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Till Siri och Helena 

Döttrar är mödrars rötter sträckta mot framtiden 
(Iréne Matthis 1992 s. 89) 





manligt - kvinnligt, 
dag - natt, 
himmel -jord, 
ljus - mörker, 
värme -köld. 
aktiv - passiv 
intellekt - kropp 

Bakom denna uppdelning mellan manligt - kvinnligt, och de betydelser eller innebörder 
som knutits till denna, anser Ekenvall att det i första hand har fun nits sexuella värdering
ar. De manliga spermatozoerna upptäcktes på 1670-talet, men det kvinnliga ägget inte 
förrän 1827154, varför det länge var fritt fram för spekulationer kring barnalstringsfrå gan. 
Kvinnan tycks länge ha uppfattats som den enbart mottagande parten, som moder jord, 
kroppen, fuktig och kall som jorden, som endast passivt tagit emot och vårdat och 
skyddat mannens speramatozo, som länge antogs innehålla det fullständiga fostret. 
Mannen ansågs vara den aktive, skapande anden, intellektet, ljuset. Så har man kulturellt 
och diskursivt byggt upp mönster i form av binära eller dikotoma hälfter utifrån sexuella 
värderingar och föreställningar. 

Det manliga som sammankoppla ts med det heliga, med ande och intellekt, har också 
givits en hierarkiskt överordnad ställning (Ekenvall 1966). Denna diskurs förstärktes i 
samband med den moderna vetenskapens införande kring 1600-talet (F Keller 1986)155. 

Detta sätt att skapa diskursiva sanningar om den sociala världen genom att dela upp 
tillvaron i motsatspar tycks vara väldigt gammalt. Nancy Jay beskriver i sin artikel Gen
der and Dichotomy (1991) hur grunden för detta logiska tänkande återfinns hos Aristo
teles. Han försökte logiskt resonera sig fram till hur man skulle kunna avgöra om en sats 
är sann eller falsk. Logiken sa honom då att om något är A (sant) så är det A (sant) och 
kan då inte samtidigt vara icke-A (icke sant). Allt måste alltså antingen vara A (sant) 
eller så är det icke-A (icke sant) vilket är dess motsats, och garantin för detta är den ex-
kluderande mitten. Sådan är logikens regler, men ade han. Relationerna mellan termerna i 
denna logik är utformade som logiska motsatser, dvs. som ett klart avgränsat och identi
fierat begrepp A (sant) och dess motsats, vilket innebär allt som inte är A (icke sant). 
Detta icke-A definieras inte annat än som det so m faller utanför det definierade begrep
pet156. 

Detta logiska tänkande har blivit till grundläggande idéer som dominerat vårt intellek
tuella liv, enkelt och allomfattande som det är. Men den dikotoma uppdelningen är inte 
något neutralt sätt at t dela upp ett kontinium i tv å självständiga, lika men motsatta ter
mer (som snarare skulle kunna uttryckas som A och B, sant och falskt, som rena skillna
der), och som var och en skulle kunna definieras utifrån sig själv som positivt verklig. 

154 Sökte man efter det? Vetenskapen ger sällan svar på frågor som inte har ställts. Se t.ex. Laqueur 
(1994). 
155 Fox Keller (1985) visar hur man till dessa könsfargade dikotomier kom att koppla de vetenskapliga 
föreställningarna om subjekt - objekt, förnuft - vansinne, objektiv - subjektiv osv. 
156 De tre basala reglerna för Aristoteles formellt logiska tänkande var identitetsprincipen, principen om 
motsatsen, samt den exkluderande mitten (Jay 1991 s. 92). 
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För att genomfora en diskursanalys kan jag fråga mi g vilka objekt av intresse för min 
fråga som finns i diskursen; eller vad diskursen talar om? Jag finner då kvinnans sexuella 
behov, kvinnans sociala jag, kvinnans intellekt som centrala frågor som hela tiden ställs i 
relation till mannens dito. 

Kvinnans sexuella behov karaktäriseras av Durkheim i termer som: kroppsliga, direkt 
bundna till organismens behov, instinktvarelse, instinkter. 

Kvinnans sociala jag karaktäriseras i termer som rudimentär, inte så utvecklat, avskild 
från samhället, mindre anknytning till samhället, få rent sociala behov och kan lätt till
fredsställa dem. 

Kvinnans intellekt karaktäriseras också med termen mindre utvecklat. 
Nästa fråga blir då: hur ser diskurserna ut som håller samman dessa objekt? Och vilka 

subjekt (kategorier eller personer) kan tänkas vara bärare av dessa diskurser? Tänkbara 
subjekt i denna diskurs är kvinnan, mannen, samhället, sociala grupper och ett "vi". Ef
tersom det är kvinnan och hennes sexuella behov, sociala jag och intellekt som det talas 
om, kan hon knappast vara den främsta bäraren av diskursen. Det är snarare här mannen 
som ges rätten att tala om henne. Samhället kommer också att framstå som subjekt i dis
kursen - och så detta "vi"152. Hur utvecklas då relationerna mellan dessa till diskurser? 

Min läsning av texten är att kvinnan beskrivs som en naturvarelse (organism) med 
hjälp av begrepp som rudimentär, instinkter, kroppslig, drifter. Eftersom denna bild av 
kvinnan skapas i Dürkheims text utifrån skillnaden gentemot mannen, underförstås där
med att mannen har förmågan att överskrida sin natur och framstå som en social, intel
lektuellt utvecklad kulturvarelse - utan att detta klart sägs ut i texten. Utveckling fram
står som förmågan att överskrida detta djuriska naturstadium, och är något som karaktä
riserar mannen. Den kultiverade Människan är en man. Enligt min läsning konstrueras 
innebörderna i kön här i enlighet med en kultiveringsdiskurs153. 

Kultiveringsdiskursens dikotoma konstruktion 
Hur konstrueras då denna kultiveringsdiskurs? Durkheim utgår här ifrån en mycket 
gammal diskurs som vår kultur erbjuder, som självklart och oproblematiserat beskriver 
kön (ras och många andra frågor) som naturliga fenomen. Där finns två kategorier av kön 
på basen av naturliga biologiska skillnader. Sättet eller formen för att tänka dessa två 
kategorier är via dualistiska eller dikotoma uppdelningar; antingen - eller föreställningar. 
Detta dikotoma tänkande, eller denna uppdelningsteknik, är ett möjlighetsvillkor för 
kultiveringsdiskursen. 

Att koppla en sådan dikotom uppdelning till könen tycks också ha en mycket gam
mal historia i vår kultur. I sin avhandling Manligt, kvinnligt (1966) föresatte sig Asta 
Ekenvall att idéhistoriskt följa föreställningarna om den manliga och kvinnliga särarten. I 
alla de kulturer Ekenvall studerade fann hon en uppdelningen av könen i manligt - kvinn
ligt, och överallt tycktes denna uppdelning också ha knutits till motsatser i naturen enligt 
den binära logiken; 

152Jag återkommer till detta längre fram. 
153 Läsningen av texten är min, benämningen av diskursen är min. Kultiveringsdiskursen (och de övriga 
diskurserna kring detta exempel) är min konstruktion utifrån denna min läsning, inte något som finns i 
texten och väntar på att "upptäckas" av mig. 
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eller kan läsas utifrån samma diskurser som Dürkheims text. Skillnaden är att de är 
skrivna i olika historiska tider. Tyngdpunkten i analysen ligger dock på Dürkheims text. 

9.1 DEN KULTIVERADE MÄNNISKAN. ELLER KULTIVERINGSDISKURSEN 

För att kunna ha texten för ögonen under analysen och därmed underlätta för läsaren och 
mig själv upprepar jag här textavsnittet. 

Eftersom änkan lättare uthärdar sin situation än änklingen... 

Vi vill dock påstå att detta beror på att kvinnans sensibilitet är rudimentär snarare 
än högt utvecklad. Eftersom hon i större utsträckning än mannen lever sitt liv av
skild från samhället och sociala grupper, har hon också mindre anknytning till 
dessa. Hennes sociala jag är inte så utvecklat, och samhället är därför mindre 
nödvändigt för henne. Hon har mycket få rent sociala behov och kan lätt till
fredsställa dem. Fromma andaktsövningar och några husdjur att ta vård om 
räcker för att fylla den äldre ogifta kvinnans liv (Durkheim 1968 s. 169 - 170). 

Kvinnans sexuella behov har en helt annan karaktär än mannens; eftersom hen
nes intellekt i allmänhet är mindre utvecklat, ligger de o ckså mer på det kropps
liga än andliga planet. Hennes sexuella drifter är mer direkt bundna till organis
mens behov, de följer dem snarare än styr dem, kontrolleras följaktligen och hål
les tillbaka härigenom. Kvinnan är i mycket större utsträckning en instinktvarelse; 
hon behöver därför endast följa sina instinkter för att uppnå harmoni och jämvikt 
(Durkheim 1968 s. 237). 

I denna korta text konstruerar Durkheim en föreställning om innebörden i kön genom att 
referera till skillnaderna mellan könen. I meningen rudimentär snarare än högt utvecklad 
underförstås i texten att det är mannen som står för den höga utvecklingen. I hennes so
ciala jag är inte så utvecklat underförstås: som mannens, hennes intellekt i allmänhet är 
mindre utvecklat - än mannens. Mannen är i långa st ycken frånvarande i texten, men 
ändå synnerligen betydelsefull för meningsskapandet. Det är i relation till denna frånva
rande man kvinnan konstrueras, och därmed görs också indirekt en konstruktion av man
nen. 

Jag läser därmed Dürkheims text som en konstruktion. Detta är inte ett neutralt åter
givande eller representerande av innebörder av kön, det är ett skapande av en bestämd 
version av vad kön betyder. Skillnaderna mellan män och kvinnor framställs som den 
genuina innebörden i kö n, och som den självklara utgångspunkten. Av en rad tänkbara 
sätt att karaktärisera dessa könsskillnader har Durkheim sedan "valt"151 just dessa. Men 
att detta är en konstruktion och ett "val" döljs genom hans till sy nes självklara och fa 
miljära beskrivning. Det är lätt att falla in, och antagligen ännu lättare på Dürkheims tid: 
- jamen, är (var) det inte så här då? 

151 Inom citationstecken för att markera att detta val inte med nödvändighet behöver vara intentionelit. 
Det kan snarare handla om att se med diskursens ögon. 

105 



Kapitel 9 DISKURSIVA KONSTITUERINGAR AV KÖN - diskursanalys av ve
tenskapliga texter 

Efter denna genomgång är det min avsikt att genomföra en diskursanalys på det korta 
utdrag ur Dürkheims klassiska sociologiska verk Självmordet (1879) som jag i del II an
vänt som exemplifiering. Syftet med denna diskursanalys är dels att illustrera hur en 
diskursanalys kan genomföras, dels at t exemplifiera hur könsinnebörder med specifika 
effekter kan skapas och reproduceras diskursivt i vetenskapliga texter. 

Utgångspunkten för en diskursanalys av en vetenskaplig text som denna måste enligt 
den grundsyn jag redovisat vara att det inte kan skapas några vetenskapliga fakta om 
verkligheten utifrån någon privilegierad position, inte heller några fakta som kan placeras 
i någon ickesocial kontext av ren representation150. Också forskarens utsagor är diskur-
si va konstruktioner. Det måste gälla såväl Dürkheims text som den text jag själv p rodu
cerar (utan a tt här göra några som helst andra jämförelser mellan dessa texter!). Det jag 
härmed presenterar är min läsart. Min konstruktion. 

Av skäl som jag också redovisat kommerjag inte att intressera mig för Durkheim som 
person. Utifrån min grundsyn är ju hans subjektivitet och individualitet i sig konstruerad 
och formad diskursivt och artikuleras genom diskursen. Det betyder inte att Durkheim 
inte kan betraktas som ansvarig för sin text, han är att betrakta som en reflekterande 
människa, men således inte heller att sexism alltid reflekterar specifika personligheter 
eller karaktärer. 

Fokus måste därför bli på diskursen i sig och hur den konstrueras. Mina diskursana
lytiska frågor blir då: 

- Hur konstruerar Durkheim sina "fakta" (innebörder i kön) i den här texten? Hur 
formar han sin sanning? Kan det identifieras diskursiva mönster i hans text? 

- Vilka är möjlighetsvillkoren för en sådan konstruktion av innebörder eller diskur s
produktion? 

- Och vad gör diskurserna? Vad får de för konsekvenser? Hur producerar diskurserna 
världen? Hur skapar de ett område som för deltagarna framstår som verkligt? 

Jag ska i min diskursanalys beskriva hur jag läser hur Durkheim i sin text konstruerar 
olika (delvis motsägande, delvis överlappande) innebörder i kön genom att relatera dessa 
innebörder till olika diskurser som jag väljer att kalla en kul tive ringsdis kurs, en offentlig
hetsdiskurs, en objektivitetsdiskurs och en strukturalist diskurs. Dessa diskurser byggs 
upp i form av mönster av dikotoma motsatspar, där den första polen framställs som den 
diskursiva sanningen. Den andra polen avskiljs däremot på ett dikotomt sätt från diskur
sen och förkastas enligt en av de diskursiva utestängningsprocedurerna. Kring vaije så
dan diskurs kommerjag också att föra en diskussion om vad respektive diskurs kan tän
kas göra, dess effekter, vilket också inkluderar maktaspekter. 

För att exemplifiera hur liknande eller identiska diskurser kan konstrueras i dagens ve
tenskapliga texter, på likartade sätt, med likartade innebörder i kön, och med likartade 
sociala praktiker som effekt, kommer jag också att presenterat några korta utdrag ur ak
tuella vetenskapliga arbeten. Jag har därvid valt texter som jag läser som att de bygger på 

150 Inte minst när det gäller frågor om kön och ras. 
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Vad diskursanalysen gör 
Utifrån hur jag har beskrivit diskurser framstår diskursanalysen som en för mig etiskt 
försvarbar forskningsstrategi. Diskurserna erbjuder eller påbjuder sin specifika läsart 
utifrån enfald snarare än mångfald. De far oss att se oss själva, varandra och vår tillvaro 
med diskursens ögon, och försvårar därmed andra sä tt att se, vara, leva. De producerar 
effekter ända in på våra kroppar. Därmed utgör diskurserna i sig en tvingande och kraft
full praktik. Dessutom understödjer, möjliggör, legitimerar, dikterar diskurserna specifika 
sociala praktiker som påverkar våra sociala liv, vår subjektivitet, vår kropp, kön. Prakti
ker som samtidigt understödjer, upprätthåller och reproducera diskurserna. Därför finner 
jag det etiskt och vetenskapligt viktigt att bidra till att inte lämna sådana diskurser i fred 
med sitt naturliggörande, utan underkasta dem en vetenskaplig analys. 

Att via diskursanalys visa att något är skapat eller konstruerat eller gjort innebär som 
jag ser det teoretiska öppningar. Det öppnar upp för möjligheter bortom detta gjorda, 
tanken att det som är gjort kunde göras annorlunda, men diskursanalysen stannar i detta 
öppnande. Den slår inte fast något nytt. Diskursanalys innebär ett vetenskapligt förhåll
ningssätt som öppnar upp snarare än slår fast. 

/.../ kunskap och definitioner, de skiljer och sållar.... skilj er och sållar. Det är 
praktiskt med de säkra åtskillnaderna för en människa... liksom en bur med fint 
galler är praktiskt för en lite fågel...naturligtvis det vet vi ju. Men under åtskillna
derna andas livet...det vill inga namn, det har inga orsaker. Det vill inte vetas och 
räknas och numreras med ett två och tre. Livet är bara ett kärleksfullt besök. Det 
ropar: öppna åt mig, kära vän! Och då är vi så galna så vi låser dörren och sät
ter för fönsterluckorna /.../ (Aronsson ur Dockdans 1930, i Hörnström 1994 s. 
101). 

Den öppning en diskursanalys kan bidra med är att fa oss att se gallren, att de finns och 
att de är konstruerade, inte naturliga. Att åtskillnaderna är skapade, även om de sedan 
naturliggjorts. Att praktisera en sådan analys kan jag se som att delta i en form av fri
hetspraktik. 

Därmed kan diskursanalys vara en viktigt forskningsstrategi i könsteoretiska analy
ser, där kön ses som något skapat och diskursivt konstituerat. Men diskursanalysen 
öppnar också för möjligheten att behandla andra sociala kategoriseringar, definierade 
onormaliteter eller sociala avvikelser, som konstruktioner snarare än givna identiteter 
eller essentiella sanningar. Att analysera hur sådana konstitueringar diskurs ivt görs, möj
liggörs och vilka effekterna kan bli, är att delta i en maktanalys. 

Men också på många andra vetenskapliga områden, här exemplifierade med veten
skapliga texter inom områdena sociologi, socialt barnavårdsarbete, socialt arbete, företag-
sekomomi och psykologi, kan som jag ser det diskursanalys komma med viktiga forsk
ningsbidrag. Jag ser därmed diskursanalys som en viktig och verksam vetenskaplig 
forskningsstrategi i relation till andra vetenskapliga analyser. 
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kurser eller diskursiva konstruktioner i olika sammanhang, eller i samma sammanhang 
men rörande olika frågor, för att förstå eller konstruera eller rekonstruera olika versioner 
av vår tillvaro och os s själva. O fta framstår därmed dessa olika sätt att beskriva eller 
förstå vår tillvaro som motsägelsefulla - åtminstone för omgivningen149. Att relatera 
dessa motsägelser till olika diskurser uppfattar jag som e tt konstruktiv arbetssätt. Det 
ökar förståelsen för hur vi hanterar våra sociala liv, hur vi skapar och upprätthåller soci
ala ordningar, hur vi rättfärdigar våra handlingar, hur vi skapar möjliga subjektsformer 
som exempelvis kön, ras, sociala avvikelser. Men det öppnar också för diskussioner 
bortom diskursanalysen. 

- De arkeologiska och genealogiska frågorna blir sedan hur de ssa diskurser formas via 
olika uteslutnings- och inneslutningsprocedurer, och hur dessa diskursiva formationer 
både understöds av och understödjer den sociala praktik som omger den och som den 
servar. Att identifiera diskurserna gör det möjligt att diskutera vad som kan ha möjlig
gjort en sådan diskurs, vilka dess möjlighetsvillkor skulle kunna vara. I våra försök att 
förstå eller beskriva vår omvärld och oss själva, "väljer" vi diskursiva tolkningsmönster. 
Men bara inom ramarna för vilka som är möjliga eller till gängliga för oss att "välja" i den 
större diskurs vi ingår i. Hur görs och möjliggörs just en specifik diskursiv innebörd? Hur 
blir vi våra diskursers ögon? Vad är det som förkastas, begränsas och kontrolleras för att 
just denna innebörd ska uppstå, och dessutom framstå som sann, naturlig? Vad döljs 
eller förtigs härigenom (se ex. Foucault (1993); Daudi (1985,1990); Beronius (1991) 
m.fl.)? 

Diskurser är ju inte oskyldiga, de skapas utifrån kunskaps- och maktrelationer och 
uttrycker alltid maktviljor. Därmed utgör konstruktionen av och analysen kring olika 
diskurser och dess möjlighetsvillkor i grunden en maktanalys. 

- Att göra en sådan disk ursanalys möjliggör också att nästa fråga ställs; vad kan ef
fekterna av en sådan diskurs tänkas bli? Vad åstadkommer eller gör diskursen i sig ge
nom sin kraftfulla handlingspotential? Vad gör den genom vad den utesluter, innesluter, 
naturliggör? Och vad åstadkommer den för effekter genom att stödja sig p å och under
stödja, rättfärdiga, legitimera eller förespråka vissa sociala praktiker som påverkar, for
mar och skapar oss och vår sociala domän (se ex. Foucault (1993); Daudi (1985,1990); 
Beronius (1991) m.fl.)? I detta avseende går diskursanalysen ett steg längre än många 
andra vetenskapliga analyser. 

Att i diskursanalysen konstruera en sådan anlysenhet som jag här kallar för diskur
ser, och som jag skapar utifrå n min läsning, menar jag vara produktivt . Det öppnar för 
nya läsningar och nya sätt att förstå sig på socialt liv och hur det skapas och återskapas. 
Även om diskurserna skapas i analysen av forskaren i syfte att studera hur texterna är 
uppbyggda och vad de gör, kan denna skapelse sedan bidrar till att ge ett sammanhang 
till hur språket organiseras och hur maktstrukturer knyts till detta på ett sätt som annars 
skulle vara svårt att göra. 

149 Se t.ex. Gilbert och Mulkay (1984); Magnusson (1996a); Potter och Wetherell (1987; 1994); Banis
ter et al. (1994) m.fl. 
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Kapitel 8 DISKURSANALYS SOM FORSKNINGSSTRATEGI 

Den viktiga ramen som håller samman diskursanalysen 
Efter att i del I ha givit diskursbegreppet en innebörd, starta de jag denna del II med en 
språkfilosofisk genomgång med vissa ställningstaganden kring språket som relationelit, 
skapande och sårande, och hur mening produceras och konstitueras i diskursiva maktre
lationer. På detta följde en kunskapsteoretisk genomgång av diskursanalys i relation till 
andra tänkbara vetenskapliga analysformer. Därmed har jag skapat en ram kring den 
diskursanalys jag i slutet av denna del II beskrivit som en läsart med sina specifika pro
blem och begränsnin gar. Det är min uppfattning att en sådan ram är nödvändig för att 
diskursanalysen inte ska framstå som en enkel teknik fristående från hela denna diskus
sion. Diskursanalysen kan därmed ses som en forskningsstrategi; ett vetenskapligt för
hållningssätt och tillvägagångssätt inramat av en lång rad övervägand en och ställningsta
ganden. 

Det är också min uppfattning att hela detta tänkande är förhållandevis främmande och 
svårtillgängligt för oss svenskar, men också utmanande, spännande och givande. Jag har 
därför gjort denna genomgång relativt omfattande, tillåtit samma tankegångar att åter
komma med olika vinklingar, exemplifierade i olika sammanhan g. Därmed ho ppas jag ha 
bidragit till att mina läsare kunnat följa med, o ch därmed känner sig berikade av detta 
tänkande, och att detta kommer att underlätta att ta del av den diskursanalys som nu 
följer. 

Ytterligare ett skäl till en grundlig genomgång har varit att påvisa de risker som också 
finns med diskursanalys och som måste beaktas. Risker som handlar om a tt jag genom 
att göra detta arbete, och genom att genomföra diskursanalyser, själv deltar i och bidrar 
till att skapa diskurser konstituerade av kunskap och maktrelationer. I och genom detta 
mitt arbete bidrar jag till att skapa diskurser, och jag riskerar ständ igt att reproducera de 
diskurserjag lyfter fram och analyserar, oaktat att mina intentioner kanske varit att ifrå
gasätta eller upplösa dem. Jag blir beroende av det jag analyserar och ifrågasätter. 

Samtidigt har jag beskrivit det som att det är i språket jag blir till. D et är i och genom 
diskurser jag skapar min verklighet och mig själv. Jag kan därför inte upphöra att tala 
eller producera diskurser. Detta utgör en av flera olösliga paradoxer eller dilemman kvin- ' 
noforskare har att förhålla sig till, reflektera över, och etiskt ta ansvar för hur de hanterar. 

Diskursanalys som vetenskapligt tillvägagångssätt 
Nedan summerar jag kort diskursanalys som tillvägagångssätt, som sedan kommer a tt 
exemplifieras och därmed tydliggöras i kommande tillämpningar. 

- Att identifiera eller skapa verksamma diskurser i texten på det sätt jag beskrivit är 
att betrakta som en skapelseakt. De är lika mycket min skapelse som något "objekt" som 
finns där i texten oberoende av mig. Det vill säga de diskurser jag presenterar i en 
diskursanalys är mitt svar på texten utifrån min läsart, min subjektivitet (Banister 1994). 
Diskursanalys kan därmed betraktas som en läsart. 

I sökandet efter, eller konstruerandet av, olika verksamma diskurser i texten ingår sö
kandet efter kontraster eller motsägelser i texten. I diskursanalysen relaterar jag dessa 
motsägelser till olika diskurser. Tanken bakom de tta är att vi använder os s av olika d is-
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Jag upplever detta som reella svårigheter i den könsteoretiska diskussionen. Det enda 
sättet att hantera detta måste vara att ständigt teoretisera förändringarna, trans-
formationerna, fluktationerna i diskursrelationerna för att undvika att läsa dem som oför
änderliga. 

Reproduktioner 
Att göra en diskursanalys är inte bara att läsa texter, det är också att producera diskur
ser. Att analysera en text blir därmed att på ett eller annat sätt också att reproducera tex
ten (Burman och Parker 1993). Att exempelvis i en könsteoretisk diskursanalys syn-
liggöra den man som finns bakom neutrala begrepp som människa, individ148, riskerar 
att genom reproduktion förstärka och låsa könsföreställningar och identiteter som såle
des konstrueras, och som jag snarare skulle vilja bidra till a tt upplösa. Det hela riskerar 
att blir till en reaktion inom detta traditionella tänkande. Detta gäller också för andra 
kategoriseringar jag kan vilja undersöka och ifrågasätta som ras/etnicitet, social normalitet 
- onormalitet osv. För att i en diskursanalys diskutera hur begreppens innebörder skapas 
i normerande och regleran de diskurser måste jag använda och i te xt reproducera begrep
pen. Jag blir beroende av det jag vill ifrågasätta, och riskerar därmed att upprätthålla det
ta. 

Samtidigt ser jag det som att om jag i en diskursanalys diskuterar sådana begrepp som 
konstruktioner (snarare än essentialia sanningar), och hur dessa konstrueras eller gö rs 
och vad de far för effekter, innebär det samtidigt öppningar utan vilka jag inte kan se att 
jag kan komma vidare. 

Återigen ett olösligt dilemma att öppet förhålla sig till, där antingen - eller - tänkandet 
inte räcker till. Det handlar om både och. Det handlar om att balansera på slaka linor. 

IDIOTERNA HASAR SAKTA 
RABBLANDE sin trosbekännelse 

JAG TROR 
att innerst inne finns det något gott i 

varje människa 
att någonting kan alltid ändras till 

det bättre och 
att nån sorts rättvisa måste det finnas och 

att allt ska ordna upp sig till det bästa 
om man bara håller ut 

att man kan amma adoptivbarn 
att den blomstertid nu kommer 

tror jag tror jag tror 

Bodil Malmsten, ur: Nåd och onåd, 1989 

148 Se exempelvis analys i kap. 9 , del III. 
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då realiseras i analysarbetet. Som alltid måste arbetssättet styras av frågeställning och 
syfte och grundinställning på e tt reflekterat sätt. Utifrån forskningsfråga och teoretisk 
referensram utvecklas sedan en specifik diskursiv praktik. 

7.2 DISKURSANAL YS ENS INRE PROBLEM 

Samverkan mellan diskurs och praktik 
Det poängteras i diskursanalysen att diskurser alltid gör något, alltid skapa r, reproduce
rar och transformerar sociala relationer. Trots denna betoning menar Burman och Parker 
(1993) att det finns en risk att man missar att visa på detta, att språkets skapande 
aspekter riskerar att falla bort i analysen, och att man i stället koncentrerar sig på att 
identifiera vad man kallar diskurser i språket. Diskurser får inte behandlas som abstrakta, 
autonoma enheter som flyter ovanför den sociala prak tiken. De far inte behandlas som 
vore de ting! 

Philip Macnaghten (1993) visar i sin diskursanalys tydligt hur olika diskurser kring 
begreppet natur implicerar olika sociala relationer. Diskurserna kan således framstå som 
grammatiskt lika, exempelvis röra sig kring begreppen visuell harmoni i konstruktionen 
av natur, ("nature as visual harmony") men ändå framstå som olika diskurser därför att 
de implicerar olika sociala relationer. I ena fallet sociala relationer i form av en observatör 
som passivt ser på harmonin i naturen, ("nature as passive visual harmoni"), 

/../ the application site makes an all important and positive contribution to the ru
ral qualities and visual attractiveness of the area (Macnaghten 1993 s. 60). 

I det andra fallet kan naturens harmoni ses i relation till omgivningens aktivi teter eller 
användande ("nature as the visual harmony of activities") 

/../ The local ar ea forms a central backdrop to Exeter a nd is flanked by normal 
agricultural and horticultural users (Macnaghten 1993 s. 62). 

Detta illustrerar hur diskurser implicerar sociala relationer, och vad man kan missa om 
man enbart försöker definiera diskurserna utifrån grammatiska olikheter eller likheter 
(Macnaghten 1993 s. 60-65). Mellan diskurs och praktik råder en ständigt pågående 
process vars effekter är en viktig poäng att lyfta fram i diskursanalysen. 

Att inte stänga texten i tid eller rum 
I en diskursanalys ger jag mig inte ut för att presentera den enda eller sanna läsningen av 
texten, snarare min subjektiva läsart här och nu. Det är då viktigt - men också svårt - att 
inte stänga texten för andra tänkbara läsarter. Vi är alla så invanda i a tt tänka i traditio
nella vetenskapstermer; som om jag nu i och med min analys skulle ha hittat den "sanna" 
läsningen som jag argumenterar för. 

Där finns också en betoning på diskursens temporära eller his toriska karaktär. Dis
kurser är under ständig förändring. Detta kan vara svårt att hålla liv i genom analysen. 
Det är lätt att visa på hur vissa positioner intas i relation till språk, men svårare att visa 
på förändringarna. Risken finns därmed att man överdriver de statiska diskursrelatio
nerna - och därmed riskerar hela diskursbegreppet (Burman och Parker 1993 kap. 9). 
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Durkheim. Tolkningen eller läsarten kan tyckas subjektiv och (särskilt med tanke på den 
könsteoretiska färgningen) spekulativ, och ändå antar jag att läsaren ska acceptera den. 
Detta är kritik som kan riktas gentemot all typ av kvalitativ tolkning. 

Man kan utifrån en diskursanalys aldrig göra några g enerella utsagor, och gör det inte 
heller. Det man däremot kan göra är att som exempelvis Widdicombe (1993) välja at t 
presentera en läsning, en analys, utifrån två utvalda textavsnitt från en enda gruppdis
kussion med en subkulturell ungdomsgrupp. Läsaren får då ingen indikation på hur van
ligt detta är bland andra ungdomar eller hur representativt textavsnittet är för intervjun i 
dess helhet. Samma typ av urval har jag gjort i Durkheim-analysen, samma typ av kritik 
skulle därmed kunna riktas mot denna. Men den typen av kritik är, menar Widdicombe 
(1993), malplacerad. Diskursanalysens intresse är hur dessa uttalanden konstrueras, 
vilka diskurser som används, och vilken funktionen blir av denna konstruktion, vad tex
ten åstadkommer. Det intressanta är således inte hur ofta dessa diskurser används, hur 
många som gör det eller varför de används. 

Den stora fördelen med diskursanalysen är sedan att det textmaterial som läses eller 
analyseras också som regel presenteras i analysen. Läsaren kan därmed kontrollera fors
karens läsart och göra sina egna bedömningar, kanske sin egen läsart. Det gör d et fullt 
möjligt att i nästa steg göra en diskursanalys av diskursanalysen. 

Politiska aspekter 
Till slut kan kritik riktas mot diskursanalysen från de som inspirerats av de mer radikala 
politiska aspekterna av poststrukturalism och psykoanalytisk teori146. De ser det som 
ett problem i diskursanalysen att språk ses som kraftfullare än annat som fungerar som 
tvingande på våra handlingar. Makt reproduceras visserligen i diskurser, men också i 
människors positioner när de inte talar, menar man. Där finns mer variation i mänskliga 
handlingar och erfarenheter än vad som kan uttryckas i språket. Språk är inte allt (Bur
man och Parker 1993 kap. 9)! Det genealogiska förhållningssättet i dis kursanalys lägger 
dock stor vikt vid relationen mellan diskursiv och icke-diskursiv praktik, hur diskurser 
samverkar med, stödjer sig på och samtidigt understödjer sociala och institutionella prak
tiker147. 

Man kritiserar också föreställningen att man skulle kunna använda d iskursanalysen 
på vilken text som helst, utan att reflektera över vilka effekter analysen i sig far. 
Diskursanalys kan visserligen göras på alla texter, men det är inte alltid adekvat att göra 
den. Som forskare konstruerar vi vår egen föreställning om världen när vi konstruerar 
eller rekonstruerar diskurser, och vi har ansvar för hur vår egen analys kommer att funge
ra (Banister et. al. 1994). 

Denna kritik förtjänas att tas på allvar. Jag hoppas att det framgått av hela detta arbe
te, att diskursanalys inte kan behandlas som en neutral teknologi som kan läras ut på ett 
neutralt sätt fristående från hela den filosofiska eller teoretiska ramen. Den är ingen tek
nik som man kan ta till hur som helst. Alla de risker och problem som här behandlas kan 

146 Den feministiska politiska kritiken har jag redan varit inne på i del I. 
147 Frågan Är språk allt? - med det underförstådda svaret nej, skulle kunna omformuleras till den mer 
öppnande frågan Är allting språk? Eller är vi inte alltid redan inbäddade i s ociala, historiska, politiska, 
sexuella diskursiva nätverk - även när vi handlar utan ord? (se Derrida, 5.1 detta arbete). 
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och kontroll över andra människors ord, tal eller text. Det kan upplevas som att någon 
annan (forskaren) tar över betydelsen av mina ord, pressar en mening på mina texter142. 
Och detta utan den försäkran om en (låt vara skenbart) objektivistisk metodologi som 
mera traditionella empiriska forskare kan backas upp av143. 

Detta är ett problem att ta på allvar och reflektera över, även om det är ett problem 
som rimligen också finns inom mycket av annan tolkande eller hermeneutiskt inriktad 
vetenskap. Men i sin diskursanalys säger inte forskaren att detta är vad som verkligen 
pågår i texten, syftet med analysen är inte att i någon bemärkelse avslöja texte ns inre 
eller underliggande sanna mening. Diskursanalysen handlar inte o m relationer, återspeg
lar inte känslor, uttrycker inte personligheter eller identitete r, som om verkligheten exi
sterade där under diskursen och avtäcks av forskaren. Detta är snarare föreställningar 
från andra vetenskapliga traditioner, men föreställningar vi har svårt att lösgöra oss ifrån. 
På något sätt ingår det i vår vardagsföreställning att det forskare gör i analyser av inter
vjuer och texter är att avslöja något om människors personliga karaktär, personlighet eller 
identitet och deras subjektiva motiv. 

Det forskaren gör i diskursanalysen är snarare att presentera en läsart (bland många 
möjliga) utifrån sin specifika fråga eller intresse, och att därmed konstruera relationer i 
texten, att producera motsatser, att generera känslomässiga erfarenheter i diskursen144. 
Diskursanalytikern försöker inte avslöja människors verkliga jag, snarare exempelvis hur 
forskaren läser in hur människor i språket kan rättfärdiga sina handlingar, hur de som 
intervjuas skapar enhetliga och trovärdiga uttalanden145, och att via olika diskurser visa 
hur motsägelser skapas och rättfärdigas i uttalanden. Det vill säga fokus är inställt på hur 
diskurserna konstrueras och vad de gör. 

Metodologisk kritik från empirisistiskt håll 
Naturligtvis kan kritik riktas mot detta synsätt och arbetssätt från mera traditionellt ve
tenskapligt metodologiskt håll, eftersom det diskursiva synsätt jag här redovisat grund
läggs i en helt annan såväl ontologisk som epistemologisk utgångspunkt. Det kan exem
pelvis tyckas att den läsning jag presenterat av Durkheim bara s tår för min egen u pp
fattning, och jag har inte försökt validera den mot andra former av analyser. Inte heller 
har jag prövat om denna procedur är tillförlitlig om den används på andra texter. Jag har 
inte gjort ett representativt urval av vetenskapliga texter, inte heller av texter skrivna av 

142 Jag kan tänka mig att Durkheim skulle hålla med om denna kritik om han kunde delta i diskussio
nen från sin himmel. 
143 En fråga som behandlas i fle ra artiklar i Burman (1993), bl.a. i Stenners artikel. Jag har full förståelse 
för om de forskare vars texterjag använder i diskursanalytiskt syfte känner det så, eftersom deras intentio
ner med texterna antagligen varit helt andra. Men texter gör saker bortom författares intentioner, och 
diskursanalysen vänder sig inte mot författare som personer. Diskursanalys är ett sätt bland många att läsa 
texter på. 
144 Stenner (1993 s. 130-131) gör en diskursanalys på intervjuer av ett par på temat svartsjuka, och han 
visar hur paret i diskussionen kring svartsjuka använder sig av olika, ofta motsägande och konkurrerande 
diskurser, inom vilka de positionerar sig själv och den andre på varierande sätt. Han gör detta inte i syfte 
att avslöja makarnas personlighet eller verkliga relation, utan i syfte att föra fram relevanta konstruktivis-
tiska poäng relaterat till svartsjuka (att känslan svartsjuka inte handlar om en intrapsykisk essens eller 
psykologisk egenskap, utan snarare kan ses som något relaterat till den sociala och kulturella kontexten). 
145 Vilket exempelvis Moir (1993) visar i intervjuer om yrkesval. 
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Kapitel 7 KRITIK AV OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR DISKURSANALYS 

Givetvis har den diskursanalys jag här presenterat med dess ram av filosofiska och kun
skapsteoretiska ställningstaganden utsatts för kritik. En del av denna kritik härstammar 
från andra vetenskapliga synsätt, som utifrån sina grundförutsättningar finner de tta syn
sätt problematiskt. Annat handlar om svårigheter som mera kan finnas inbyggda i 
diskursanalysen som sådan. Diskursanalysen har sina egna problem och begränsningar. 
Kritik och begränsningar förtjänas att tas på allvar. 

Några av det mest centrala kritiska punktern a tar Banister et. al. (1994 s. 104-105) 
upp i sin forskningsguide. I artikeln Against discursive imperialism, empiricism and 
constructionism: thirty-two problems with discourse analysis behandlar Erika Burman 
och lan Parker (1993) ytterligare problem. Jag redovisar nedan utifrån dessa genomgång
ar det jag uppfattat som den viktigaste kritiken, som jag samtidigt inte kan låta bli a tt 
också delvis bemöta, och de centrala problemen. 

7.1 KRITIK AV DISKURSANALYS UTIFRÅN 

Forskaren som expert 
Vissa kritiker menar att diskursanalysen har en tendens att förutse eller utgå ifrån vad 
den sedan "låtsas upptäcka", som om jag skulle ha utgått ifrån den dikotoma könskon
struktionen som jag sedan "låtsas upptäcka" i Dürkheims text. Kanske framstår det som 
om forskaren, experten, anser sig kunna avtäcka vad som verkligen händer i språket? 

Där kan också tyckas finnas ett element av mystifiering i att forskaren låtsats säga dig 
som läsare vad som verkligen är där, som om du inte redan visste det. Som om jag i 
Durkheimanalysen bara re-presenterar för dig vanliga vardagliga uppfattningar om diko
toma könsskillnader, objektivitet osv. men får det att framstå som något annat. 

Visst finns det problem med föreställningen at t forskaren "vet bäst", problem som 
också återfinns inom de flesta andra forskningsinriktningar. Men i en diskursanalys låt
sas jag inte "upptäck a" eller "avtäcka" något i texten . Detta är ett tänkande från andra 
inriktningar i vetenskapssamhället. Diskurserna ligger där inte dolda och väntar på att 
upptäckas, de skapas i analysen av forskaren i syfte att studera hur texterna är upp
byggda och vad de gör. Sedan de skapats bidrar de dock till att ge ett sammanhang till hur 
språket organiseras och knyter institutionella maktstrukturer till detta på ett sätt som 
enbart vardagligt "sunt förnuft" skulle ha svårt att göra. 

Om en expertstatus ges till forskaren riskerar det också att distansera forskaren från 
det han/hon forskar om på ett sätt som kanske inte är önskvärt i diskursanalysen. Samti
digt kan denna expertstatus bidra till att legitimera diskussionen kring och användandet 
av diskursanalys inom den vetenskapliga världen. Det finns naturligtvis ingen enkel lös
ning på detta dilemma. Men att där finns problem far inte innebära att vi inte kan gå vi
dare och skapa kritiska perspektiv på språkanvändning. 

Etiska problem 
När man som forskare producerar en diskursanalys deltar man själv i den makt/kun
skapsdiskurs som är den vetenskapliga. Det kan då framstå som att forskaren har makt 
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Om diskurserna kan sägas begränsa och styra vad som kan sägas och av vem, och hur 
individer tillåts agera och uppfatta sin egen aktivitet och subjektivitet, och om de dess
utom påverkar sociala praktiker som konstituerar vårt sociala liv, så måste en diskurs
analys därmed också vara en maktanalys. Och där det finns makt finns det enligt Fouca
ult också motmakt, vilket också diskursanalysen fokuserar. 

Mycket av insikterna i den här typen av diskursanalys byggs successivt upp under 
arbetets gång, och finns därmed inte bara i slutprodukten, varför tillvägagångssättet i en 
diskursanalys ofta redovisas steg för steg (se ex. Magnusson 1996a; Potter 1984; Wethe-
rell och Potter 1992). 
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underminerar) gör också att man tänker bort ifrån hur diskursen relaterar till någon 
"verklighet"141. 

4. Nästa diskursanalytiska fråga blir som jag ser det hur dessa diskurser görs eller 
konstrueras i texten, exempelvis görs genom att framhålla det sanna, det förnuftiga, nor
mala - mannen i diskursen, genom att på ett dikotomt sätt förkasta eller motverka det 
andra, det oförnuftiga, onormala - kvinnan, hon som inte riktigt räknas i diskussionen 
kring självmord. Detta är mycket tydligt i Dürkheims diskurs. 

Knutet till sökandet efter hur diskurser utformas är den genealogiska frågan: hur dis
kursen kan tänkas ha möjliggjorts? Vilka var diskursens möjlighetsvillkor? Vilka var för
utsättningarna för att Durkheim så självklart kunde uttala sig på detta sätt om kvinnan? 
Analysen kan också utsträckas till frågor om var och när dessa diskurser utformas, dess 
genealogi eller släktskap med andra diskurser och/eller sociala praktiker, och hur de ope
rerar för att naturalisera det de refererar till. I Dürkheims exempel diskuterar jag hur han 
bygger på dis kurser av både mycke t gammalt och nyare historiskt datum. Till diskurs
analysen av min socialarbetarberättelse kommerjag också att föra genealogiska inslag. 

5. Intressant i diskursanalysen är också att söka efter hur trovärdigheten konstrueras 
för just den diskursiva version som presenteras. I Dürkheims text används "naturligt" 
som ett sätt att rättfärdiga hans syn på könsskillnaderna, eller snarare hans konstruktion 
av dessa. Han naturaliserar sin syn på könen genom att framställa den som så självklar 
att det närmast skulle framstå som perverst att ifrågasätta den. 

Detta hänger också samman med diskursanalysens sökande efter detaljer i stället för 
"huvudsaker" (generaliteter, enhetligheter) . Små detaljer kan bidra till att konstruera vä
sentliga skillnader. 

6. Som jag tidigare sagt tillåter också diskursanalysen att man inkluderar vidare sam
manhang. Man kan jämföra texten med andra textavsnitt i samma verk, jämföra med 
andra texter som visar hur detta sättet att tala, eller hur dessa diskurser, kan verka i olika 
sammanhang eller gentemot olika publik. Detta kommerjag att göra i mina diskursa naly
ser; i Durkheimexemplet genom att tillföra ytterligare textavsnitt från Dürkheims bok 
samt några korta texter från nyare vetenskapliga arbeten som kan läsas utifrån samma 
diskurser. I diskursanalysen av min barnavårdsberättelse kommer jag att tillför annan 
forskning inom barnavårdsområdet som på olika eller likartade sätt relaterar till de dis
kurser jag behandlar. 

7. Jag ser det som mycket centralt att i analysen undersöka diskursens funktion och 
dess roll i att samverka med, reproducera och legitimera sociala praktiker och insti
tutioner i arbetslivet, familjen, medicinska institutioner, ekonomiska, socialpolitiska eller 
vad det vara må. Denna relation mellan diskurs och praktik, eller vad diskursen gör, kan 
tydliggöras i socialt arbete, och kommer därför att stå i centrum för den diskursanalys jag 
gör i kapitel 11-16 del III. Men också i analysen av Dürkheims vetenskapliga text, och i 
analysen av den könsteoretiska diskussionen, diskuterar jag hur diskurserna på varieran
de sätt kan tänkas bidra till att strukturera det sociala livet för oss som män och kvinnor 
och människor. 

141 För en utförligare diskussion kring detta se Potter och Wetherell (1987, 1994). 
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Vad u ppnås via denna konstruktion? Hur samverkar disku rser och sociala praktiker? 
Forskningsfrågorna måste sedan bli styrande. 

1. Analysen startar140 lämpligen meåfria associationer kring texten. Hur konstrueras 
texten/berättelsen, och vad är det som möjliggör denna konstruktion? I dessa fria associa
tioner kring min barnavårdsberättelse har jag tagit hjälp av mina läsare. 

2. Man kan sedan försöka identifiera vilka objekt (vad te xten talar om) som systema
tiskt organiseras i texten via specifika sätt att tala. I exemplet med Dürkheims text kan 
dessa objekt handla om kvinnans sexuella behov, kvinnans sociala jag, samhället, intel
lekt, det kroppsliga, kvinnan, mannen,... 

Frågan blir sedan: hur ser diskurserna ut som håller samman dessa objekt? Dessa kan 
vi närma oss genom att söka vilka subjekt (kategorier av personer) som skulle kunna vara 
bärare av dessa diskurser, och som kan tänkas hålla samman dessa objekt till diskurser. I 
Dürkheims text kan tänkbara subjekt vara kvinnan, mannen, samhället, sociala grup
per , men där finns också ett "vi" som står för forskaren själv. 

3. Olika versioner av världen, olika diskurser, kan läsas in eller konstru eras, tex. ge
nom att man rekonstruerar vilka subjekt som har givits/tagit sig rätten att tala i diskur
sen, och vilka nätverk av relationer som utvecklas dem emellan. I Dürkheims text kan 
den som givits rätten att tala läsas som mannen (eller snarare abstraktionen Människan), 
som genom att organisera diskursens objekt signifierar kvinnan som biologisk, instinktiv 
och privat i de dikotomt konstruerade diskurserna som jag kallar ku ltiveringsdiskursen 
och offentlighetsdiskursen (se kapitel 9, del III). 

Dessutom finns i hans text ett "vz", det vill säga forskaren själv, som genom sociolo
gin inför samhället som en yttre kraft som biologiserar eller naturaliserar hela individ
begreppet (vilket jag läser utifrån en strukturalist diskur s i kap. 9 del III). Samhället 
kommer härmed snarast framstå som subjekt, medan kvinnan inte ges någon rätt att tala i 
diskursen, varför hon egentligen framstår som objekt snarare än subjekt. 

En av diskursens funktioner är att på detta sätt bringa liv i ett nätverk av relationer 
mellan de inblandade subjekten, och i analysen av Dürkheims text samverkar de olika 
diskurserna i texten så att relationerna mellan subjekten antar hierarkiska former. 

I sökandet efter vilka olika diskurser som kan vara verksamma i texten ingår sökandet 
efter kontraster och motsägelser, där de olika diskurserna ofta blir ett sätt att förstå des
sa, eller ett sökande efter punkter där sätten att tala överlappar varandra. Om man söker 
efter variationer (i stället för enhetligheter, generaliteter), så bidrar det till att man kan 
identifiera olika konstruktioner. Att söka efter variationer och skillnader gör att man kan 
ställa frågor som: Varför konstrueras texten just så här - och inte så där? Varför används 
dessa ord - och inte andra? Vilka effekter skapar detta? Man undviker då att diskursfor-
meringen framstår som något självklart och opro blematiskt, som det naturliggjorda. Fo
kuseringen på hur en version av texten relaterar till andra tänkbara (som den härigenom 

140 Den ganska strukturerade gång som jag redovisar här är främst hämtad från Parker i Banister et al. 
(1994). Alla arbetar inte exakt på detta sätt. Men som ovan forskare i diskursanalys tror jag att ett struktu
rerat arbetssätt kan vara till hjälp till en början, tills man lärt sig "hålla balansen och cykla själv". Jag tror 
däremot inte att gången i arbetet på något kronologiskt sätt behöver följa numreringen här. 
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Till analysen av detta nedtecknade minne kommerjag sedan att på liknande sätt som i 
Durkheimanalysen knyta andra vetenskapliga texter, framförallt hämtade från disciplinen 
socialt arbete. Jag väljer då texter som berör samma område, det vill säga en barnavårds
diskurs, och därmed texter som på varierande sätt relaterar till de diskurser jag identifie
rar i min diskursanalys. Det innebär att jag läser dessa texter (som säkert kan läsas på en 
mångfald sätt) i relation till de diskurser och innebörder min berättelse givit upphov till i 
min diskursanalys. 

Avlärning och inlärning för diskursanalys 
Analys som begrepp för kanske tankarna till en kvantitativ, positivistiskt inriktad me
todologisk diskussion. Där betyder analys att man följer en distinkt uppsättning proce
durer, som exempelvis en uppsättning statistiska analyser, som så antas leda till en upp
sättning resultat. Om analysprocedurerna utförs på ett riktigt sätt, och inom s tatistiskt 
signifikanta nivåer, framstår resultaten som vetenskapligt riktiga eller vetenskapligt be
lagda. Detta gör det naturligtvis frestande att tänka att det skulle finnas analoga uppsätt
ningar procedurer som kan sättas i arbete i diskursanalyser, men detta är missledande. 

Att lära sig att göra en diskursanalys beskrivs av Potter och Wethereil (1987) mera 
som att lära sig cykla än att lära sig baka en kaka från en receptbok. Det finns ingen me
kanisk procedur att lära ut, kompetensen som behövs utvecklas allt eftersom. Det som 
krävs är läsning och åter läsning. Men inte att läsa för att summera eller hitta det enhetli
ga genom att ignorera vagheter, motsägelser och nyanser som vi är så inlärda i. Snarare 
tvärtom. I en diskursanalys intresserar jag mig för detaljer, för det fragmenterade och 
motsägande, för vad som sägs/skrivs, och inte för någon generell idé om vad som verkar 
vara avsikten. 

Att lära sig diskursanalys handlar därför mycket om avlärning, att praktisera ett kri
tiskt ifrågasättande av våra egna förut fattade meningar eller "naturligheter", och vår out
forskade teknik för att begripa och förstå139. Det handlar om att ständigt fråga: Varför 
då? Varför läser jag detta avsnitt på detta sätt? Vad producerar detta läsande (Potter och 
Wethereil 1987 s. 168)? Hur man kommer fram till en syn på vad som försiggår i texten 
(analysen) kan dessutom vara helt skilt ifrån hur man rättfärdigar läsningen. 

En möjlig gång i analysen 
I Banister (1994) beskrivs hur en diskursanalys kan gå från tota l förvirring till att man 
ser mönstren så tydligt att man är övertygad om att det man finner måste vara alltför 
banalt. Nedan behandlar jag några av de punkter författarna här beskriver som centrala i 
den fortsatta analysen. 

Texterna behandlas i diskursanalysen som sociala texter som är handlingsorienterade. 
Det innebär att forskaren närmar sig texterna som sådana, inte som sekundära källor till 
något bakom texten. Jag gör inte några antaganden om vad skrivaren/talaren hade för av
sikt att säga, och även om jag känner avsikten kan effekten i mitt läsande bli en helt an
nan, bortom alla intentioner. Det intressanta är; hur konstrueras diskursen/diskurserna? 

139 Återigen handlar det om att balansera sig fram. Det är väld igt lätt - ib land omöjligt att förhindra - att 
falla tillbaka i "naturlighetema". 
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exempel man valt för en diskursanalys, får man etablera de tta via te oretiska snarare än 
statistiska principer (Hollway 1989)137. 

Jag menar inte heller att man behöver välja så vetenskapligt betydelsefulla verk som 
Dürkheims Självmordet för detta resonemang. Vilken forskning som helst skulle kunna 
väljas och betraktas som produkter av vetenskapliga diskurser138. Till min diskursana
lys av Durkheimtexten kommerjag också att knyta några i historisk tid mer aktuella ve
tenskapliga texter utifrån att dessa texter kan läsas utifrån samma diskurser, eller utifrån 
att de diskursivt konstituerar likartade innebörder i kön. Detta gör jag i syfte att exempli
fiera hur samma diskurser med likartade könsinnebörder kan vara verksamma alltjämt i 
vetenskapliga texter. 

I kapitel 10 gör jag något jag snarare vill kalla en diskursiv läsning än en bokstavlig 
diskursanalys. En läsning av olika sätt att ge kön innebörd i könsteoretiska vetenskapliga 
texter i dag. Mina urval görs då utifrån att jag här vill diskutera olika sätt att ge kön inne
börd, för att se hur dessa innebörder konstrueras och vad de olika innebörderna gör eller 
kan antas få för effekter. Hollway (1989) beskriver hur hon i sin studie Identity and 
Gender Difference in Adult Social Relations gjorde sitt urval av personer som skulle ingå 
i studien utifrån såväl likheter som olikheter. Hon valde utifr ån att de som skulle ingå 
skulle ha likheter i relation till det problemområde som var forskningens, dvs. de skulle 
alla ha erfarenheter av den diskursiva praktik hon intresserade sig för, som var att leva 
ett motsättningsfiillt heterosexuellt liv. Men de skulle o ckså på olika sätt relatera till 
denna diskursiva praktik utifrån olikheter vad gäller sexualitet, civilstånd osv. 

Vid valet av texter (deltagare, intervjuer) för en diskusanalys framstår det därför som 
viktigare att texterna har speci fikt intresse för den fråga jag behandlar, än att de utgör 
något representativt urval. Valet blir beroende av begrepp och teoretiska föreställningar 
som assimilerats in i forskarens förståelseram (Hollway 1989). 

I kapitel 11-16 gör jag en disku rsanalys av ett barnavårdsdrama, med fokus på rela
tionen mellan diskurs och praktik i socialt barnavårdsarbete. Mitt val av socialt arbete 
som falt, och barnavården som specifik exemplifiering inom detta fält, kan motiveras på 
olika sätt; bland annat utifrån att detta är ett område där relationen mellan diskurs och 
praktik är ovanligt tydlig och reliefrik. Utgångspunkten för analysen är här en kort berät
telse som jag själv skrivit ned utifrån en egen erfarenhet från min ti d som socialarbetare, 
och som kan sägas tillhöra en barnavårdsdiskurs inom socialt arbete. Denna berättelse 
har jag sedan låtit ett tiotal personer läsa och kommentera. U tifrån min egen läsning av 
berättelsen, och dessa läsares reflexioner kring den, genomför jag sedan en diskursanalys. 

Mina läsare av berättelsen har jag valt utifrån att jag har velat fa ett så brett perspek
tiv som möjligt på berättelsen utifrån ålder, kön, yrkes- och utbildningsbakgrund och 
internationella erfarenheter. Men jag har också velat få några inomdiskursiva kommenta
rer från personer inom socialt arbete; forskare och studenter. 

137 Bitvis tar jag mig friheten att föra ett teoretiskt mer generellt resonemang kring den moderna veten
skapen i Durkheimanalysen, kap 9 del III. 
138 Vetenskaplig åtminstone så länge den kan betraktas som inomdiskursiv. Vetenskapssamhället har ju 
en mängd legitimeringsritualer som kan fungera som urvalskriterier. Doktorsavhandlingar, vetenskapliga 
tidskriftsartiklar, formella forskningsrapporter, utgivna vetenskapliga böcker m.m. kan alla anses legitime
rats som inom-diskursiva. 
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Kapitel 6 DISKURSANALYS SOM LÄSART 

Med dessa korta språkfilosofiska och kunskapsteoretiska diskussioner och ställningsta
ganden som ram, och med några exe mplifieringar av vad en dis kursanalys kan innebära, 
övergår jag nu till att diskutera mera konkret hur en diskursanalys av detta slag kan 
genomföras. Med detta vill jag också ha sagt att diskursanalys inte kan ses som enbart 
metod i traditionell mening; den kan inte behandlas som någon slags "teknik" fristående 
från hela den breda filosofiska och teoretiska ram jag här presenterat och vävt samman 
med den metodologiska diskussionen (Potter och Wethereil 1987). 

Men till slut sitter man där ändå med sina texter, intervjuer eller sitt material och und
rar; hur gör jag nu? Finns det några konkreta förslag på tillvägagångssätt för en diskurs
analys? 

Urval for en diskursanalys 
Enligt traditionell vetenskaplig metod föreställer man sig, att om man gör ett statistiskt 
representativt urval av den totala populationen (exempelvis alla vetenskapliga texter in
om disciplinen socialt arbete och inom dess barnavårdsdiskurs) ska en generell bild fram
stå. Hela detta resonemang bygger på att man utgår ifrån ett givet och slutet system, och 
att målet är att finna en generell eller allmän me ning inom detta, vilket är ett resonemang 
främmande för en diskursanalys. 

En diskursanalys baseras i stället på en mycket grundlig och detaljerad läsning av ett 
fåtal texter (intervjuer), inte en systematisk studie av många texter. Man kan till och med 
välja ett enda avsnitt ur en enda text, som i Durkheim-exemplet ovan, för att visa hur en 
viss effekt uppnås. Intresset är ju inriktat på språkbruk och produktion av diskurser och 
innebörder, snarare än på de människor som genererar texterna. Ett stort antal mönster 
kan antas framträda också från en eller ett fåtal texter, skrivna av en eller ett fatal männi
skor. Därför blir resultatet av en diskursanalys inte beroende av urvalsstorlek, och det 
finns ingen "naturlig" gräns för urvalet (Potter och Wethereil 1987 s. 161). 

I mina tillämpningar av diskursanalys i del III kommer urvalen att variera utifrån del
vis olikartade syften. I kapitel 9 väljer jag att göra en diskursanalys av den Durkheimtext 
jag ovan använt som exemplifiering. Urvalet utgör här således ett kort utdrag ur en klas
sisk vetenskaplig text, som är mycket tydligt och illustrativt. Utifrån ett sådant urval 
kan jag naturligtvis aldrig göra någ ra generella utsagor kring vetenskap och kön. Jag kan 
varken generalisera kring hur repres entativt textavsnittet är för Dürkheims verk i dess 
helhet, eller hur vanligt detta är i andra vetenskapliga verk. Jag kan inte uttala mig om hur 
ofta dessa diskurser används, hur många som gör det, eller varför de används. 

I en diskursanalys är inte målet heller att söka en allmän uppfattn ing eller några ge ne
rella sanningar. Intresset är här snarare fokuserat på hur texter produceras. Jag vill via 
valda exempel som Dürkheims textavsnitt beskriva min läsart av hur specifika sanningar 
eller utsagor skapas och traderas i denna text, och hur de skapas med hjälp av motsägel
ser och skillnader snarare än via enhetligheter och generaliteter. Till si st men inte minst 
vad dessa konstruerade sanningar kan åstadkomma, eller vad de gör; dels i fo rm av vad 
diskursen i sig gör, dels hur diskursen understödjer och understöds av sociala praktiker, 
metoder, tekniker. Om man vill åstadkomma någon form av generaliserbarhet utifrån de 
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Exemplet visar på det verksamma analysredskap som diskursanalysen kan utgöra. 
Men det visar också på farorna i alltför förenklade tolkningar eller analyser av liknande 
intervjuutsagor. Risken att man i forskning reproducerar sådana konstruerade sätt att 
förstå sin tillvaro som sanna representationer i någon bemärkelse, och därmed via veten
skapen bidrar till att legitimera exempelvis en sådan individualiseringen. Bidrar till att 
legitimera bilden: det finns inga problem - eller: de små problem som finns beror på hen
ne själv. 
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ning, har till exempel skapat en ökad insikt i hur jag kan se på och analysera socialt arbe
te på ett analogt sätt. Detta har därmed underlättat för mig att överfora det mer filosofis
ka diskursiva tänkandet på ett konkret fält som socialt arbete. 

Socialt arbete kan, menar jag i analogi med ekonomisk redovisning, inte ses som någon 
neutral teknik för att dokumentera fakta om det sociala livet, varken socialt arbete i form 
av vetenskap eller social praktik. Liksom redovisning kan socialt arbete betraktas som en 
teknologi, eller en uppsättnin g sociala praktiker, som på varierande sätt intervenerar i 
och påverkar vår sociala värld, skapar och påverkar hur vi ser på och administrerar egna 
och andras liv och oss själva. 

I samverkan mellan föränderliga diskursiva fält (med dess specifika vokabulär och sä tt 
att lyfta fram och synliggöra bestämda företeelser inom socialt arbete och i vårt sociala 
liv), och de sociala praktiker dessa diskursiva fält sedan stödjer sig på och understödjer, 
legitimerar, rättfärdigar eller åstadkommer, så skapas den sociala domänen. De sociala 
realiteter vi lever i påverkas och förändras därmed, så också vi själva i våra olika sub 
jektsformer - ända in på våra kroppar. Socialt arbete bidrar på detta sätt till att skapa de 
sociala avvikelser eller onormaliteter de sedan reagerar på i en ständig samverkan mellan 
diskurs och praktik. På likartade sätt kan andra sociala praktiker och falt förstås, varför 
jag uppfattat detta exempel som mycket konstruktivt. 

Diskursanalysen av Ingas intervjuutsagor utgör ett illustrativt exempel på det Gilbert 
och Mulkay gör i sin diskursanalys; eller hur detta att i diskursanalysen isolera och ska
pa olika diskurser (i betydelsen varierande sätt att tolka och beskriva eller producera 
verkligheter inom en text för att handskas med motsägelser och paradoxer), öppnar för 
nya sätt att se på hur människor skapar och skapas i sina sociala liv. Att läsa in en indi
vidualiser ingsdiskur s i texten gör det möjligt a tt diskutera vad som skulle ha kunnat 
möjliggöra en sådan d iskurs, vilka dess möjlighetsvillkor skulle kunna vara just här och 
nu. Diskurser är ju inte oskyldiga. De skapas utifrån kunskap och maktrelationer, vilket 
också gäller de diskurser Inga "väljer" att tolka, läsa eller konst ruera sina erfarenheter 
utifrån. I Ingas och våra försök att förstå eller beskriva vår omvärld, "väljer" vi således 
diskursivt tolkningsmönster för våra erfarenheter - men bara inom gränsen för vilka som 
är möjliga eller tillgängliga för oss att "välja" i den större diskurs vi ingår i. 

Nästa diskursanalytiska fråga väcks också av exemplet; Hur konstrueras denna 
diskurs som blir till ett sätt för Inga att hantera tillvaron? Vad döljs eller förtigs härige 
nom? Vad förkastas för att just denna innebörd ska uppstå, och dessutom framstå som 
sann eller naturlig? Konstruktionen av och analysen kring sådana diskurser utgör därmed 
på ett viktigt sätt en makt-vetande-analys. 

Att göra en diskursanalys genom att i sin läsning (här av en intervjuutsaga) konstruera 
en individualiseringsdiskurs (eller andra diskurser) möjliggör också nästa fråga; vad kan 
en sådan diskurs tänkas göral Hur kan Inga tänkas skapa sig själv inom ramen för en 
sådan individualiseringsdiskurs? Vilken självbild kan den bidra till för Inga? Och vad kan 
individualiseringsdiskursen tänkas åstadkommer eller rättfärdigar för sociala praktik er? 
Om Inga tolkar sin tillvaro på arbetsplatsen utifrån en individualiseringsdiskurs, vilka 
konsekvenser kan det tänkas få för henne själv? För de olika sociala praktiker hon ingår 
i? För dem som lätt glömmer bort henne på små möten? För pojkarna som inte behöver 
jobba lika hårt som Inga? För Ingas arbetskamrater? 
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Dessa tre dimensioner av redovisning är komplementära, o ch kan enligt detta synsätt 
tillsammans ge en bild av vad redovisning är och gör. Till att bölja med kom forskning 
med detta perspektiv att fokusera redovisningens sociala betydelse i dess sociala och 
organisatoriska kontext, vilket ökade förståelsen för omständigheterna kring och konse
kvenserna av olika redovisningsteknologier. Man kunde visa hur olika redovisningstek
nologier skapade specifika mönster av synlighet, artikulerade specifika former av organi
sationsstrukturer, formulerade olika former av maktstrukturer. Således skapades i forsk
ningen kunskap om de bredare sociala betydelserna av redovisning. 

Senare forskning har koncentrerat studierna mera på de aktörer som utvecklar och an
vänder tekniker och system. Man går då bakom beskrivningarna av redovisningssyste
men och studerar praktikernas förutsättningar och konsekvenser (verkliga praktiker i 
specifika organisationer). Det vill säga man ser redovisning som levd erfarenhet för indi
viduella aktörer, och studerar den symboliska användningen av ekonomisk redovisning 
för individerna. På så sätt ökar förståelsen för hur redovisning bidrar till att producera 
och reproducera organisationens liv. Ty att kommunicera verkligheten i finansiell redo
visning är också att bidra till att konstruera denna verklighet136. 

Bidrag till en diskursanalys 
Att jag valt och här kort redovisat just dessa exempel på diskursanalys bland de många 
jag tagit del av, beror på att de bidragit med viktiga insikter i mitt arbete att utforma en 
diskursanalys. Mycket av det resonemang som jag här återgivit från ekonomisk redovis-

136 Peter Miller och Ted 0'leary (1994) intresserar sig i artikeln Govering the calculable person för hur 
försök görs i organisationer att styra individer för att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna, öka 
konkurrenskraften. De beskriver hur denna styrning i riktning mot det som bedöms som önskvärt kan 
förstås utifrån en uppsättning diskursiva framställningar (eller föränderliga diskursiva falt där ett stort antal 
program i syfte att administrera individers handlingar i enlighet med vidare politiska normer återfinns) i 
samverkan med specifika teknologier bestående av kalkylering, tekniker, dokument, apparater mm. Via 
teknologierna görs stymingsdiskurserna möjliga att operera inom företagen. Fokus är således här på rela
tionen mellan diskurser (här kallade diskursiva framställningar) och praktiker (här kallade teknologier). 
De kan därmed presentera en läsart där budgetering som styrningsteknologi möjliggjorde en ny form av 
styrning av personer inom företag. Det innebar ett nytt sätt att tänka och intervenera som synliggjorde 
individuell effektivitet, och effektivitet kom därmed att bli ett individuellt såväl som kollektivt fenomen. 
Budgetering var dock inte ett isolerat fenomen; det var nära allierat med andra projekt kring standardise
ring och normalisering under samma tid som "scientific management", också lösare relaterat till sådant 
som samtida psykologi- och intelligenstest. 

Samtidigt förändrades också språkbruket. Kring ordet effektivitet skapades en nationell diskurs. Effek
tivitet samlade under sig en rad antaganden, trosföreställningar och krav rörande styrning och organisa
tion, och till effektivitet kopplades också frågor om moral och fysisk styrka. Effektivitet blev ett objekt av 
intresse, experter tillkallades för att effektivisera individerna både privat och i organisationerna. Social 
effektivitet krävde social organisering, vetenskaplig kunskap efterfrågas för bättre styrning av mänskliga 
processer. Effektivitetsbegreppet kom på så sätt att ge mening och innebörd till interventioner i ett stort 
antal sammanhang (Miller och 0'leary 1994). Budgetering förstås här således som en del i ett antal 
praktiker som gjorde i ndividuella aktiviteter synliga och kalkyleringsbara i relation till normer, som en 
del i en förändring av sättet att styra ekonomiskt och socialt liv. Effekterna var genomgripande. Mellan 
arbetare och chef infördes en kalkyleringsapparat som hävdade neutralitet och objektivitet. Disciplin grun
dades på en kunskap härledd från en norm som gav sig ut för att vara sanna fakta. Så genererades effekter, 
producerades resultat. På detta sätt analyserar Miller och O'leary möjlighetsvilkor för och effekter av eko
nomisk redovisning. 

85 



bidrar faktiskt till att skapa de kostnader och intäkter vars verklighet olika aktörer och 
agenter sedan antas respondera på. På så sätt menar man att redovisningspraktikerna har 
bidragit till att skapa det område av finansiellt flöde som kommit att fa sådan betydelse i 
vissa västsamhällen. 

På detta mångfacetterade sätt kan redovisning analyseras som en social och institu
tionell praktik. Det har fört forskning i detta ämne bortom organisationsnivån, till att 
rikta in frågorna på hur redovisning påverkar och påverkas av andra agenter, institutio
ner, processer. Man har därmed kommit att analysera redovisningshändelser utifrån de ss 
möjlighetsvillkor och dess konsekvenser. 

Minst tre aspekter av detta sätt att se på redovisning kan identifieras. 
1. Redovisning som en teknologi, ett sätt att intervenera och agera gentemot olika ak

tiviteter, objekt, individer. Genom redovisningen görs händelser och processer synliga på 
ett specifikt sätt, vilket därmed bidrar till att forma och förändra dem. Kalkyler kring 
investeringar, kostnader, profit bidrar till att förändra formen av synlighet, och därmed 
också det sätt man kan tänka om dem och handlar gentemot dem. Att på detta sätt över
sätta kvaliteter till kvantitativa finansvärden i redovisning och kalkylering far effekter. 
Det möjliggör ett specifikt sätt att styra individer och aktiviteter. Dessa kan därmed 
jämföras i relation till den ekonomiska norm som kalkyleringen installerar som referens
punkt. Individer och avdelningar kan jämföras och styras. Också individens förhållande 
till sig själv, var hon är jämfört med var hon borde vara, kan granskas. 

2. Redovisningens komplexa språ k och innebörder, specifika diskursiva framställ
ningar. Redovisning inkluderar en specifik diskursiv praktik som är mer än numerära 
beräkningar, den utgör ett specifikt vokabulär. Det är dessa språkliga framställningar som 
mobiliserar redovisningsteknologierna. Via sådana språkliga innebörder far redovisning en 
betydelse som överskrider den uppgift den har givits. Dessa framställningar om kostna
der, effektivitet, beslutsfattande, ansvar, konkurrens m.m. konstituerar sanningar i vars 
namn sedan processer skapas och återskapas, individers identiteter definieras och omde-
finieras. Väl etablerade kommer dessa sanningar att kunna tas som underlag för styrande 
av ekonomiskt och socialt liv. 

3. Den tredje aspekten är att rikta uppmärksamheten mot hur den ekonomiska do
mänen skapas och återskapas via den föränderliga kalkyleringspraktiken som erbjuder en 
kunskap om denna domän. Det är via kalkyleringsteknologierna i redovisningen som de 
abstrakta föreställningarna i ekonomisk teori operationaliseras till nivån för organisatio
ner, företag och avdelningar. Enligt detta synsätt utgår man således inte ifrån att där re
dan finns en bestämd ekonomisk sfar skild från social praktik. Snarare ser man d en eko
nomiska sfären som ett viktigt resultat av kalkyleringspraktiker o ch diskursiva fram
ställningar. Det är redovisning som synliggör dessa ekonomiska processer i finansiella 
termer. Genom att omvandla organisationens fysiska flöde till finansiellt flöde, skapar 
redovisningen ett specifikt ekonomiskt område som man sedan kan uttala sig om , där 
handlingar kan vidtas eller försvaras, diskussioner kan skapas osv. Eftersom där finns 
ömsesidiga relationer mellan den tekniska praktiken och de sociala relationer de formar 
och försöker hantera, förändras kalkyleringsteknikerna precis som de sociala relationerna 
över tid. 
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omedierad produkt av erfarenhet. Mening intervenerar - och mening är aldrig neutral 
(Hollway 1989, White 1987). Meningen eller innebörden av en erfarenhet skulle kunna 
förändras om en helt annan uppsättning antaganden tillfördes, en annan diskurs att bygga 
sin förståelse på/i. I Ingas fall skulle det exempelvis kunna handla om diskurser kring 
social relationsproblematik, könskonstituering eller social underordning. Men någon så
dan diskurs verkar inte ha varit tillgänglig för Inga i intervjusituationen - eller var den 
kanske alltför ångestladdad (Magnusson 1996a)? 

Vad den individualiseringsdiskurs som Inga här tolkar sina erfarenheter i gör, dess 
funktion, är kanske framförallt att skapa en möjlighet för Inga att fortsätta att leva s itt 
arbetsliv något sånär lugnt och konfliktfritt. Individualiseringsdiskursen skapar en över
levnadsdiskurs. En tolkning av Ingas erfarenheter utifrån en underordningsdiskurs skulle 
antagligen kunna ge en helt annan effekt, men därmed kanske också skapa svårigheter för 
henne i sitt arbete i relation till de manliga arbetskamraterna (Magnusson 1996a). På 
detta sätt tillåter diskursanalysen oss att också föra in den ömsesidiga relationen mella n 
kunskap och makt i analysen. 

Målet med en diskursanalys blir därmed inte att klassificera människor i kategorier 
(kön, ras, normala, onormala, socialt medvetna, f alskt medvetna), utan snarare, som i 
Magnussons exempel, i en diskursanalytisk läsning exemplifiera de diskursiva praktiker 
genom vilka kön eller ras eller andra kategoriserin gar konstrueras, och hur exploatering 
därigenom legitimeras. Naturliggörs. Hur vi förmås att se med diskursens ögon. Hur Inga 
förmås se på sig själv med "mannens ögon i hennes134". Här finns inget underliggande 
antagande om att människor är enhetliga och konsis tenta, med fasta identiteter och en
hetliga erfarenheter. Snarare tvärtom utgår man i en diskursanalys ifrån att människors 
tal varierar utifrån olika diskurser som kan förklara eller berättiga vad de säger i olika 
sammanhang (Wetherell och Potter 1992 s. 101-102). 

Diskurs och praktik, diskursiva möjlighetsvillkor och konsekvenser; en före
tagsekonomisk diskursanalys 
Även ett ämne som ekonomisk redovisning har, i enlighet med den grundsyn eller ram jag 
här redovisat, kommit att betraktas som en social och institutionell praktik, konstituerad 
av sociala relationer, snarare än som något se kundärt eller härlett135. Man ser då inte 
längre redovisning som en neutral teknik för att dokumentera eller ra pportera fakta i 
ekonomiska aktiviteter, utan som en praktik, eller som en uppsättning praktiker, som på 
olika sätt intervenerar och påverkar vår värld och den sociala realitet vi lever i. Påverkar 
sättet vi uppfattar och förstår de val som står affärsmän till buds, sätten att organisera 
och hantera aktiviteter och processer av olika slag, hur egna och andras liv administreras. 
Att se på redovisning på detta sätt är att ta hänsyn till det komplexa samspelet mellan 
olika sätt att göra ekonomiska kalkyler, och olika sä tt att hantera socialt och organisato
riskt liv. Man menar då att olika redovisningstekniker skapar specifika sätt att förstå och 
handla i relation till händelser och processer i organisationer. Sådana tekniker speglar 
således inte bara ekonomiska realiteter, de gör också mer än modifierar result aten; de 

134 Se dikt i introduktionen, detta arbete (Hermodsson 1980). 
135 Nedanstående redogörelse för detta synsätt inom redovisning är hämtat ur introduktionen till Hop-
wood och Miller (1994). 
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Konsekvensen kan bli att dessa motsägelser trängs undan i den vetenskapliga analy
sen och tolkningen i syf te att finna det enhetligt b ästa sättet att återge eller tolka Ingas 
uttalanden. Forskare arbetar exempelvis ofta med att föra in ett antal utsagor under några 
samlande begrepp eller kategorier, och de uttalanden som inte passar in utelämnas eller 
enhetliggörs. Antingen karaktäriseras kanske Ingas relation till arbetslivet som oproble
matisk och könsneutral i tolkningen, och placeras med andra likartade utsagor in under 
den kategorin. Eller också karaktäriseras relationen som något som främst beror på henne 
själv, som en individuell problematik, och räknas in under den rubriken. Att upprätthålla 
motsägelserna i analysen blir ofta svårt, då forskaren söker efter kategoriseringar eller en
hetlighet eller generaliserbarhet som analysens resultat. Motsägelserna elimineras därmed 
och enhetligheter konstrueras (Gilbert och Mulkay 1984). 

Även i en tolkning av en djupintervjusituation vore det svårt att producera yttranden 
som känns vid motsägelser och som beskriver divergerande händelser och erfarenheter i 
termer som går bortom föreställningen om det enhetliga, rationella subjektet. För dessa 
motsägelser och skillnader finns inte inom individen utan snarare mellan Inga och de 
andra, i relationer till exempelvis arbetskamrater, chefer, vänner (Hollway 1989). 

Vad händer då om forskaren reproducerar ett av dessa uttalanden som Ingas genuina 
erfarenheter, som faktal Eller som den tolkade uppfattningen om Inga? Forskaren riske
rar då att reproducera den till synes könsneutrala individualiseringsdiskurs som Inga ju st 
här och i denna situation tolkar sina erfarenheter utifrån (alterna tiv en fullständigt köns
neutral diskurs) som Ingas genuina erfarenhet, eller hennes genuina identitet. Problemet i 
relationerna mellan Inga och "pojkarna" framstår då som ett individuellt problem hos 
Inga själv (alternativt som inget problem alls). Reproducering, legitimering, naturliggö
rande; det kan bli effekterna av en sådan forskning. 

För att inte bidra till att reproducera liknande sexistiska sanningar, måste andra frågor 
ställas, menar Magnusson (1996a). De omständigheter kring Inga som bidrar till att pro
ducera dessa olika yttranden måste i stället sökas, och hur mening produceras från dessa. 
Vilka diskurser är tillgängliga för Inga att tolka sina erfarenheter utifrån - vilka är det 
inte? Hur ser de diskursiva möjlighetsvillkoren ut? Hur positionerar hon sig själv i dessa 
diskurser? Vad får det för effekter? 

I en diskursanalys är det möjligt att hantera motsägelserna i Ingas yttranden. Det blir 
möjligt att se hur Ingas erfarenheter snarare konstitueras i språket, än på ett enkelt och 
neutralt eller genuint sätt reflekteras/representeras i hennes uttalanden. Diskurserna 
erbjuder en rad olika sätt att tolka våra liv på, som inbegriper olika versioner av erfaren
heter. Utifrån detta skulle man kunna säga att hon här tolkar sina erfarenheter utifrån 
olika diskurser. Dels en kö nsneutralitetsdi skur s, dels en diskurs som kan tyckas motsä
ga den första, en diskurs vi kunde kalla det hörde ju till men låg kanske hos en själv -
diskursen, eller som Magnusson (1996a) kallar den en individualiseringsdiskurs. Detta 
exemplifierar tidigare resonemang kring hur diskurser som analysenhet kan öka förståel
sen för motsägelser i texten (Gilbert och Mulkay 1984). 

En sådan diskursanalys kan bidra till att ökar förståelsen för det sociala liv Inga och 
andra lever. Att ge sina erfarenheter en vis s mening eller innebörd kan vara mer ångest-
laddat än andra, varför vissa innebörder undviks i vissa sammanhang medan andra fram
hålls. Vårt tal , som därmed kan framstå som paradoxalt och motsägelsefullt, är inte en 
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kunnat bidra till att öppna upp för en helt annan förståelse för kvinnors problematiska 
situation i arbetslivet. Låt mig utgå ifrån nedanstående uttalande av Inga, hämtat från en 
intervju gjord av Magnusson. 

Jag har faktiskt aldrig lidit av att vara kvinna. Vad det beror på, det vet jag inte, 
men jag har aldrig upplevt det (Magnusson 1996a s. 30). 

Producerar detta uttalande oproblematiska fakta om kvinnan Inga? Ska vi ta det som ut
tryck för hennes genuina erfarenhet? Wendy Hollway (1989) uttrycker det ungefar s å 
här; vad man kan uppnå med ett sådant intervjucitat, är en hyggligt trovärdig reproduk 
tion av de föreställningar som den intervjuade väljer att tolka sina egna erfarenheter ut
ifrån -just i forskningsrelationen eller intervjusituationen. Me n antalet möjliga föreställ
ningar är stort, och det finns ingen kontext som kan säga hela sanningen om Inga. Dett a 
innebär inte att Ingas uttalande är fiktivt, att vi i någon bemärkelse inte ska "tro" på hen
ne. Yttrandet har naturligtvis en viss relation till händelser oc h upplevelser Inga varit 
med om. Men denna relation är så komplex, så för att kunna förstå den skulle vi behöva 
en teori om hur mening produceras, som också tar hänsyn till personlig historia, kultur, 
omedvetna processer och sociala skillnader, menar Hollway (1989). 

En forskning som utgår ifrån en enkel korrespondens mellan uttalanden och fakta, el
ler uttalanden och möjliga tolkningar, riskerar att reproducera, och därmed att via veten
skapen också legitimera, den diskurs som den intervjuade "väljer" att positionera sig 
själv i just i intervjusituationen som i någon bemärkelse sann, objektivt verklig. Så är/var 
det för Inga! I exemplet ovan skulle det kunna handla om att reproducera Ingas könsneu
trala diskurs, som inte känner någon form av sexism, som i någon bemärkelse sann, me
nar Magnusson (1996a). 

Man glömmer då lätt bort a tt detta är en diskurs som haft sina specifika möjlighets
villkor skapade utifrån maktrelationer, och att denna diskurs också bidragit till att skapa 
kvinnan Ingas (kanske även andra kvinnors) uppfattning om sig själv(a) oc h sitt (sina) 
liv. Att detta kan ses som ett exempel på den diskurs kvinnan Inga (andra kvinnor) kon
stituerats i osynliggörs därmed. Den diskurs vars ögon hon (de) är - också när hon (de) 
ser på sig själv(a). Och man tenderar samtidigt att glömma att bedöma statusen på detta 
uttalande också i relation till de otaliga saker som inte sades (so m diskursen kanske tys
tade eller omöjliggjorde?). 

Vid ett annat tillfälle i intervjun säger Inga: 

Men man fick väl lite gra nn puffa för att man fanns, annars så kunde man bli 
bortglömd vid små möten och sånt där, det hörde ju till - Fast inte nåt sånt där på
tagligt. Inte mer än man kanske kände att man måste jobba mer än pojkarna allt
så på något sätt. Men det kanske låg hos en själv, jag vet inte.- Ja, det är så svårt 
det här (Magnusson 1996a s. 31). 

Säger inte Inga emot sig själv här? Hur ska detta i så fall förstås och behandlas? För fors
kare med en traditionellt realistisk språkmodell, där man menar att yttranden är tecken 
på specifika kognitiva entiteter som attityder, personlighet eller identitet, reser den här 
typen av inkonsekvenser eller motsägelser ofta stora problem. Vad är egentligen hennes 
erfarenhet? Hur uppfattar hon egentligen sin roll i arbetslivet? 

81 



byggs naturligtvis upp grammatiskt, men det centrala i de diskursiva konstruktioner som 
ovan kallats tolkningsrepertoarer är inte att de använder samma grammatiska uttr yck, 
utan snarare vilka sociala relationer som vävs in i dessa termer, vilka synsätt de genere
rar, vilka aktiviteter de legitimerar (Macnagthen 1993)132. 

Jag kommer att följa Macnagthen genom att använda diskursbegreppet genomgående 
också för denna analytiska enhet, då jag inte kan se att den i några väsentliga avseenden 
skiljer sig från diskursbegreppet som jag presenterat det. Det kan användas för att disku
tera olika n ivåer133. Att isolera dessa diskurser (i betydelsen varierande sätt att tolka 
och beskriva verkligheter inom en text eller intervju) i den större diskursen (i betydelsen 
texten och dess kontext), är bara en komponent i en diskursanalys, men kan vara ett bra 
hjälpmedel vad gäller att handskas med motsägelser och paradoxer som annars ofta för
svinner eller enhetliggörs i vetenskapliga analyser. Man kan då visa hur det som framstår 
som motsägelser bottnar i att olika diskurser är verksamma i texten och skapar olika ef
fekter. 

Andra fördelar med att isolera dessa diskurser kan vara att synsätt eller uttalanden 
som där kommer till uttryck inte kan ses som knutna till bestämda sociala gr upper på 
något naturligt sätt, eller till bestämda persone r, utan samma person kan använda olika 
diskurser, och samma diskurser kan vara tillgän gliga för olika g rupper. Man söker inte 
efter konsensus i hur dessa diskurser används, snarare hålls mångtydigheten fram (Potter 
och Wethereil 1987). 

"Jag har faktiskt aldrig lidit av att vara kvinna"; en psykologisk diskursanalys 
Utifrån det kunskapsteoretiska resonemang jag fört ovan är det vanligt att forskare i en 
traditionell förståelseinriktad analys utgår ifrån att svar som ges på frågor, exempelvis i 
en intervju, är ut tryck för en verklig person som kan förstås via hennes uttalanden; de 
kan ses som uttryck för hennes attityder, erfarenheter eller identitet. Intervjuar man en 
person om hennes erfarenhet, exempelvis som kvinna i arbetslivet, antar svaret så snart 
de avgivits ofta statusen av den personens erfarenhet i relation till det ämnet. Intervju
svaret tillåter därmed forskaren att göra antaganden om den personens underliggande 
uppfattningar, tidigare handlinga r, erfarenheter. O ch forskaren kan presentera citat ur 
intervjun som sedan antas tala för sig själv, och representera den kvinnans erfarenhet av 
att vara kvinna i arbetslivet (Hollway 1989). 

Utifrån det grundläggande kunskapsteoretiska synsätt som jag här presenterat, finns 
det uppenbara risker med ett sådant förhållningssätt. Eva Magnusson (1996a) har på ett 
mycket illustrativt sätt visat på dessa risker, och hur hon med en d iskursanalys i stället 

13 2Jag uppfattar dock inte heller Potter och Wetherells användning av tolkningsrepertoarer som ett 
primärt lingvistiskt begrepp, trots att Macnaghten tycks polemisera med dem. Deras betoning ligger 
också den på språkanvändningen, vad som åstadkoms eller uppnås med denna språkanvändning och hur 
tolkningsrepertoaren tillåter att detta görs. Wetherell och Potter (1992 s. 90-91). 
133 Jag kan exempelvis ibland tolka min arbetssituation utifrån en individualiseringsdiskurs (jag har nog 
mig själv att skylla), i en annan situation utifrån en underordningsdiskurs (bara för att jag är kvinnna...), i 
andra sammanhang utifrån en strukturell diskurs (den akademiska strukturen är låsande och förtryckande), 
olika diskurser som åstadkommer olika saker och inbegriper varierande sociala relationer. Jag uppfattar 
inte heller att detta strider mot Foucaults användning av diskursbegreppet då det är mycket mångtydigt 
och används av honom på många olika nivåer och på varierande sätt. 
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(utifrån forskaren som naiv, auk toritetsbunden, känslomässigt engagerad), mer spekula
tivt och strategiskt utformade (t.ex. utifrån gruppallianser, försök att bevara sin status). 

De empirisistiska (vetenskapliga) reglerna framst älldes således som styrande för den 
egna forskningen, som därmed kom at t framstå i en positiv dager, medan andra forskare 
ansågs följa mer strategiska, personliga och tillfälliga re gler, vilket framstod som veten
skapligt tveksamt. 

Att söka efter tolkningsrepertoarer i analysen av texter kan således vara ett sätt att 
förstå hur diskurser struktureras och hur motsägelser hanteras, dvs. att diskurser kon
strueras genom att vi selektivt "väljer"128 att använda olika repertoarer i olika samman
hang (eller i samma sammanhang men rörande olika frågor). Analysen flyttas då från frå
gan om vad diskursen säger oss om de intervjuade forskarna och de ras föreställningar om 
vetenskap och deras sätt att agera i vetenskapen, till hur forskarna i ett socialt samman
hang skapar sina utsagor om vetenskapliga föreställningar och handlingar, och vad dessa 
utsagor åstadkommer eller gör. 

Ofta har begreppen tolkningsrepertoarer och diskurser sedan kommit att användas 
som synonyma begrepp. Men begreppen har olika ursprung och betoning129. Diskursbe
greppet kan ses som ett mer övergripande begrepp i enlighet med Foucault (1993), även 
om Foucault använder diskursbegreppet på en mängd olika sätt, också för mer lokala och 
flyktiga företeelser, diskurser som sägs under dagen och sedan försvinner130. 

Macnaghten (1993) kritiserar vad han uppfattar som repertoarbegreppets betoning 
på grammatik. Han menar därmed inte att där inte skulle finnas analytiska diskursiva 
enheter (repertoarer) som vi använder för att handskas med olika versioner av händelser, 
verkligheter, texter. Han vill inte heller förneka att dessa bidrar till att skapa olika och 
motsägande synsätt. Det han kritiserar är föreställningen att dessa tolkningsrepertoarer 
primärt skulle kunna lokaliseras i grammatik. Han väljer därför att i stället använda 
diskursbegreppet genomgående också för denna typ av analysenhet, därför att han menar 
att diskursbegreppet på ett annat sätt definieras utifrån de sociala relationer de t implice
rar, och den mänskliga praktik som legitimeras via användandet av olika diskurser. 
Diskursbegreppet är således alltid ett socialt begrepp och därmed alltid förknippat med 
vetande/makt och sociala praktiker131. 

Detta innebär att med diskursbegreppet hamnar analysen mera på nivån för den soci
ala funktionen, vad språket gör, medan repertoarbegreppet riskerar att föra oss till den 
individuella grammatikens nivå, menar Macnaghten. Den diskursiva konstruktionen 

128 Därmed inte sagt att det är int entionelit. 
129 Se Magnusson (1996a, not 10). 
130 Se diskussionen kring diskursbegreppet, del I detta arbete. 
131 Mulkay (1984) visar i en studie av den sociala strukturen av Nobel-ceremonierna hur deltagarna i 
ceremonierna (oavsett varifrån i världen de kommer och vilken vetenskaplig disciplin de representerar) 
använder samma form av diskurs när de konstruerar informella komplimanger som utbyts (t.ex. tillskriver 
andra del i de vetens kapliga resultaten, nedvärderar vissa delar av sin forskning, återgäldar komplimanger 
till nobelstiftelsen osv.) och ceremoniella ritualer. Den sociala solidaritet deltagarna uttrycker är beroende 
av kontexten, den skapas utifrån en läsning av deltagarnas kontextberoende tolkningsprocedurer (och 
reproduceras därmed inte nödvändigtvis i några tolkningar som samma deltagare gör i andra diskursiva 
sammanhang). Den sociala strukturen är, menar Mulkay, därmed oskiljaktlig från diskursens reglerande 
mönster. Diskursers organisation skapar sociala strukturer. Diskurser är social handling. 
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analytiskt arbete man vill åstadkomma, och diskursanalysen passar min grundfråga och 
den passar min grundsyn vad gäller könsfrågan, språk och vetenskap. 

5.2. VETENSKAPLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN INOM ANDRA 
VETENSKAPLIGA OMRÅDEN 

För att ta ytterligare ett steg från filosofiska och metodologiska resonemang till mer kon
kreta och handfasta, och för att på ett mer konkret sätt exemplifiera ovanstående genom
gång, väljer jag att här återge hur diskursanalyser utvecklats inom tre olika vetenskapliga 
områden, och vad dessa diskursanalyser tillfört; vad de gör. Dessa exempel har alla haft 
stor betydelse för den diskursanalys jag utformar och använder, och redovisningen av 
dem bidrar därmed förhoppningsvis till att underlätta den fortsatta läsningen. 

Att förstå motsägelser i relation till diskurser; en sociologisk diskursanalys 
Gilbert och Mulkay (1984) ställer sig i sin klassiska studie Opening Pandoras Box: A 
Sociological analysis of scientist's discourse frågan hur motsägelser eller paradoxer i en 
text kan förstås, exempelvis hur en person i samma textavsnitt eller utsaga eller intervju 
kan tyckas motsäga sig själv. 

De visar här med sin tidiga variant av diskursanalys hur motsägelser och variationer i 
några forskares uttalanden (här kring hur forskarna agerar vetenskapligt och vilka före
ställningar de har om vetenskaplighet) han teras av forskarna själva genom att motsägel
serna relateras till vad Gilbert och Mulkay kallar olika tolkningsrepertoarer121. Det vill 
säga samma person kan i samma textavsnitt eller yttrande göra motsägande uttalanden, 
men genom att relatera eller räkna in dessa under olika tolkningsrepertoarer kommer de 
liksom aldrig i kontakt med varandra, och behöver därmed inte uppfattas som motsägan
de av den som talar eller skriver. 

De biokemiforskare de intervjuat framställer i intervjuerna vissa vetenskapliga resul
tat som sanna, andra som problematiska och mindre trovärdiga. De t visar sig i analysen 
att det är de egna forskningsresultaten som framställs som sanna, medan andra forskares 
(dvs. de som tillhör "motståndarna' 1) anses vara missvisande. När Gilbert och Mulkay 
ska försöka förstå hur biokemiforskare åstadkommer detta, visar de hur forskarna an
vänder olika tolkningsrepertoarer för sina egna och andras resultat. När forskarna talade 
om sin egen forskning gjorde de det utifrån en "empiricist repertoar ", vilket de framför
allt gjorde i formella vetenskapliga texter. Vaije v etenskapsman tog enligt Gilbert och 
Mulkay sin egen utgångspunkt som oproblematisk bas, som visserligen kunde modifie
ras mellan olika uttalanden men ändå alltid framstod som självklar oc h oproblematisk. 
Den egna forskningen framställdes sedan som byggd på fundamentala vetenskapliga 
principer (direkt från "naturen" via experiment, logiskt och opersonligt), och legitimera
des därmed via en "empiricist repertoar". 

Andras fel eller misstag beskrevs däremot utifrån eller genom en "contingent (eller be
tingad) repertoar där vetenskapliga handling ar beskrevs som mer personligt beroende 

127 Tolkningsrepertoarer kan här beskrivas som en uppsättning termer eller beskrivningar, ofta samlade 
runt en metafor, som används i speciella språkliga konstruktioner för att handskas med olika versioner av 
händelser eller verkligheter, i detta fal l olika versioner av vetenskaplighet. 
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språklig praktik. Det betyder att föreställningen om vad/vem jag är, etableras via diskur-
siva handlingar som sedimenteras över tid125. Individer ses sedan inte som konsistenta 
och enhetliga, och våra uttalanden ses som något som organiseras i relation till samman
hanget och funktionen. En bestämd version av ett fenomen formuleras och konstrueras i 
diskursen samtidigt för att kunna bedömas, vi beskriver, förklarar och bedömer i samma 
process. I en annan kontext, i en annan diskurs, kan fenomenet konstrueras och formu
leras annorlunda. Med hjälp av diskursanalys kan man se hur dessa konstruktioner av 
variationer på samma tema kan fylla olika funktioner (Potter och Wethereil 1987). 

Diskursanalysen, i den tappning jag här talar om den, bryter på detta sätt ned upp
delningen mellan verklighet, samhälle, individ, identitet. Diskursiva och konstruerande 
processer verkar på alla dessa områden eller nivåer, och där finns komplexa mönster av 
samverkan dem emellan. Jag kan konstruera olika versioner av min omvärld (verklighe
ten) i olika kontextuella sammanh ang för att stödja specifika versioner av något i mina 
tankar, känslor eller motiv. 

Det intressanta i en diskursanalys blir därför inte att utröna huruvida utsagorna i nå
gon ("positivistisk") mening är sanna eller falska i någon empirisk bemärkelse, inte heller 
vad som utgör någon djupare ("hermeneutisk") mening bakom det sagda. Jag söker inte 
efter vad texten säger mig om personen som producerat texten (exempelvis Durkheim), 
och hans/hennes attityder eller personlighet eller identitet. Diskursanalys handlar snarare 
om att analysera hur diskurserna formeras, vad som sägs. Det handlar mera om att fri
lägga de regelbundenheter som styr vad som kan sägas och tänkas, diskursiva möjlig
hetsvillkor, än att tolka vad någon avsåg med det han/hon sa. Jag förstår det som att det 
är detta Foucault menar med arkeologi (Foucault 1972). Detta för att sedan analysera 
vad dessa konstruerade diskurser åstadkommer eller gör, och hur de samverkar med en 
icke diskursiv praktik. 

Det man gör i en diskursanalys kan snarare ses som en specifik läsart, där forskaren 
försöker visa vad texten gör och hur detta görs, och inbegriper därmed ocks å kontexten 
(Potter och Wethereil 1987 s. 33). Diskursanalysen blir enligt detta synsätt också i sig 
till en diskursproduktion. Mina diskursanalytiska tillämpningar blir till ett sätt att läsa 
vad som sägs, vad jag ser som dess möjlighetsvillkor och hur jag läser dess konsekvenser. 
Mitt mål är inte att ersätta gamla sanningar med nya, snarare att lyfta fram en läsart som 
ifrågasätter den diskursiva självklarheten. Ifrågasätter det som naturliggjorts. Men jag 
undgår inte att samtidigt skapa eller reproducera diskurser. Mina texter kan därmed i 
nästa steg bli föremål för någon annans diskursanal ys. Det vill säga den disku rs jag ge
nom diskursanalysen producerar, kan också analyseras utifrån hur den konstruerats, vad 
som möjliggjort den, vad den utestänger och tystar. 

Jag vill inte med detta arbete framställa diskursanalysen som den enda framkomliga 
vägen eller som den nya vetenskapliga patentlösningen, även om jag här har fört en över
talande argumentation för mitt eget arbete. Det vore paradoxalt a tt propagera för detta 
synsätt som den enda vägen, och samtidigt eftersträva öppningar som tillåter heterogeni-
tiet, multiplicitet, skillnad126. Men valet av analys måste göras utifrån frågan och vilket 

125 Hollway (1989) har utvecklat denna subjektssyn genom att tillfoga delar av Lacans teori. 
126 Jmf. den diskussion som förs i Stanford Friedman (1995). 
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språket bidrar också till att generera eller skapa tillfälliga varianter av dessa123. En sådan 
utgångspunkt bidrar till förståelsen av hur det kommer det sig att vi så ofta missförstår 
varandra, och hur det kommer sig att där finns variationer, motsägelser och paradoxer i 
mening, också hos en och samma författare, i ett och samma verk eller under en och 
samma intervju (se ex. Hollway 1989; Potter och Wethereil 1987; Alvesson och Sköld
berg 1993). 

Även om vi skalar bort allt vad vi kallar intervjuareffekt, missförst ånd, självbedrägeri 
och ohederligheter i en intervju- eller samtalsituation (eller text), så finns det skäl att 
tvivla på att utsagorna på ett oproblematiskt sätt avspeglar en bestämd och bestående 
föreställning eller atti tyd eller identitet. Utsagorna är alltid kontextberoende, och kan 
därmed variera med sammanhang et eller diskurserna ( Alvesson och Sköldberg 1994 s. 
279). 

I en diskursanalys innebär det exempelvis, att när jag väljer en utsaga som mitt Durk-
heimexempel, väljs det för ett bestämt syfte. I det avseendet blir dess innebörd inte en 
egenskap hos texten i sig - eller författaren - utan innebörden blir beroende av det arbete 
denna text sätts att göra i sammanhanget i min text och utifrån min fråga. Text pro
duceras också i forskningssammanhang som detta, texten ger som jag ser det inte uttryck 
för immanenta idéer som ligger där och väntar på att fa uttryckas. Den mening som fram
står i texten baseras på skillnad, dvs. meningen erhålls genom relationer mellan enheter 
av mening i sammanhanget. Eftersom dessa relationer aldrig är fixa, betyder det att någon 
slutgiltig mening aldrig uppnås inom gränserna för ett ord eller en sats eller en text eller 
ett verk eller en författare. Snarare etableras meningen i ett ändlöst nätverk, där textens 
innehåll och kontext inte kan skiljas åt, där det inte finns någon klar skillnad mellan tex
ten och resten (Hollway 1989 s. 39). Utvidgas textavsnittet och förs kontexten för hela 
avhandlingen in (eller andra verk av Durkheim), eller sätts de in i en annan kontext än 
min, kan en annan innebörd framstå124. Förståelsen av meningen med det sagda framstår 
därmed som problematisk och långt ifrån enhetlig eller möj lig att bestämma. Och utifrån 
min fråga inte heller central. Detta är grundläggande tankar i min diskursanalytiska ram. 

Vad en diskursanalys gör i relation till andra analyser 
Att "fakta", i Durkheimexemplet kring könets innebörd, konstrueras som något "där 
ute", oberoende av författaren/Durkheim, som "verklighet" eller hur det verkligen "är", 
gör dem till kraftfulla verktyg för att åstadkomma bestämda eff ekter. Ett sätt att sätta 
dessa effekter i fråga, kan vara att via diskursanalys studera "fakta" som konstruktioner, 
och hur dessa möjliggörs, görs och vad de gör. 

I den ram för diskursanalys som jag här arbetar inom, är inte utgångspunkten att en 
individ är något skilt från det språkliga och sociala som något utanför henne, utan snarare 
att individen i sig är en diskursiv (kulturell, social, hi storisk) konstruktion. Vad det be
tyder att vara en individ, en människa, ett subjekt, förstås genom kulturell och social 

123 Jmf. not 131 om Mulkays studie (1984) av Nobelceremonin som ett exempel på hur en kontextbero
ende diskurs som nobelceremonin skapar sociala solidariteter, en social struktur, sociala och språkliga 
handlingar och attityder som deltagarna inte nödvändigtvis skulle reproducera i en annan kontext (t.ex. i 
sitt vardagliga forskningssammanhang). 
124 Vilket jag delvis försöker visa i analysen av Dürkheims text, se kap 9 del III detta arbete. 
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Föreställningen om gemensam mening och förståelse skapar dock en tendens att dölja 
inkonsistenser och motsägelser i texten. Ofta åstadkommes detta som en följd av olika 
analytiska strategier som exempelvis kategorisering, där man i analysen skapar en rad 
breda kategorier som man sedan hänför olika redogörelser till. Dessa kategorier behandlas 
sedan som det viktiga empiriska materialet, och motsägelser, olikheter, skillnader som 
faller uta nför dessa kategorier "försvinner" därmed ur analysen (Potter och Wethereil 
1987). 

Diskursanalysens relation till begreppet identitet 
Det traditionella västerländska sät tet att se individen som en enhetlig, icke motsägande 
och rationell essentiell kärna, som är grunden för identitetsteorin, är enligt Foucaults 
synsätt inget annat än produkten av en serie sociala och ekonomiska historiska föränd
ringar i Västvärlden. I sig en historisk diskursiv konstruktion således (Wethereil och Pot
ter 1992; Ramazanoglu 1993). Det vill säga; detta är bara ett sä tt - av många tänkbara -
att se individen, men det sätt som producerats som en sanning i modern västerländsk tid. 
Som natur ligg]'orts. 

Foucault dekonstruerar subjektet som agent och den enhetliga subjektsuppfattningen 
som länge dominerat det västerländska tänkandet. Subjektet är enligt Foucault alltid po
sitionerad i relation till diskurser och praktiker, och producerad av dessa och sin egen 
reflexion kring dessa, till varierande subjektsformer. Tillståndet att vara ett subjekt ses 
som något dynamiskt och mångdimensionellt. Subjektiviteten ses som något som produ
ceras diskursivt, och när subjektet talar om sina erfarenheter och sig själv produceras, 
reproduceras men oc kså modifieras dessa subjektsformer (Foucault 1989, 1997; jmf. 
Hollway 1989). Foucault försöker som jag förstår det därmed överskrida den fruktlösa 
dikotomin mellan individ (fria val) - samhälle (determinism). 

I en diskursanalys är subjektet i sig därmed inte av primärt intresse. Fokus ligger på 
diskursen. Mening konstitueras i diskursen, den garanteras inte av det subjekt som talar, 
enligt Foucault. Oavsett författarens (exempelvis Dürkheims) personlighet, identitet, 
eventuella despotism och hans subjektiva intentioner (som i vilket fall kan ses som dis
kursivt konstituerade och varierande), kan jag analysera hur diskursen möjliggörs och 
verkar. Detta är dessutom det centrala. Subjektet i sig ses som diskursivt konstituerat. 
Durkheim skapar också sig själv i diskursen. 

Det innebär att jag i en diskursanalys fokuserar på yttrandet i sig och ställer frågor 
som: Hur konstrueras yttrandet? Hur möjliggörs det? I vilken kontext uttalas detta? Vad 
gör det? Vilken funktion fyller det? Samma person kan i ett annat yttrande (men kanske 
samma intervju/text) säga något tillsy nes motsatt. I en ny kontext eller disk ursivt sam
manhang kan detta vara att göra något annat i språket. Variationerna i språket kan på 
detta sätt ses som en konsekvens av att man i olika diskursiva sammanhang handlar (gör 
något) i språket. Och därmed kanske också förhåller sig på varierande sätt till sin 
"identitet" eller subjektivitet? 

Ett problem med flertalet tolkande vetenskapliga inriktningar är just denna starka be
toningen på att där skulle finnas ett samband mellan utsagan och underliggande mening 
och faktiska förhållanden som identiteter, attityder, handlingar. Som jag ser det avspeg
lar språket inte bara en inre värld av identiteter, attityder, handlingsberedskaper, utan 
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säga mig, för att avslöja vad texten tidigare hållit fördolt. Det kan exempelvis handla om 
vilken grundläggande fråga som ligger outsagd under och genererar texten, vilken outsagd 
fråga eller dold problematik texten är et t svar på. Den "sanning" som söks innebär då i 
någon bemärkelse en intuitiv insikt, en befrielse från illusioner. Om jag försöker förstå 
Dürkheims horisont genom att låta den sammansmälta med min egen förståelsehorisont, 
så skulle utgångspunkten kunna vara, att den illusion Dürkheims text skapar är den till
synes självklara skillnaden mellan könen, och den fråga som därigenom hålles fördold 
men som detta svarar på - skulle kanske kunna vara frågan om hur det manligas priorite
ring och hierarkisering upprätthålls och legitimeras? 

Den poetiska Hermeneutiken exempelvis i Ricoeurs anda söker också i sin tolkning nå
got fördolt, underliggande - men här i form av mönster av metaforer och narrationer. Me
taforer antas tala om världen på ett djupare plan, de kan peka på något som överens
stämmer mellan två företeelser. Organismmetaforen i Dürkheims diskurs far oss exem
pelvis att associera kvinnan till djurlivet. Att söka textens rotmetafor skapar en viktig 
form av för-förståelse. Den narrativa aspekten sätter sedan in texten i en tidsaspekt. 
Förståelse för texten skapas av forskaren genom att gå från metaforerna (delarna) till 
berättelsen (helheten) (Alvesson och Sköldberg 1994). Enligt detta synsätt skulle jag ex
empelvis kunna se Dürkheims text, utifrån rotmetaforen utveckling, som en del i upplys
ningens stora berättelse, en berättelse om den rationella utvecklingens (och därmed män
niskans - manlighetens) seger över naturen (som då framstår som organismen - kvinnlig
heten). 

Misstankens hermeneutik är en tolkningstradition som härstammar från Marx, Freud 
och Nietzsche. Föreställningen är här att det finns något bakomliggande och undanträngt 
bortom de t som därmed uppfattas som illusoriskt eller falskt självmedvetande. I tolk
ningen söker man detta undanträngda, mer "skamliga", och just därför bortträngda. Jag 
skulle exempelvis kunna tolka Dürkheims föreställningar om kvinnan som ett manligt 
maktmedel att upprätthålla en orättfärdig (och därför undanträngd) ojämlikhet mellan 
könen, snarare än som uttryck för en kulturell självklarhet. Eller kanske som uttryck för 
manlig livmoderavund? I stället för att se vissa fenomen som självklara ser man dem så
ledes som problematiska, som gåtor att söka lösningar på (Alvesson och Sköldberg 
1994). 

Olika hermeneutiska tolkningar har mycket att ge av förståelse, men i valet av analys
arbete måste det styrande vara forskningsfrågan, som ju s tälls utifrån ens egen grundfö
reställning. Ett problem med mycken hermeneutik är att man som regel utgår ifrån före
ställningen om meningsko herens, principen om en harmonisk helhet a v mening. Om en 
sådan koherens inte finns mellan delarna och helheten riskerar, som jag förstår det, 
mycket av föreställningen om en tolkande förståelse att falla (Alv esson och Sköldberg 
1994). Språket framstår som ett passivt verktyg för kommunikation, dvs. man utgår 
ifrån en idealistisk eller realistisk språksyn . Språket är "naturligt" på basen av en delad 
mening mellan talare - lyssnare, eller forskare - läsare - text. Där finns en gemensam upp
fattning om mening i samhället, och man kan därmed förklara när kommunikation och 
förståelse lyckas och vi förstår varandra. Hermeneutiken lämpar sig därmed för tolkning
ar och förståelse av företeelser med en grundläggande mening. 
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tryck, vilket i en cirkulär rörelser tillåter den sociala strukturen att fortleva (och re-
strukturera hans/hennes psykiska falt i nya gruppsituationer). Att det uppstår konflik
ter mellan grupper (som kön, ras, sociala grupperingar) framstår här som något grund
läggande för människans natur. Så en analys i dessa termer skulle fa Dürkheims utsaga 
att framstå som något sant mänskligt, som en följd av att han uppfattat sig som tillhö
rande gruppen män (Wethereil och Potter 1992)121. 

Det finns en mängd varianter av tolkande vetenskapliga traditioner idag, alla skapade 
utifrån ett kritiskt förhållningssätt till ett traditionellt naturvetenskapligt eller positivis-
tiskt vetenskapsideal för samhällsvetenskapen. Den objektiver ande Hermeneutiken (Al
vesson och Sköldberg 1994) i Webers anda sök er en förståelse av texten (den sociala 
handlingen) genom ett intuitivt inkännande; vad var Dürkheims mening med att skriva 
detta? Vad avsåg han egentligen med dessa ord? Vilken mening finns dold i dessa rader? 
Hur kan citatet (delen) förstås utifrån hela hans verk (helheten)? Hans person? Hela hans 
tid? 

Denna tolkning kan förstås som en polaritet mellan subjekt (forskaren) och objekt 
(här texten), och till denna polaritet knyts ett korrespondenstänkande, dvs. där bör fin
nas någon slags motsvarighet mellan min tolkning (som tolkande subjekt) av texten och 
objektet. Under finns då ett antagande att uttalanden som görs är uttryck för en verklig 
och enhetlig person, att där finns en korrespondens mellan i detta exemplet Dürkheims 
uttalande om kvinnor och män och hans genuina föreställningar eller attityder om köns
skillnader. Språket antas fungera som en ledtråd till bakomliggande attityder eller händel
ser eller identiteter. Utan denna korrespondens kan vi inte nå denna hermeneutiska för
ståelse. 

I ett försök att förstå vad Durkheim menar, i det här fallet vad gäller innebörden i kön 
och hans syn på könsskillnaderna, skulle jag kunna vidga helheten genom att lägga till 
textavsnitt från andra verk av Durkheim där han beskriver hur han ser denna kvinnans 
natur som skapad av en historisk arbetsdelning122. Hur arbetsdelningen mellan könen 
och kvinnans anpassning genom historien till den roll hon givits, också kommit att forma 
hennes kropp (hjärna) såväl som hennes psyke. Jag skulle också kunna redogöra för hur 
andra i Dürkheims samtid framförde liknande syn på könsskillnaderna. F örståelsen av 
Durkheim, hans tid och hans text skulle öka, men jag är inte primärt ute efter att förstå 
Durkheim. Frågan är; hur skulle förståelsen för min fråga om hur olika innebörder i kön 
skapas och reproduceras i vetenskapliga arbeten öka? 

I en annan variant av hermeneutik, av Alvesson och Sköldberg kallad den aletiska 
Hermeneutiken, går tolkningen snarare ut på att uppenbara eller avslöja något som är 
fördolt i texten, än att uppnå korrespondens mellan subjektivt tänkande och objektiv 
verklighet. Här upplöses polariteten emellan objek t och subjekt i detta sökande efter 
något fördolt. Tre varianter utan absoluta gränser sinsemellan kan vara existentiell her
meneutik, poetisk hermeneutik och misstankens hermeneutik (Alv esson och Sköldberg 
1994). 

Den existentiella Hermeneutiken skulle då kunna innebära, att jag med min egen för
förståelse går in i texte ns värld, för en dialog med texten, lyssnar till vad texten har att 

121 Vilket det ska visa sig att Durkheim inte heller riktigt gör. Jag återkommer till detta nedan. 
122 Exempelvis genom att lägga till Dürkheims Division of Labour (vilket jag inte gör här). 
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symtomatiskt som uttryck för en despotisk natur119, och kan det i så fall förklara tex
tens utformning? Är det sexistiska uttalandet närmast att betrakta som uttryck för Dürk
heims personlighet? 

Såväl Holl way (1989) som Potter och Wethereil (1987, 1992) diskuterar traditionell 
socialpsykologi i relation till det de menar vara disku rsanalysens teoretiska ram och ar
betssätt, eftersom de alla arbetar inom socialpsykologi som vetenskaplig disciplin. En 
traditionell socialpsykologisk analys av Dürkheims utsagor skulle, menar de, antagligen 
ta sin utgångspunkt i individen, och se hans uttalanden som uttryck för någon form av 
inre motiv, önskningar, attityder, kognition eller identitet. 

I kognitionsforskning skulle analysen möjligen utgå ifrån hur Durkheim ordnar sin 
perception och hur han arrangerar sina minnen till en uppsättning anekdoter som kan 
stödja hans argumentation kring skillnaden mellan kvinnor och män i detta fall. Jag skulle 
då kunna utgå ifrån att potentialen för att göra den här ty pen av bedömningar om könen 
skulle finnas hos oss alla utifrån vår kognitiva förmåga (Wetherell och Potter 1992). 

För att förenkla och ordna vår perception och vår bedömning skapar vi alla den här 
typen av kategorier, dvs. vi kategoriserar kognitivt individer i olika gru pper som exem
pelvis kön, men också svarta, vita, normala, onormala, vansinniga, missbrukare, friska, 
sjuka. osv. Dessa sociala kategorier associeras sedan snabbt med en uppsättning trosfö
reställningar, tankar och värdeomdömen om de individer som placerats inom en sådan 
kategori, liknande de Durkheim här avger om kvinnor och män. Det hela skulle då kunna 
ses som resultatet av kognition och socialisation. 

Ett problem med denna utgångspunkt är, att även om de stereotypa omdömena kunde 
visa sig vara ett misstag, dvs. om vi kunde visa att kvinnor inte är instinktvarelser i högre 
grad än män, eller att sätt att kategorisera mellan andra sociala grupperingar inte har em
piriskt stöd, och att socialisationen därmed bygger på misstag som måste/borde "sociali
seras om", så antas de sociala kategorierna i sig baseras på kognitiva erfarenheter av 
andra, och antas således återspegla verkliga objektiva skillnader mellan individerna ifråga 
Det vill säga kön, ras och andra sociala kategorier finns, men hur de ska beskrivas kan 
diskuteras! Den individuella bedömning som Durkheim gör kan därmed a ntas baseras på 
vad han kan se med sina egna ögon (inberäknat den mänskliga kognitionens be
gränsningar) - oberoende av hans sociala eller samhälleliga position. Om då Durkheim har 
den här synen på kvinnor tvingas vi kanske anta att de betett sig så att det är motiverat 
med hans attityder? Det vill säga om verklighe ten vore annorlunda, så hade människor 
kanske andra attityder120. Frågan om hur könsskillnader reproduceras riskerar sedan att 
hamna på en ganska ytlig nivå kring socialisation, beteenden och uppfostran. 

Sociala identitetsteorier utvecklar på ett annat sätt resonemang om mellangruppsrela
tioner. Men utgångspunkten är också här den traditionella västerländska synen på män
niskan som en enhetlig, självmedveten individ med ett givet perceptionssystem, en indi
vid som analytiskt betraktas som skild från de sociala grupper han/hon ingår i. Man ser 
här sexism och rasism och andra kategoriseringar som en följd av att människor uppfattar 
den sociala verkligheten i grupptermer, och att man själv identifierar sig med en av dessa 
grupper. Den sociala miljön bidrar således till att strukturera individens psykiska ut-

1 1 9  Vilk e t  D urkh e im ka l la t s  f ör ,  s e  A sp lu nd  ( 19 85 ) .  
120 Se Wetherell och Potter (1992 s. 36-42) för en fortsatt diskussion kring detta. 
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De vetenskapliga inriktningar jag beha ndlat ovan, marx istisk analys och kritisk teori, 
utgår däremot ifrån ett samhällsperspektiv. Syftet med sådana analyser är att nå emanci-
patorisk kunskap i och genom en samhällskritik. På så sätt framstår individen som - åt
minstone relativt - fristående i relation till sitt samhälle. Men det framstår framfor allt 
som att det epistemologiskt privilegierade subjektet, vetenskaparen, kan göra sig fri i 
förhållande till sitt samhälle och dess ideologier. 

Vad gäller de socialpsykologiska syns ätt jag återkommer till nedan, bygger de i ännu 
större utsträckning på en analytisk uppdelning mellan individ och samhälle. Individen 
betraktas som en enhetlig, självmedveten individ som analytiskt kan betraktas som skild 
från de sociala grupper eller samhälle han/hon ingår i. 

Diskursanalysens relation till begreppet samhälle 
Diskursanalys innebär att man inriktar sig på hur diskurser skapas och produceras (pro
cess) och på vad diskursen gör, inte på dess semantiska innehåll. Att tala om diskurser i 
Foucaults bemärkelse innebär därmed att betoningen läggs på text i ett socialt och kultu
rellt sammanhang. En diskursanalys blir därmed, som jag förstår det, något vidare än en
bart en textanalys. Diskursen ses här som en social kategori i form av text och språk, 
vetande och makt. En social kategori som inte kan skiljas från subjektet som skapar och 
upprätthåller denna diskurs, och som dessutom skapas i och av den. 

Vetenskapliga texter betraktas då också som sociala texter som spelar en konstrue
rande och konstituerande roll i våra sociala liv. Texten reflekterar eller speglar inte enkelt 
en verklighet som redan finns där i den sociala världen, den bidrar också via sitt sätt att 
beskriva den, till att skapa, konstruera eller befasta denna värld. Detta gäller såväl de 
vetenskapliga texter jag använder för en diskursanalys (som i detta exempel Dürkheims 
text), som den vetenskapliga text jag själv producerar. 

Den sociala kontexten (i termer av diskursiva möjlighetsvillkor och effekter) framstår 
därmed alltid som central i en diskursanalys, men kan inte egentligen skiljas från den 
språkliga ordningen, från diskurserna. Och därmed inte heller från hur vi blir till som 
subjekt i dessa diskurser. Diskurser är social handling, och diskursanalys inbegriper där
med den sociala kontexten som bidrar till att göra denna handling möjlig, och de konkreta 
sociala effekterna i form av sociala praktiker. Diskursiva och sociala praktiker som bidrar 
till att skapa oss konstitueras på/genom våra kroppar. Det vill säga inte heller kropp kan 
ses som något skilt från diskurs. 

Samhället kan därmed i ett diskursanalytiskt sammanhang inte betraktas som något 
statiskt och givet; fristående ifrån människorna och deras diskursiva ageranden. Samhäl
let i sig finns inte. Det som finns är de diskursiva villkoren, möjlighetsvillkoren, och ef
fekterna i form av sociala och diskursiva praktiker. 

Identitet som kunskapsteoretisk fråga 
Den sista frågan rör huruvida Dürkheims text kan och bör kopplas samman med hans 
person på något sä tt, med hans karaktär, temperament eller individualitet? Kan hans 
uttalande avslöja vad för slags människa det är som avger sådana här ytt randen, och har 
detta i så fall någon betydelse för exempelvis hur kön konstitueras? Ska jag läsa texten 
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ske framförallt diskursens möjlighetsvilkor och vad den åstadkommer, är också det ett 
kritiskt åtagande. Men om man bara koncentrerar sig på uttalandenas innehåll för att 
utröna vad som kan vara sant eller falskt, riskerar man att missa hur andra diskursiva 
former, som utifrån sitt innehåll inte så lätt kan definieras som sexistiska eller rasistiska , 
ändå kan ha sexistiska eller rasistiska effekter. Dvs. de kan ha effekten att skapa, upp
rätthålla, reproducera maktrelationer som diskriminerar (mellan könen eller mellan etnis
ka och sociala grupper som exempel). Konsekvenser som av naturliga skäl sällan uttalas 
eller uttrycks som explicita mål som kan avslöjas av en innehållsanalys eller en r epresen
tationsanalys. Sexistiska är alltså sådana diskurser som har den effekten at t de kategori
serar och diskriminerar mellan könen, och som dessutom bidrar till att legitimera och 
berättiga sådana praktiker som upprätthåller detta. Detta kan synliggöras i en diskurs
analys (Wethereil och Potter 1992 s. 67-70). 

Det är som jag ser det bland annat detta som möjliggör att tro (på etablerad veten
skaplig kunskap) åtminstone kan omvandlas till m isstro\ Även om inte nya och bättre 
eller sannare sanningar därmed produceras. 

Samhället som kunskapsteoretisk fråga 
Nästa fråga att ställa kring Dürkheims text för att komma vidare i en kunskapsteoretisk 
diskussion är om den ska placeras in i en social eller samhä llelig kontext - och i så fall 
hur? Som en feministisk tolkning skulle jag kunna betrakta Dürkheims uttalande som ett 
sätt för en man att försöka bevara sina manliga privilegier som de såg ut i slutet av 1800-
talet. Oavsett om han haft några konspiratoriska avsikter eller inte, kan frågor ställas 
kring huruvida detta uttalande kan betraktas som ett uttryck för det dominerande syn
sättet hos den styrande klassen (vita medel-överklass män) under denna historiska tid? 
Formas hans yttrande av det samhälle och den tid han lever i? Formas diskursen av eko
nomiska och materiella förhållanden i den tidens samhälle? Och vilken roll spelar Dürk
heims yttrande i detta samhälle? Är han själv aktivt med och skapar detta synsätt, denna 
innebörd av kön? 

Också denna fråga, hur och om en given utsaga placeras in i en samhällelig kontext, 
varierar i olika metodologiska synsätt. En traditionell innehållsanalys ser enbart till tex
ten i sig och dess innehåll, utan a tt relatera den till vare sig samhällelig kontext eller för
fattaren. Den har ofta en ganska kvantitativ inriktning. Frågor ställs till texten, i detta 
exempel kunde det handla om hur många gånger ord med ank nytning till exempelvis in
stinkter, kropp, socialitet osv. används? Hur k an begreppen kodas och grupperas? Allt 
tas med och tolkas i analysen som pauser, avbrott i tal, skiljetecken i text m.m. (Hollway 
1989). Vad skulle en sådan analys kunna säga oss om Dürkheims uttalande? 

Ja, innehållet i hans utsaga skulle klargöras. Den traditionella innehållsanalysen byg
ger som jag förstår det på en representationstanke, orden ses som representerande en 
verklighet, och man koncentrerar sig på orden, det semantiska innehållet. Den sociala 
kontexten faller ofta bort. Det blir då svårt att ställa frågor kring h ur könsinnebörder 
skapas i texten, vad som möjliggjort dem och vad texten gör eller åstadkommer, exempel
vis vad gäller legitimering av sociala praktiker. Mak tfrågor tenderar därmed at t falla bort 
ur analysen. 
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Jag ser här således inte språket som ett abstrakt system vars centrala funktion är att 
beskriva hur något egentligen är. Språket är en mänsklig praktik som används som medel 
för varierande saker. Det skapas inom diskursiva ordningar som sedan åstadkommer 
effekter. Det namnger, varnar, dömer, ifrågasätter, döljer, presenterar författaren som 
kompetent, rättfärdigar, övertalar, konserverar, legitimerar, naturliggör.... Språket är såle
des både konstruerat och konstruerande. De språkligt skapade kategorierna bidrar till att 
konstituera världen116. Språket används för olika funktioner, med varierande resultat. 

Att ställa en annan sanning, andra fakta som skulle antas representera någon verklig
het, mot denna Dürkheims diskurs, skulle därmed innebär a att ställa två diskursivt kon
stituerade verkligheter mot varandra. Den teoretiska ram jag här använder utgår nämligen 
ifrån att också den sociala forskarens uttalanden är diskursiva konstruktioner, och att det 
framstår som intressant att undersöka också hur dessa konstruktioner görs117. 

Istället för att ta skillnaderna mellan könen för given, för att sedan försöka konstruera 
någon verkligare eller sannare innebörd i denna skillnad, frågar jag i/ge nom en diskurs
analys hur dessa skillnader och innebörder skapas, exempelvis i denna vetenskapliga 
text. Hur görs detta? Och vad åstadkommer konstruktionen? 

Om jag då utifrån detta inte kan anta någon privilegie rad position för att skapa nya 
vetenskapliga sanningar, blir då inte kunskapen fullständigt relativ? Där finns Dürkheims 
kunskap och andras kunskap, min kunskap och din kunskap - vilket gör att vi riskerar 
att till slut hamna i dogmatiska ställnings taganden där makten avgör vad som är "sann" 
kunskap? 

Jag menar inte att det inte finns skillnader mellan vetenskaplig kunska p och vår var
dagskunskap, men skillnaderna är inte absoluta. Vetenskapen utövas i en specifik social 
och politisk diskurs. Forskare kan ofta mobilisera specifika resurser, och den vetenskap
liga diskursen tillhör en speciell kanon som ger den dess egen hist oria och diskursiva 
inramning. Där finns speciella konventioner och överenskommelser inom vetenskaps
samhället. Jag delar här Wethereil och Potters (1992) syn på vetenskapen som ett falt av 
diskursiva strider kring vad som ska accepteras som fakta och hur dessa fakta ska tolkas, 
och att farorna med relativism har en tendens att överdrivas. I sociologin om vetenska
pen demonstreras hur det som slagits fast som sant eller falskt i vetenskapen ständigt 
förändrats i historien. Ingen upp fattning eller sanning är definitiv och tidlös (Potter och 
Wethereil 1987). Man kan snarare se detta vetenskapens försök att ständigt fastslå vissa 
ställningstaganden, som sedan motsägs av andra, som en användbar modell för veten
skaplig utveckling. En drivkraft till att ständigt ställa nästa fråga. 

Att säga att man inte kan privilegiera vissa utsagor på epistemologisk grund118, får 
inte ses som att man försätter sig i e tt moraliskt eller politiskt vakuum. Sexistiska såväl 
som rasistiska, normaliserande och disciplinerande diskurser är mäktiga i att konstituera 
sociala formationer som kan fa konkreta effekter för vissa grupper. Att granska hur den 
diskursiva praktiken formar sig, och hur makt uttrycks och utövas i diskursen, och kan-

1 1 6  Jmf .  e s k im åe r na  med  s i na  me r  än  30  or d  f ör  snö ,  sk ap ad e  ut i f rån  en  vä r l d  av  sn ö .  De  ser  därm ed  med  
nödvändighet andra saker än vad vi förmår göra i vinterlandskapet, och kan därmed sä gas ha skapat sig en 
annan verklighet. 
1 1 7  Vilk e t  oc k s å  ink lu derar  mi g  s jä l v  och  de n  t e x t  j ag  pr od uc er a r  in om ve te nsk apss amhäl l e t .  
1 1 8  Det  som b ru ka r  ka l la s  fö r  r e l a t i v i sm.  
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dess innehåll ut - och innehållets rimlighet (i relation till det faktiska)? Också detta blir i 
grunden en form av realistisk representationsanalys som kräver en privilegierad kun
skapsposition. 

Jag ser det som en uppenbar risk att en sådan hållning till Dürkheims text, oavsett in
tentionen, i sin effekt stärker och för vidare traditionella könsmönster. En patriarkal kul
tur med givna sociala formationer för könen skulle tas för given (på likartat sätt som med 
den kapitalistiska produktionsordningen), ett för-givet-tagande som visserligen enligt 
kritisk teori förutsätts utsättas för kritisk reflexion, men som ändå utgör utgångspunkten 
och därmed riskerar att reproduceras. Hur komma vidare därifrån utan att fastna i ett 
låsande strukturtänkande115? 

Vinsten med en sådan utgångspunkt, ett sådant sätt att förhålla sig till verkligheten, 
framställs ofta som att jag undviker problemet med relativism. Representa tionsanalyser 
vilar på en strikt åtskillnad mellan vad som kan hållas för sant och verkligt om ett be
stämt objekt, och vad som kan betraktas som falska utsagor, och ger därmed en fast 
grund för kritik. Men tanken bakom föreställningen om relativismen som ett problem 
måste vara att där finns ett givet objekt (kön, missbrukare, vansinnig...) som man sedan 
tänker olika om. I diskursanalysen utgår jag inte ifrån givna objekt, utan ser dem som 
något som konstitueras på olika sätt i olika diskurser (Beronius 1991). 

Diskursanalysens relation till begreppet verklighet 
Hela de t diskursiva synsätt, eller den filosofiska och kunskapsteoretiska ram, jag här 
utgår ifrån, argumenterar emot sådana representa tionsanalyser i och genom sitt diskurs
begrepp, sin kunskapssyn och sin språksyn. Det sätt att se på diskurser som jag redovi
sat innebär att verkligheten inte enkelt representeras av/i diskursen. Snarare är realism 
något som uppnås eller skapas via det sätt språket sätts samman på till diskurser. Verk
ligheten organiseras diskursivt, och om den framstår som "verklig" är det troligtvis för att 
den variant vi presenterar framstår som "vanlig" eller "naturlig" (Wethereil och Potter 
1992; Dreyfus och Rabinow 1982). Naturliggjord. Det är en effekt av diskursens makt. 

Författaren/forskaren väljer alltid att spegla sitt ämne på ett speciellt (av många möj
liga) sätt, och deltar därmed i en skapande verksamhet, vilket gäller så väl Durkheim när 
han skriver sin avhandling, som jag själv när jag använder specifika delar av hans text i 
min. Att plocka ut ett sådant textavsnitt och sätta in det i ett diskursanalytiskt och 
könsteoretiskt sammanhang, är också att skapa effekter bortom någon given verklighet . 
Situationer eller händelser byggs upp av olika språkliga källor, där vissa källor tas med, 
andra väljs bor t, vilket producerar effekter och verklighetsbilder. Språ ket bidrar på så 
sätt till att skapa och förmedla en verklighet till oss, snarare än neutralt representera 
någon redan given verklighet. 

Denna språkliga konstruktion är dock inte alltid avsiktlig eller medveten. Den uppstår 
i och med att vi försöker förstå oss på något fenomen i vår värld, eller delta i en social 
aktivitet (Potter och Wethereil 1987). Språket skapar. I Dürkheims fall kan man se det 
som att han försöker förstå sig på fenomenet självmord, och bidrar samtidigt till att ska
pa könsinnebörder. 

1 1 5  Ja g  å t erko mm er  t i l l  s t r u ktu r e rs  l å sand e  k ra f t  i  Dur khe i ma n a ly s en  i  ka p .  9 ,  de l  I I I .  
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ställs som objektivitet och överskridande av natur (kön), som neutral - men manlig. En 
position som ger honom möjlighe ten att skapa objektiva sanningar, allt medan kvinnan 
associeras till det andra (subjektivitet, känslor, natur, kön). En position som därmed 
skulle fungera som ett outtalat stöd för en manligt definierad ve tenskap113. Detta strider 
mot min ansats att försöka hitta en analysmetod som kan etiskt försvaras ur könsteore-
tisk aspekt. 

En fördel med en marxistisk rep resentationsanalys som vilar på en distinkt uppdel
ning mellan sanna och falska utsagor, mellan vetenskap och spekulation (ideologi), skulle 
kunna vara a tt jag undviker relativism, och därmed skulle kunna slå hårt mot diskurser 
för exempelvis sexism och rasism. Men jag har, som jag redan varit inne på, svårt att se 
från vilken position den auktoriteten skulle kunna garanteras? Enligt Foucault konstitue
ras all sanning i diskursiva formationer, beskrivningar är alltid en version, en historia, 
vilket också måste gälla min. Där finns ingen punkt utanför diskursen och dess 
makt/kunskap. Allt vetande är perspektivistiskt vetande. Och jag vill tro, att även om jag 
inte kan förlita mig på användandet av "verkliga fakta" i denna bemärkelse, så finns ändå 
den ifrågasättande möjligheten, vilket jag återkommer till i min diskursanalys. 

Men hur förhåller det sig då med kritisk teori, vars syfte ofta beskrivs som att i för
sta hand avslöja specifika dominansförhållanden och ideologier . Kritisk teoris tolkningar 
innehåller såväl förstående som förklarande element (med hjälp av bakomliggande teore
tiker som Marx och Freud), analysen pendlar mellan närhet och distans. För att kunna 
problematisera det "självklara" menar man att det krävs distans. För förespråkare av den 
kritiska teorin framstår dock alla föreställni ngar om forskning so m neutral eller objektiv 
alltför naiva. Kunskap bör i stället sökas i ett emancipatoriskt syfte - för specifika 
grupper. Man bör då medvetet eftersträva att i sitt kunskapssökande inte bidra till att 
förstärka det rådande samhället. Hur man undviker detta är däremot inte alltid så lätt att 
se eller så självklart. Att exempelvis studera de psykologiska effekterna av arbetslöshet, 
kan kanske framstå som emancipatoriskt i försöken att tala för de arbetslösas sak eller ur 
deras perspektiv, men kan samtidigt bidra till att förstärka rådande arbetsideologi med en 
protestantisk arbetsmoral114. Och kanske också placera de arbetslösas i en underordnad 
position. Samma svårigheter och risker finns naturligtvis i könsteoretiska studier. 

Med kritisk teori skulle jag kanske kunna använda Dürkheims text för att demon
strera eller avslöja hur den moderna människan manipulerats och objektifierats, bl.a. av 
den moderna samhällsv etenskapen. Hur hon blivit offer för den patriarkala kulturens 
strävan att inpassa könen i de existerande sociala formationerna. Samtidigt hävdar man i 
kritisk teori att människan ändå är delvis självständig och därmed potentiellt kapabel till 
självreflexion och kritisk prövning av denna sin situation för att möjliggöra en emancipa
ti v kunskap. 

Ett mål i analysen av Dürkheims text skulle därmed kunna vara att söka peka på de 
värderingar som de "självklara" föreställningarna om könsskillnaderna vilar på, och som 
ger upphov till dessa fastlåsta tänkesätt. Viktiga frågor kunde vara: Varifrån kommer de 
ideologiska föreställningarna? Hur har de förvrängts (i relation till de faktiska)? Hur ser 

1 1 3  Jag  å t erkomm e r  t i l l  d e t t a  hä r  bar a  an tydda  reso ne man g  län g r e  f ram i  mi n  d i s kur san a l ys  kap .  9 ,  de l  
III. 
1 1 4  Se  v ida re  d i sk us s ion en  i  A lves son  och  Skö ldb erg  (1994  s .  202 - 204 ) .  Jmf .  F ahlgre n  (1 98 9 ) .  
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Exempelvis en materialistisk ma rxistisk utgångspunkt för en analys av Dürkheims 
text skulle, som jag förstår det, utgå ifrån en sådan realistisk språksyn. Det skulle inne
bära att Dürkheims utsaga om världen skulle anses reflektera ha ns erfarenhet av världen, 
att hans yttre erfarenheter av sociala relationer mellan män och kvinnor kan antas åter
speglas i hans yttrande. Men om jag från marxistisk utg ångspunkt vill göra en sam
hällskritisk och könskritisk analys, skulle jag antagligen utgå ifrån att Dürkheims syn på 
kön och på skillnaderna mellan kvinnor och män var ett misstag. Hur kan han då missta 
sig så? Jo, våra erfarenheter är begränsade och partiella, och världen inte alltid vad den 
ser ut att vara, så en förvrängd representation av vår verklighet kan bli resultatet av en 
förvrängd erfarenhet; det som i marxistisk teori brukar kallas för "falskt medvetande" 
(Wetherell och Potter 1992). 

En marxistisk analys skulle då kunna innebära att först identifiera vad Durkheim på
står i diskursen, sedan testa dess hållbarhet och utveckla en kritik av hans ståndpunkter i 
jämförelse med "verkliga" fakta, exempelvis visa hur hans syn på kvinnan som lägre stå
ende instinktvarelse saknar fog i empirin och i andra vetenskapliga studier. Jag måste i så 
fall också hävda att det universum jag studerar är direkt tillgängligt för mig, att det enkelt 
kan direkt representeras av de begrepp jag använder, det vill säga jag måste hävda en 
realistisk språksyn (Fox Keller 1985 s. 130). Jag skulle sedan kunna undersöka vad des
sa åsikter har för relation till olika sociala intressen, exempelvis hur de gynnar en patriar-
kal struktur, och därigenom visa hur vissa idéer kan bli kraftfulla genom att samverka 
med politiska och ekonomiska processer i det kapitalistiska samhället. 

Detta kan naturligtvis ge analysen en kraftfull kritisk udd. Men det enda sätt jag kan 
se att ge prioritet till min egen vetenskapliga position skulle i s å fall vara att hävda att 
denna är neutral(are), objektiv(are), fri(are) från ideologiska intressen, till skillnad från 
andra som exempelvis Dürkheims - och därför mera sann än hans. Att tala om ideologi 
eller falskt medvetande implicerar föreställningen att där finns en icke-ideologisk syn på 
verkligheten, och en punkt varifrån man kan se igenom rökridåerna och beskriva hur det 
verkligen är. Och sanning skapas enligt detta synsätt distanserat från subjektet (och dess 
kön). 

Ett problem som jag ser det med en sådan analys är hur jag skulle kunna hävda att jag 
kan inta en sådan position, från vilken jag skul le kunna producera objektivare, sannare 
sanningar (vilket jag återkommer till nedan). 

Ett annat problem är att jag genom att hävda detta samtidigt själv skulle bli fast i de 
dualistiska eller dikotoma uppdelningarna mellan objektiv och subjektiv, och i förläng
ningen därmed också mellan förnuft och känslor (irrationalitet). Värderade vetenska pste
oretiska begrepp som sanning, förnuft och objektivitet är som jag ser det inte neutrala i 
relation till kön. De är indirekt eller direkt kodade av könsattribut, de är könade. De vär
derade begreppen far sin privilegierade position genom att kopplas till manligt/man och 
isoleras från de icke-privilegierade begreppen som därmed identifieras med kvinn
ligt/kvinna (se bl.a. Fox Keller 1985; Grosz 1990) 112. 

Jag riskerar därmed, i ett hävdande av neutralitet och objektivitet, att i min a nalys 
själv reproducera en sexistisk diskurs, där den vetenskapliga position jag då intar fram-

1 1 2  Dvs.  de  d i koto m ie r  i  vars  f o rm  Dür khe i m s  s ex i s t i s ka  d i sk u rs er  s t öps ,  v i lk e t  j ag  å t erkomm er  t i l l  
nedan. 
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och som jag ser som nära förbunden med disk ursanalys som arbetssätt109, och andra 
metodologiska synsätt110. 

Jag kommer alltså nedan a tt diskutera hur några olika sät t att analysera Dürkheims 
text, olika metodologiska utgångspunkter, kan tänkas förhålla sig till frågor kring verklig
het, samhälle och identitet, och ställer då detta i relation till det förhållningssätt jag i detta 
arbete utvecklar. De metodologiska exempel jag diskuterar ska ses som just illustrerande 
exempel för ett utmejslande av ett kunskapsteoretiskt resonemang, snarare än som någon 
heltäckande metodgenomgång111. Nedanstående avsnitt får därför alltjämt ses som ett 
led i ett sökande efter grunderna för och utformandet av en diskursanalys; som steg på 
vägen från filosofiska och teoretiska ställningstaganden mot mera konkret ställningsta
ganden kring arbetssätt. 

Verklighet som kunskapsteoretisk fråga 
Durkheim gör i sin text en beskrivning av hur han menar att det på ett självklart sätt "är", 
hur kvinnan "är" i relation till mannen. Hur kan och ska jag hantera denna beskrivning? 
Svaret på den frågan blir central för den fortsatta analysen. 

Ett sätt att hantera Dürkheims uttalande vore att i analysen ställa frågan huruvida 
detta i någon bemärkelse överensstämmer med verkligheten i bemärkelsen "hur det verk
ligen är"? Ger han uttryck för, representerar han, naturliga skillnader som faktiskt finns 
mellan människor? Jag måste i så fall anta att Durkheim har erfarenheter som på ett en
kelt och direkt sätt kan representeras i dessa ord, och att dessa erfarenheter kan under
sökas empiriskt. 

Om jag utgår ifrån att detta är Dürkheims sätt att representera verkligheten, ska jag då 
i så fall i analysen försöka visa att hans beskrivning är en förvrängd representation av 
verkligheten - i motsats till en uppsättning verkliga fakta? Ska jag eftersträva att ersätta 
hans utsaga med en alternativ beskrivning om hur det verkligen är? Demaskera hans illu
sioner? Utifrån vilken position skulle jag i så fall kunna hävda att jag sitter inne med en 
sannare sanning? 

Traditionella representationsanalyser, som alltså utgår ifrån språkets representerande 
förmåga eller ifrån en realistisk språksyn, har dominerats av frågor om huruvida det sag
da korresponderar med verkligheten, och om inte, varför i så fall den som uttalat sig (i 
detta fall Durkheim) misstagit sig. Ofta görs detta från en punkt som garanteras prioritet 
med hjälp av den vetenskapliga auktor iteten, och med föreställningen att ideologi kan 
ersättas av vetenskapliga fakta skapade på ett objektivt sätt (Wethereil och Potter 
1992). Vid en analys av vetenskapliga diskurser skulle detta i så fall innebära att forska
ren anser sig kunna framhålla vissa vetenskapliga utsagor (som regel dom egna) som san
nare, eller som en bättre återgivning av verkligheten, än andras vetenskapliga utsagor. 

1 0 9  En ra m som va d  j ag  ka n  förs tå  förh ål l er  sig fr ammande till en sådan uppdelning i begreppen verklig
het, samhälle, identitet. 
1 1 0  Som i  s i n  grun d  p å  o l i k a  s ä t t  bygger på de nämnda uppdelningarna. 
1 1 1  J ag  är  m edve te n  o m at t  dä r  f inn s  o l ika  fo rm er  av  i n neh å l l sana l ys ,  m ar x is t i s k  an a ly s ,  herm eneut ik  
m.m. som jag inte behandlar, samt en rad andra vetenskapliga förhållningssätt jag inte heller beaktar. 
Därmed kommer de exempel jag tar att få idealtypiska utseenden. Syftet är dock i första hand att öka 
förståelsen för diskursanalys och dess relation till andra analyser. 
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vinkel inte gör den mindre intressa nt. Kvinnor visar sig i Dürkheims studie begå själv
mord mera sällan än män. I sitt försök att förklara detta sociologiskt skriver Durkheim: 

Eftersom änkan lättare uthärdar sin situation än änklingen... 

Vi vill dock påstå att detta beror på att kvinnans sensibilitet är rudimentär snarare 
än högt utvecklad. Eftersom hon i större utsträckning än mannen lever sitt liv av
skild från samhället och sociala grupper, har hon också mindre anknytning till 
dessa. Hennes sociala jag är inte så utvecklat, och samhället är därför mindre 
nödvändigt för henne. Hon har mycket få rent sociala behov och kan lätt till
fredsställa dem. Fromma andaktsövningar och några husdjur att ta vård om 
räcker för att fylla den äldre ogifta kvinnans liv (Durkheim 1968 s. 169 - 170). 

Längre fram i texten försöker Durkheim visa a tt skilsmässa är en riskfaktor för själv
mord, men inte heller här gäller detta för kvinnor, ty: 

Kvinnans sexuella behov har en helt annan karaktär än mannens; eftersom hen
nes intellekt i allmänhet är mindre utvecklat, ligger de också mer på det kropps
liga än andliga planet. Hennes sexuella drifter är mer direkt bundna till organis
mens behov, de följer dem snarare än styr dem, kontrolleras följaktligen och hål
les tillbaka härigenom. Kvinnan är i mycket större utsträckning en instinktvarelse; 
hon behöver därför endast följa sina instinkter för att uppnå harmoni och jämvikt 
(Durkheim 1968 s. 237). 

Dürkheims utsaga vilar på den till synes "självklara" diskursiva innebörden i kön, nämli
gen att kön kan delas in i två biologiskt distinkta kategorier, som dessutom kan placeras i 
en hierarkisk relation till varandra, där kvinnor anses "mer direkt bundna till organismens 
behov" och intellektuellt mindre "utvecklade" än män. På den biologiska grunden vilar 
sedan också de sociala skillnaderna mellan könen. Detta kan sedan ses som ett uttalande 
som beskriver och förklarar varför kvinnor int e begår självmord i samma utsträckning 
som män. Men hur ska jag härifrån komma vidare i en analys av hur denna innebörd i 
kön möjliggörs, konstrueras, upprätthålls eller reproduceras i en vetenskaplig text som 
denna? Och vad diskursen gör eller legitimerar för sociala praktiker och åstadkommer för 
effekter? 

Grundläggande frågor rörande synen på verklighet, samhälle och identitet måste, me
nar Wethereil och Potter (1992), ställas i relation till texten inför val av analysmetod. 
Hur jag förhåller mig till dessa frågor far en central betydelse för hur jag närmar mig en 
analys av Dürkheims vetenskapliga text, eller andra diskurser. Wetherell och Potter 
(1992) menar att det inte går att ta ett steg åt något håll i en analys av exempelvis sexis-
tiska eller rasistiska diskurser utan att explicit eller implicit ta ställning till dessa frågor. 
Dessa ställningstaganden påverkar med vilka praktiker och procedurer man ger sig i kas t 
med textläsningen. Att analysera texter kräver således att dessa frågor reds ut, och de är 
alla sammanlänkade och djupt invävda i de olika vetenskapliga metoderna. 

Att ställa sådana kunskapsteoretiska frågor blir också ett sätt för mig själv (och i för
längningen för läsaren) att reda ut vilka de grundläggande skillnaderna kan sägas vara 
mellan den språkfilosofiska och kunskapsteoretiska ram jag i detta arbete bygger u pp, 
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Att berätta en berättelse, en narration, kan vara et t effektivt sätt att producera dis
kursiv mening105. En mening som kan möjlig göra för individen att leva i en meningsfull 
relation till den sociala verklighet hon/han lever sitt liv i. Mellan vår erfarenhet av världen 
och våra försök att beskriva den i språk, inträder narrationen och skapar mening. I berät
telsen rankas händelserna inte enbart i någon kronologi, utan o ckså i relation till sin be
tydelse för kulturen eller gruppen. Det finns aldrig bara ett sätt att ordna händelserna till 
en berättelse, och de tenderar att diskursivt ordnas på kulturellt specifika sätt. Berättel
sen skapas utifrån kulturella värde- eller moralsystem som far vissa händelser a tt ute
lämnas, andra att inkluderas. Berättelsen representerar inte, imiterar inte, visar inte vad 
som hände; den konstituerar ett visst synsätt, en specifik blick. Narrativa diskurser kan 
därmed betraktas och analyseras som kulturella faktorer. Därmed kan d en semiologiska 
läsarten sägas utgöra en kulturanalys (White 1987, Stanford Friedman 1995). 

Foucault intresserar sig också för hur mening produceras i diskurser konstituerade 
utifrån vetande och makt, hur den möjliggörs och formas, processuellt förändras, men 
även, och det ser jag som en stor styrka med Foucault, vad den gör. Hur diskurser sam
verkar med sociala praktiker och vad effekterna blir. På så sätt kommer diskursens hand
lingsorientering att behandlas som primär. 

Avsikten med d enna korta språkfilosofiska genomgång, som i sig representerar en 
diskursiv syn på språk, har varit att genom de ställningstaganden kring språk som här 
görs skapa en ram kring mitt fortsatta resonemang kring diskursa nalys och de tre till-
lämpningarna. 

5.2 KUNSKAPSTEORETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

En könsteoretisk exemplifiering 
För att tydliggöra det stundtals mycket filosofiska och teoretiska resonemang jag hittills 
fört, kommer jag fortsättningsvis att konkretisera diskussionen genom att följa ett text
exempel. Att göra en diskursanalys innebär att ge sig i kast med en konkret text106 som 
redovisas för läsaren, och där analysens gång också som regel demonstreras för läsaren. 
För tydlighetens skull väljer jag ett (åtminstone med nutidens ögon sett) ganska extremt 
textavsnitt, där författaren i försöken att förklara könsvariationer i s jälvmordsstatistiken 
därmed kommer att konstruera specifika innebörder i könsbegreppet. Exemplet är häm
tat från en av samhällsvetenskapens klassiska verk som ännu läses, nämligen Självmor
det, skrivet 1897 av en av sociologins grundare Èmile Durkheim (1858-1917)107. 

Durkheim föresätter sig i denna studie att visa hur samhället, den kollektiva verklighe
ten, är en stark kraft som påverkar och kontrollerar individen, också i frågor som kan 
tyckas ytterst individuella och privata som självmord108. Hans intention med texten 
torde därmed inte ha något i sig med könsfrågan att göra, vilket ur diskursanalytisk syn-

1 0 5  Se  kap .  1 ,  de t t a  arbe t e .  
1 0 6  Här  t ex t  i  v id  be mär ke l s e .  Den  ka n  oc kså  vara  ge s ta l ta d  t e x t .  
1 0 7  Jag  ha r  s j ä lv  som lära re  i  soc io l og i  gå t t  i g eno m de nna  t e x t  med  de  ny a  soc io l og i s tudenterna  m ånga  
höstar och mött de frågor som denna text väcker. 
1 0 8  Hel a  s t ud i e n  ka n  därm ed  s e s  som e n  l eg i t i mer in g  av  so c io l og in  som e g e t  äm ne  och  vete ns kap .  
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social och diskursiv existens. Vi föredrar ibland att bli kränkta eller förringade framför att 
inte bli tilltalade alls (Butler 1997 s. 26). 

Om språket kan upprätthålla kroppen, så kan det också hota dess existens. Så menar 
Butler att sårande och förtryckande språk inte bara representerar våld, det är våld. Språ
ket agerar, språket producerar skada, skapar eller återinstallerar exempelvis socia l domi
nans. Men inte på ett deterministiskt eller förutbestämt sätt (Butler 1997). Också Aus
tin betonar att effekten av språket kan utebli eller slå fel. Språket är så till vida i viss mån 
oförutsägbart. Butler ifrågasätter därför en stat isk uppfattning av reproduktion av soci
ala strukturer via språket. 

Språkfilosofiska ställningstaganden for en diskursanalys 
Saussure betraktar alla språkliga begrepp som relationella snarare än substantiella, det 
vill säga de far sin innebörd i relation till andra begrepp inom språksystemet. Att tolka 
innebörden i språkliga utsagor kan då inte ses som att representera något utanför språ
ket. All tolkning är snarare i sig en skapande akt; genom att tolka produceras något i 
språket. Om de språkliga begreppen på detta sätt är relationella snarare än represente
rande, innebär det att innebörder skapas också i relation till ord som inte är närvarande. 
Sålunda kan också det som är frånvarande ses som meningsskapande. 

Om det är som Judith Butler säger, att vi som subjekt blir till i språket genom att till
talas av den Andre, framstår det därmed som myc ket centralt hur vi tilltalas. Men inte 
på något deterministiskt sätt så att vi blir våra tilltal. Som tänkande varelser relaterar vi 
oss på varierande sätt till dessa tilltal. Vi skapar oss själva i diskursen (Foucault 1989, 
1997). Men att tilltalas som man, kvinna, missbrukare, iden titetslös, olämplig mor, kri
minell eller normal kan få kraftfulla effekter. Ett sårande tilltal representerar då inte bara 
våld enligt Butler; det är våld. 

Barthes utvidgar Saussures semiologi från satsen eller meningen som analysbärande 
enhet, till att också innefatta diskursen, vilket gör att semiologin kan bli till en analys av 
hur innebörder/mening skapas i diskursen; hur detta görs. För Barthes framstår den se-
miologiska analysen alltid som individuell och personlig - och stadd i ständig förändring 
precis som människan själv. Och eftersom texten ses som säte för många meningar, inne
bär analysen inte att innebörden i texten söks utan möjliga innebörder. Barthes utfärdar 
också en speciell varning gentemot allt som framstår som "naturligt" eller givet, som me
ninge«. 

Den post-Saussureska semiologiska läsarten skulle kunna framställas som en teore
tisk läsart som inte syftar till att förklara varför någon säger något, vad hon/han egentli
gen avser, eller vad som egentligen hände i det som berättas. Den söker sig bort från allt 
referentiellt mot en analys av hur mening pr oduceras, själva den meningsproducerande 
processen. Den semiologiska frågan skulle kunna framställas som: hur görs eller skapas 
de diskursiva innebörderna? Analysen kan exempelvis framhålla de mönster av koder 
genom vilka ideologiska implikationer ersätter den typ av rättfram representation av 
socialt liv som texten eller berättelsen ger sig ut för att vara (White 1987). 
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med en helt annan social situation och andra konventioner. I rätt procedur, uttalat av rätt 
person kan dock uttalandet få väldiga konsekvenser. Men för att vi ska förstå vad språ
ket gör (eller misslyckas med att göra) måste vi ta hänsyn till den totala situationen, hela 
talakten, menar Austin (1962). 

Austin visar sedan hur åtskillnaden han nu gjort mellan de beskrivande/konstaterande 
satserna och de han kallar de performativa (skapande) satserna inte går att upprätthålla. 
Alla yttranden visar sig ha både skapande och beskrivande sidor, de både gör något och 
beskriver något. "Jag slår vad om 100 kronor att Prince vinner lopp 5 på Jägersro" är en 
sats som gör något, nämligen slår vad. Men denna handling blir ytterst problematisk om 
där inte går något lopp 5 på Jägersro, eller om Prince inte är någon häst som springer i 
det loppet, dvs. om den beskrivande satsen inte stämmer. 

Alla yttranden som skapar något behöver inte innehålla verb. "Du är en riktig fegis" 
skulle kunna kallas för en ren beskrivning, men uttalandet gör också något, det kan t.ex. 
åstadkomma att någon känner sig förolämpad. Samma uttalande kan i ett sammanhang 
vara beskrivande, i ett annat göra något. Ibland far våra uttalanden effekter vi inte avsett, 
andra gånger uteblir de effekter vi avsåg. 

Det Austin i sin språkfilosofiska studie visat är således att när helst jag säger något -
gör jag också något, samt att där finns sociala konventioner som knyter uttalanden till 
sociala aktiviteter. Fokus hamnar därmed på hela talakten inbegripet hela talsituationen, 
och språket måste betraktas som en mänsklig social praktik. 

Att fokusera på vad diskurser gör och dess konsekvens i en diskursanalys tillåter mig 
att behandla diskursens handlingsorientering som primär. Text eller tal analyseras då inte 
utifrån någon härledd abstrakt mening, utan utifrån hur det skapas, används och vad det 
gör. Att se språk som handling som utfö rs i en diskurs mellan individer med olika mål 
innebär att vi måste ta den sociala kontexten med i beräkningen (Austin 1962). 

Språkets sårande och konstituerande effekt 
Alla känner igen att språk kan göra saker som att såra oss, göra oss illa. Austin föreslog 
att för att förstå vad som gör ett yttrande effektivt måste hela tals ituationen lokaliseras, 
men detta kan vara mycket problematiskt. Det handlar inte alltid om någon enkel kontext 
av tid och rum. Att blir sårad av ett tal kan ju också vara att lida förlust av kontext, att 
inte veta var man är, att tappa kontrollen. Och att plocka ut ett ord ur sin kontext garan
terar inte heller att det inte längre sårar, menar Judith Butler (1997). 

Butler frågar sig om denna vår språkliga sårbarhet är en konsekvens av att vi konsti
tueras som subjekt i språket? Genom att kallas vid namn kan man bli sårad eller kränkt, 
men paradoxalt nog är det också genom att kallas vid ett namn som man erbjuds möjlig
het till social existens. Butler menar att tilltalas är inte bara att bli igenkänd för vad man 
är, utan på grund av det fundamentala beroendet av att bli tilltalad av den Andre så 
kommer jag att existera genom detta tilltal. Detta subjekt som konstituerats genom den 
Andres tilltal blir sedan ett subjekt kapabelt att tilltala andra. Vi är således mycket bero
ende av hur vi tilltalas, sårande tilltal ingår som en del i den process som konstituerar oss 
som subjekt. Språket möjliggör kroppens sociala existens. Därför håller vi ibland även 
fast vid ord som smärtar oss, för att de som ett minimum erbjuder oss någon form av 
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ta aspekter; eller vad texten exkluderar genom vad den inkluderar. Dekonstruktion är 
således en kritisk läsning som syftar längre än till att reproducera den medvetna intentio-
naliteten. Dekonstruktionen responderar på något i texten som fallit ur sikte, glömts, 
exkluderats, marginaliserats, ignorerats, viftats undan, inte tagits på tillräckligt allvar. 
Detta kräver djup kunskap och respekt för texten (Caputo 1 1997 s. 77-79). 

Det innebär inte att där inte finns någon mening alls, eller att "anything goes". Det in
nebär snarare ett sätt att argumentera för att där finns så många innebörder, att meningen 
bara kan fastställas försöksvis och så länge. Det innebär att öppna upp för ett fortsatt 
frågande, läsande, omläsande, vilket inte är detsamma som anarki. Den dekonstruktiva 
läsningen överskrider således den traditionella läsningens bevarande, men detta innebär 
inte att den kan säga "vad som helst". Överskridandet innebär inte heller någon absolut 
transcendental handling i att lyfta sig ur texten till någon prelingvistisk eller ahistorisk 
position. Vi är alltid redan inbäddade i olika nätverk; sociala, historiska, politiska, sexu
ella, vilket är vad Derrida menar med "general text" eller textualitet. Vi ser eller läser alltid 
genom dessa ramar, horisonter, nätverk104. 

Att göra en könskritisk dekonstruktion skulle syfta till att öppna upp den låsta bina-
riteten av kvinnligt eller manligt, den plats med bara två hierarkiska könsordningar vi 
lever på. Bryta upp den, vilket bara skulle kunna göras genom att öppna för alla de andra 
platser som detta binära mönster stänger. Men innan dessa andra platser kan öppnas 
upp, måste som jag ser det frågan om hur kön görs och vilka effekterna blir ställas. Hur 
en enda plats har möjliggjorts och skapats. Särskilt frågor vad gäller konsekvenserna, 
effekterna, vad diskurserna gör, finner jag svåra att besvara med hjälp av dekonstruktion. 

Språkets skapande aspekt 

När helst jag säger något gör jag något (Austin 1962). 

Den brittiske filosofen John Austin (1911-1960) har också bidragit till att förändra sy
nen på språk med sin How To Do Things With Words? (1962). Han vände sig emot den 
då förhärskande logiskt positivistiska synen på språket som ett abstrakt system, vars 
centrala funktion är att beskriva vissa förhållanden på ett neutralt sätt. Han föresatte sig 
så att visa, att en förståelse av vad som är sant eller inte sa nt i en beskrivning inte alltid 
är det centrala för a tt förstå språket (Potter och Wethereil 1987). Vissa uttalanden be
skriver visserligen konstaterbara förhållanden, men andra uttalanden är principiellt vikti
ga för vad de gör snarare än för vad de beskriver; exempelvis "Härmed förklarar jag 
krig....", "Jag dömer dig till...." eller "Se upp för tjuren!" Dessa uttalanden kan snarast 
beskrivas som en handling med praktiska konsekvenser, eller uttalanden som skapar 
social handling. 

Denna typ av yttranden kan inte diskuteras i termer av sant eller falskt, men de kan 
vara mer eller mindre framgångsrika beroende p å omständigheterna (som vem som ut
trycker satserna, var och när). De omständigheter som avgör vad som händer p.g.a. y tt
randet (om det händer något) utgörs av en rad sociala konventioner som länkar samman 
uttalandet med bestämda sociala aktiviteter. Att säga "Jag dömer dig till...." när jag möter 
en granne på ICA får ingen effekt (a nnat än möjligtvis ett skratt). Uttalandet associeras 

1 0 4  Det  är  o cks å  u t i f r ån  d e t ta  De rr i da s  ta l  om at t  där  f inns  in ge t  u ta nför  t e x ten  ka n  f ör s tå s .  
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allt, på institutioner, sexualitet, kropp osv. Det betyder inte att han menar att dessa en
bart är lingvistiska, utan snarare att liksom språk är alla dessa strukturer märkta av diffé-
rance, av spelet av skillnader. Vart man än är, i familjen, inom institutioner, i samhället, 
inom språk, historia, akademiska discipliner, arméer osv., är man inskriven i ett spel av 
skillnader. Därför talar han hellre om "s pår" eller "märken", än om det lingvistiska be
greppet signifiant (Caputo 1997 s. 101-104). 

Dekonstruktion är inte en metod eller teknik eller något man tillför texten utifrån. De-
konstruktion är något som händer inuti, det är något som pågår i texten. Att visa på detta 
är att anta ett speciellt sätt att läsa och skriva och tänka och handla. Derrida säger att han 
läser exempelvis de klassiska filosofernas texter, inte för att upprepa eller konservera 
deras arbeten. Hans läsning är snarare ett arbete att försöka finna hur deras tänkande 
fungerar - eller inte fungerar. Han läser för att finna spänningar i texterna, motsättningar, 
heterogeniteter, för att därmed öppna upp för nya sätt att läsa (Caputo 1997 s. 9). För 
Derrida är detta en gest av respekt och kärlek att analysera funktionen och dysfunktio
nen i en klassisk text. Därför är syftet med dekonstruktion inte att förstöra texten - utan 
att om-tänka den, om-läsa den. 

Dekonstruktion är att visa att något (texter, institutioner, traditioner, samhällen, 
praktiker...) inte har någon enhetlig definierbar innebörd och bestämbar mission, att där 
alltid är något mer, att de överskrider de gränser de just nu har. Vad som verkligen försig
går visar sig senare. At t bestämma en mening eller en mission är ett sätt att ge innehåll 
och sätta en gräns, att skapa en enhet, medan dekonstruktionen syftar till att nå bortom 
dessa gränser, öppna upp, lösgöra, avbryta enhetliggörandet. Histo rien och traditionen 
kan läsas och tolkas på många konkurrerande sätt, och dekonstruktionen tar på så sätt 
ansvar för historiens multiplicitet. Dekonstruktionen blir därmed att på ett ansvarsfullt 
sätt hålla historiens och traditionens händelser i rörelse, tolkade i nya händelser, öppna
de för nya läsningar. 

Att exempelvis läsa Platon på det dominerande repoduktiva sättet är att läsa Platons 
filosofi; dvs. en abstraktion och en förenkling av texten. Att läsa Platon som text är där
emot att göra en produktiv läsning, menar Derrida. Det är att ta hänsyn till textens kom
plexitet och heterogenitet som producerar flera ef fekter (semantiska och syntaktiska, 
konstativa och perfomativa, stilistiska och retoriska osv.), där dess filosofiska innehåll 
bara är en av effekterna. Det innebär inte att Platons filosofi skulle vara illegitim på något 
sätt, snarare att den bara är en av textens effekter, och denna effekt vänder sig alltid om 
mot texten; dvs. mot andra tendenser som också finns där. Att privilegiera filosofin i 
texten är vad Derrida kallar logocentrism. Det är att göra argumentens logik till det cen
trala och allt annat perifert. Det är att låta det logiska styra och därmed neutralisera tex
ten, trots att de heterogena krafterna fortsätter att finnas där och störa. Dekonstruktion 
är således a tt nära, allvarligt, minutiöst följa texten, tills man ser att den ortodoxa läs
ningen av texten har producerats genom att avvikelser oc h överskridanden viftats bort, 
därför att de tyckts irrelevanta för argumentet, och därmed frigöra de krafter som logo-
centrismen håller fast (Caputo 1997 s. 82-85). 

Dekonstruktionens läsning skapar eller producerar gapet mellan vad författaren avsåg 
med texten, och vad som pågår i texten - liksom bakom författarens rygg. Det som pågår 
kan exempelvis vara hur en texts explicita formuleringar tycks underminera dess implici-
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reklam överfors information och refereras till en verklighet via den denoterade meningen. 
I den konnoterade finns däremot den underförstådda meningen i reklamen, oftast pro
duktens exellens100. Så har signifiering blivit den moderna världens sätt att tänka - i 
stället för att som tidigare fundera över "fakta", menar Barthes (1994 s.159). 

Enligt Barthes är denna analys alltid individuell eller personlig. Att arbeta med textens 
mening kan inte göras maskinellt utan endast av en specifik individ. Möjligen skulle den 
denoterade meningen kunna vara allmän (den litterära, informationen ), men inte den se
kundära konnoterade meningen på den associativa nivån. Dessutom är analysen på vaije 
forskares nivå stadd i process, eftersom hans/hennes historia och omgivning ständigt 
förändras (Barthes 1994 s. 222). 

Barthes framhåller också skillnaden mellan språk (language, la langue) och tal (speech, 
la parole). Semiologin analyserar berättelser och berättelsens innebörd dä r lingvistiken 
stannar vid meningen som analysenhet. Texten betraktas som ett tal som refererar till ett 
språk, som ett meddelande som refererar till en kod. Analysen söker snarare form än 
innehåll. 

Semiologin söker inte meningen i traditionell bemärkelse, utan kallar all inter- eller in-
tratextuell korrelation för mening. Det som söks är inte heller en mening eller innebörd , 
snarare ser man texten som ett säte för många meningar och söker möjliga innebörder i 
texten. Därför är detta inte en tolkningsmetod, man söker inte tolka texten eller ange den 
troliga meningen med texten, dess djupstruktur eller hemlighet. Barthes utfärdar en spe
ciell varning gentemot allt som framstår som "naturligt" eller givet101. 

Tankegångarna i semiologin finns också med hos senare s.k. poststrukturalister, som 
exempelvis Foucault, som dock också ta r ytterligare ett steg genom att inte bara ställa 
fråga - hur görs detta? utan också - med vilka effekter102? Också för subjektet. 

Dekonstruktion enligt Derrida 
Saussure hävdade, att ord har mening endast i de n bemärkelsen att de differentierar till 
andra ord, meningen är resultatet av ett system av skillnader. Jacques Derrida103 går ett 
steg till när han säger att det betecknade, begreppet (signifié), också är produkten av 
relationer mellan olika ljudmönster eller ord (signifiant), att mening produceras i en änd
lös kedja av ord (signifianter), ett spel av sinifianter. Där finns visserligen grammatiska 
regler och standardiserad lingvistisk praktik, men Derrida ser inte detta som ett slutet 
system utan som ett ändlöst öppet spel. Han introducerar termen différance för att refe
rera till den skillnad genom vilken mening produceras, en skillnad som aldrig kan artikule
ras eller begreppsliggöras. 

Derrida generaliserar vidare det som hos Saussure var en lingvistisk modell till a tt inte 
längre begränsa différance till språk, utan till att vara något som lämnar sina "märken" på 

1 0 0  Konnot a t io ne r  t e n d er a r  o f ta  i  ju s t  r ek l amen  a t t  g e s  s e xu e l l a  an spe l n i ng a r .  
1 0 1  Därm ed  är  s em io log i n  in t e  he l l e r  en  l i t t e r atu rkr i t ik  av  Marx i s t i s k  e l l e r  p s y ko an a ly t i sk  ty p .  Däre m ot  
har semiologin fungerat som ideologikritik, exempelvis genom att analysera hur bourgeoisien konverterat 
sin historiskt bestämda klasskultur till att framstå som en universell sådan (Barthes 1994). På samma sätt 
skulle semiologin kunna fungera som könskritik genom att analysera hur ett patriarkat förmått sina intres
sen att framstå som universella. 
1 0 2  Se  de n  ko r ta  redo göre l s en  f ör  Fou caul t s  ar ke o l og i  och  genea l og i  i  ka p .4 ,  de t ta  arb et e .  
1 0 3  D en na  genom gång  av  Derr i da  är  häm tad  fr å n  C aput o  (199 7 ) .  
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tiv definition). Den röda färgen är vad de andra färgerna inte är; rö tt är inte grönt, blått, 
gult... Tecknet bestäms således - och far sitt värde - utifrån skillnader i språket. 

Språket namnger på detta sätt inte enbart existerande kategorier, det skapar också 
sina egna kategorier. Olika språk har olika sätt att organisera världen i begrepp och kate
gorier. Dessa kan därför bara förstås i relation till andra delar i just det språket, dvs. de 
ges en relationeli identitet. Det klassiska exemplet är eskimåernas drygt trettio olika ord 
för snö. 

Saussure skiljer mellan språk som la langue och la parole. La langue är detta språk
system av skillnader, dvs. språket, eller hur signifiant och signifié kombineras till ett 
visst språk vid en viss historisk tid. Detta är således en social produkt, och det som vi 
alla lär oss via sociala processer. La langue är tidsberoende, det måste förstås i relation 
till såväl tid som sammanhang. La parole är hur vi använder detta språk, den individuella 
talakten, talet, som möjliggörs av la langue. För att förstå individuella erfarenheter som 
uttrycks språkligt måste man då, på grund av språkets sociala natur, först förstå de soci
ala normer som gör dessa individuella erfarenheter möjliga. Mening kan bara förstås i 
sociala termer, som relation till sociala konventioner. 

Att tolka språkliga utsagor kan enligt detta synsätt inte innebära a tt representera nå
got utanför språket. Det måste snarare ses som en skapande akt. Tolkning är a tt produ
cera eller skapa något i språket. Och om betoning läggs på språket som ett system av 
skillnader, måste vi ta i beaktande både de ord som används och de som inte används. 
Det som är frånvarande kan vara lika viktigt i meningsskapandet som det som är närva
rande. 

För Saussure var det språksystemet som sådant som var det intressanta. Som sam
hällsvetare framstår språkanvändningen, och den sociala praktik som etablerar och för
ändrar språket och konstituerar diskurser med konkreta effek ter på socialt liv, mera in
tressanta. 

Semiologi enligt Barthes 
Roland Barthes98 betraktar inte semiologin som en specifik vetenskap, snarare som en 
specifik form av skrivande. Där lingvistiken i sin analys stannar vid meningen som ana
lysenhet och hur innebörder ges till artikulerade ljud, går semiologin vidare till diskursen . 
Världen är full av komplexa tecken vars information vi ofta tar för given, den framstår 
som "naturlig"99. Att försöka déchiffrera världens tecken innebär därför at t kämpa mot 
en viss oskyldighet hos dessa tecken. Frågan som ställs blir; hur görs eller konstitueras 
meningen eller innebörden i dessa tecken? En mening som aldrig kan analyseras isolerat, 
eftersom tecknen konstitueras av skillnader. 

Semiologin är således ett systematiskt reflekterande över vårt "läsande" i livet, om 
och över våra sociala meddelanden. Till at t böija med framstod huvuduppgiften, i Saus-
sures anda, som att studera tecknens liv i hjärtat av socialt liv, och försöka rekonstruera 
olika teckens semantiska system (kläder, musik, mat...). Semiologin har sedan avancerat 
mot nya uppgifter som exempelvis att studera hur ett meddelande impregneras av en 
sekundär, diffus och ideologisk, underförstådd mening; den konnoterade meningen. I 

98 Nedanstående redogörelse för semiologin är hämtad ur Barthes (1994). 
99 Se prologen i detta arbete. 
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Kapitel 5 VETENSKAPLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Jag har beskrivit min första forskningsfråga som en metodologisk ansa ts. Denna meto
dologiska ansats kräver som jag ser det en rad ställningstaganden kring språk, såväl som 
ett antal kunskapsteoretiska ställningstaganden. För att konkret kunna utforma en 
diskursanalys som ett vetenskapligt förhållningssätt och tillvägagångssätt startar jag det
ta kapitel med att beskriva de språkliga ställningstaga nden som en diskursanalys bygger 
på utifrån en kort språkfilosofisk genomgång. (5.1) 

För at t konkretisera resonemanget kommer jag sedan att utgå ifrån ett textexempel 
hämtat från Dürkheims Självmordet (1897/1968). Jag använder detta exempel för att föra 
kunskapsteoretiska diskussioner kring begreppen verklighet, identitet och samhälle, dis
kussioner som samtidigt sätts i relation till olika vetenskapliga metoder som dessa kun
skapsteoretiska resonemang kan ses som sammanlänkade med. Jag kommer därigenom 
att med hjälp av detta exempel diskutera grunderna för en diskursanalys i relation till ett 
antal andra möjliga analysformer. Den fråga som styr mitt läsande blir; vad gör diskurs
analys i relation till vad andra analysformer kan åstadkomma i mitt exempel. (5.2) 

Dessa språkliga och kunskapsteoretiska ställningstagaden k onstituerar, tillsammans 
med bilden av vad diskurser är och gör i del I, en mycket viktig ram som en diskursana
lys är oskiljaktlig ifrån. 

Jag avslutar kapitel 5 med att redovisa några diskursanalytiska ställningstaganden 
som gjorts inom andra vetenskapliga ämnen; exempe l som varit mycket produktiva för 
mig och skapat betydelsefulla insikter. (5.3) 

5.7 SPRÅKLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Språk som ett system av skillnader 
Språkfilosofen Ferdinand de Saussure (1857-1913)97 lade grunden för en generell teck
nens vetenskap kallad semiolog in. Semiologin kan studera alla teckensystem i vilket 
mänskligt sammanhang so m helst (t.ex. umgängesformer, ritualer, materiella ting som 
tecken för status....), men språksystemet har en grundläggande betydelse i förhållande till 
andra teckensystem. 

Språk är således enligt Saussure ett system av tecken. Basen i alla språk är tecken 
som består dels av en signifiant (uttrycket, ljudbilden, det betecknande, ex. träd), dels av 
en signifié (det betecknade, innehållet, en idé, ex. träde t). Dessa kombineras på ett god
tyckligt och tillfälligt eller arbiträrt sätt till en enhet i språket via vissa processer som är 
olika för olika språk, och som dessutom är historiskt föränderliga. Mellan signifiant och 
signifié finns således ingen enhetlig länk, det finns bara konventioner. Det innebär att det 
inte finns någon naturlig eller på förhand given relation mellan uttr ycket träd och be
greppet (innehållet) träd, begreppet kunde lika gärna betecknas av något annat uttryck 
(som t.ex. arbre, tree). Det vill säga att ett uttryck inte definieras positivt genom sit t 
innehåll (substans). Den röda färgen som exempel definieras inte utifrån sin substans till 
röd. Den definieras i stället via sin relation till andra begrepp i språksystemet (via nega

97 Nedanstående redogörelse för Saussures språkfilosofiska synsätt är hämtat från Culler (1976). 
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tik genomföra en kön steoretiskt, arkeologiskt och genealo giskt inspirerad diskursanalys 
kring hur relationen mellan diskurs och praktik formar sig och utformas inom detta om
råde. I detta avseende är socialt arbete ett förhållandevis outforskat område. 

Diskursanalysen som fokuserar på relationen mellan diskurs och praktik i socialt ar
bete utifrån ett nedtecknat minne redovisas i kapitel 11-16, del III. 

4.3 SOMLIGA TRÅDAR I LUFTEN, ANDRA SAMMANKNUTNA I 
AVHANDLINGEN 

Med en så bred ansats, där jag både föresätter mig att utforma och konkretisera diskurs
analys (och därmed har att förhålla mig till metodologiska diskussioner) samt att tillämpa 
denna diskursanalys med könsteoretiska inslag på områden so m vetenskap och socialt 
arbete (och därmed har att förhålla mig till såväl kön steoretisk vetenskap och forskning, 
som forskning och vetenskap inom socialt arbete), kommer med nödvändighet vissa frå
gor att skapas - eller trådar att dras i - som blir hängande i luften. Min ambition är dock 
att knyta samman det jag uppfattar som det centrala inom avhandlingens ram. Om texten 
uppfattas som associationsrik, och de trådar som blir hängande kan bidra till at t produ
cera tankar och diskussioner utöver vad som ryms inom avhandlingen, se r jag det som 
något positivt. Vetenskap är för mig i lika hög grad att producera nya frågor - som att 
producera svar. 

I den ram av teoretiska och filosofiska och metodologiska diskussioner och ställnings
taganden som jag skapar kring diskursanalysen, ingår en rad beg repp som jag inte alltid 
explicit och exakt definierar96. Jag u ppfattar många av de begrepp jag använder, exem
pelvis de könsteoretiska men också de Foucaultska, som instabila och föränderliga, med 
glidande innebörder. Kanske kan det sägas känneteckna de flesta begrepp i en levande 
vetenskap. De mest centrala begreppen diskuteras och/eller problematiseras emellertid i 
texten. Det är min tanke att begreppen under arbetets gång ska få innebörd och me
ningsinnehåll för läsaren genom att relateras till varandra i den diskussion som konstitue
rar denna ram. 

96 Detta gäller också begreppen teori, metodologi, filosofi som jag här använder. Det finns vissa resone
mang som kan hänföras till dessa begrepp som är av vikt för att utforma en diskursanalys, och det är dessa 
jag kommer att begränsa mig till, vilket jag hoppas framgår av såväl del 1 som av den fortsatta texten. 
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med praktikerna är att intervenera i eller agera gentemot individer eller grupper och dess 
handlingssätt för att förändra, förhindra, kontrollera eller oskadliggöra dessa. 

Samtidigt utgör socialt arbete också en specifik diskursiv praktik med e tt speciellt 
språk, speciella uttryck och begrepp, som artikulerar specifika sätt att veta, numera ock
så förstärkt i form av en egen vetenskaplig dis ciplin95. I diskurserna genereras innebör
der och diskussioner som kan förutsätta, skapa, försvara eller rättfärdiga konkreta hand
lingar eller praktiker på ett påtagligt sätt. De vetenskapliga lindersökningarna fokuserar 
också ofta på ett konkret sätt de sociala praktikerna, och skapar diskussioner kring dem. 
På så sätt skapar socialt arbete ett specifikt socialt område eller falt av diskursiva och 
sociala praktiker, där de sociala praktikerna är mycket påtagliga, och relationerna mellan 
praktik och diskurs ovanligt tydliga. 

Jag kommer i denna diskursanalys att utgå ifrån ett eget socialarbetarminne, nedteck
nat som en narrativ berättelse och redovisat i texten. Till detta fogar jag annan forskni ng 
på området, som jag läser utifrån de diskurserjag skapar i läsningen av berättelsen. 

I denna tillämpning av diskursanalys är det relationen mellan diskurs och praktik 
som kommer att utgöra mitt fokus, den ömsesidigt beroende relationen mellan diskurs 
och praktik och vad den gör; vilka effekter den producerar. Jag menar att en sådan 
diskursanalys kan öka förståelsen för hur denna relation mellan socialt arbe tes diskurser 
och praktiker bidrar till att producera/reproducera socialt liv, och att detta därmed är 
ett viktigt syfte med en sådan analys. Hur olika former av subjektivitet möjliggörs och 
produceras, därmed också subjektsformen kön. 

Även här kommer min dis kursanalys att ha könsteoretiska inslag. Att analysera det 
sociala arbetets diskurser och praktiker ur könsteoretiskt aspekt framstår som ett viktigt 
forskningsområde. Syftet med en sådan analys är att bidra till en utvidgad kunskap om 
socialt arbete, men också en utvidgad könsteoretisk kunskap om hur kön skapas, konsti
tueras, görs. Även om man kan förvänta sig att mönstret av könskonstituering här inte 
skiljer sig avsevärt från andra sociala praktiker, är det ändå viktigt att analysera de speci
fika normer och föreställningar och praktiker som verkar i just detta falt. 

Eftersom detta inte är något specifikt för socialt arbete kommer min diskussion där
med inte heller att vara ämnad som någon specifik kritik av socialarbetare, forskare eller 
andra diskursproducenter inom området socialt arbete. Vi deltar alla i att producera och 
reproducera könsbestämmande och könsordnande diskurser och praktiker, och jag är 
själv en del av det sociala arbetets falt och deltar i diskursproduktionen. Men det är vik
tigt att problematisera detta, så att det som sägs och görs inte alltid framstår som 
"naturligt" utan snarare kan ses som "naturliggjort". 

Det är för mig viktigt att slå fast att mitt intresse här inte på något sätt skulle vara a tt 
beskriva det sociala arbetets diskurs som sådan, eller det specifika med socialt arbete 
som vetenskapligt ämne, utan snarare att utifrån min berättelse från en barnavårdsprak-

95 Socialt arbete är relativt ung som vetenskaplig disciplin, den har funnits ungefär 20 år vid svenska 
universitet. Det kan alltså fortfarande betraktas som ett ämne i vardande. Socialt arbete är som vetenskap
lig disciplin specifik i vissa avseenden. Det uppstod mer eller mindre som en utbildningspolitisk kon
struktion i början av 1980- talet, framdrivet av såväl politiska som fackliga intressen i socialarbetarkåren, 
och ämnet formas kanske alltjämt mer än andra vetenskapliga ämnen av sina avnämare, och har kanske 
därmed närmare anknytning till den konkreta sociala praktiken än andra ämnen. 
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4.2 TRE TILLÄMPNINGAR 

Diskursanalys kan utvecklas och praktiseras inom olika falt. Jag begränsar mig till dis
kurser inom det samhällsvetenskapliga området93. Först kommer jag att tillämpa 
diskursanalysen på en gammal klassisk vetenskaplig sociologisk text, sedan på aktuella 
könsteoretiska vetenskapliga texter, och slutligen på socialt arbete utifrån en nedtecknad 
berättelse. 

Diskursiva konstitueringar av kön; diskursanalys av vetenskapliga texter 
Min första tillämpning av diskursanalys utgår ifrån en sociologisk vetenskaplig text. 
Exemplet är klassiskt och ålderstiget, men utgör en mycket tydlig illustration till dels hur 
en diskursanalys kan genomföras, vilket jag här visar tydligt steg för steg, dels hur 
könsinnebörder kan skapas och reproduceras diskursivt i vetenskapliga texter, oavsett 
textens intentioner eller vad den egentligen handlar om, och hur detta kan fa konkreta 
effekter. Detta utgör mina delsyften i denna min första diskursanalys. 

För att hela analysen inte ska avfärdas med att den bygger på en ålderdomlig text, 
knyts ett antal aktuella vetenskapliga texter som kan läsas utifrån samma diskurser till 
analysen, dvs. texter som konstituerar samma innebörder i kön utifrån samma diskurser. 

Denna diskursanalys presenteras i kapitel 9, del III. 

Diskursiva konstitueringar av innebörder; en diskursiv läsning av könsteoretis
ka texter 
Nästa tillämpning blir inte i samma utsträckning en bokstavlig diskursanalys, utan snara
re en diskursiv läsning av könsteoretiska texter94 utifrån hur olika könsbegrepp med 
varierande könsinnebörder kons truerats och konstituerats, och vad dessa olika innebör
der kan tänkas fa för effekter, vad de rättfärdigar för praktiker eller förhållningssätt. 

Primärt var mitt syfte med att ge mig in i denna läsning att åtminstone tillfälligt köns-
teoretiskt positionera mig själv; att i en diskursiv läsning reda ut hur jag kan förhålla mig 
till/i också denna diskurs. Detta har för mig framstått som centralt, då min avsikt är att 
genomföra diskursanalyser med könsteoretiska inslag. 

I och genom denna positionering far jag samtidigt tillfälle att visa hur jag läser att olika 
innebörder i kön diskursivt konstitueras, vilka effekter olika innebörder kan få, det vill 
säga vad de gör. Detta gäller också för mitt eget grundläggande synsätt, som jag utvecklar 
i detta avsnitt men också i hela denna avhandling; vad gör detta? Vad tillför eller bidrar 
det med, och vad kan det innebära för risker? 

Med andra ord; hur verkar diskursanalysen och dess grundförutsättningar i just denna 
teoretiska kontext? 

Denna diskursiva läsning presenteras i kapitel 10, del III. 

Diskursiva konstitueringar av manus; diskursanalys av ett barnavårdsdrama 
Socialt arbete kan beskrivas som ett fält där en rad mycket konkreta sociala pra ktiker 
utövas, praktiker konstituerade av sociala relationer där makt och kontroll utövas. Syftet 

93 Även om den kvinnovetenskapliga diskussionen måste betrakats som mång- eller tvärvetenskaplig. 
94 På likartat sätt som jag i del I gjorde en diskursiv läsning av Foucaults "könsblindhet". 
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som gjorde att ett visst fenomen (kön, missbruk, vansinne...) vid en viss historisk tid
punkt problematiserades och blev till objekt för vetenskaplig kunskap? Vilka var f örut
sättningarna för diskursens etablering, eller dess möjlighetsvillkor? Hur begränsades och 
kontrollerades, modifierades och förflyttades diskursformationen? Diskursers uppkomst 
uttrycker alltid maktviljor, enligt Foucault, och att studera diskursers uppkomst är där
för alltid att göra det ur maktaspekt, eller att söka samverkan mellan makt, vetande och 
sociala praktiker (Foucault 1987; Dreyfus och Rabinow 1982). 

Genealogin innebär att jag startar i nuet i något som behöver göras begripligt, och gör 
sedan utifrån detta en historisk härkomst- eller släk tskapsanalys, för att se hur vissa 
aspekter av något i nuet fortfarande delvis struktureras av komponenter i det förflutna. 
Syftet är således inte att skriva en kronologisk historia, utan att genom släktskapsanaly
ser kunna se nuet med andra ögon. Det intressanta är inte vilka föreställningar som upp
ges ligga bakom diskursetabl eringen, inte de rationella eller ädla efterhandskonstruktio
nerna eller intentionerna, utan snarare vad som hände. Hur olika krafter kom att forma 
och omforma diskursen under historiens gång (Beronius 1991). Då gäller det att vara 
öppen för tillfälligheter och spel, för diskontinuiteter, för små händelser, detaljer, små 
skiftningar. 

Genealogi innebär därmed inte att söka någon urspru ngsanalys enligt någon idéhisto
risk kausalkedja. Det handlar snarare om att bryta ned doktrinerna om utveckling och 
framsteg. Det genealogiska stamträdet kan ha många olika grenar, vara mångfacetterat. 
Genealogi innebär snarare a tt söka diskurshändelser, som också kan vara tillfälligheter 
eller en ström av processer. Att exempelvis se hur sociala praktiker från ett historiskt 
sammanhang (ex. husförhör) kan vara levande i dag i ett annat sammanhang (ex. socialby
råns intervju), hur släktskap kan finnas mellan likartade praktiker i olika d iskurser, ex
empelvis genom att de använder samma makttekniker (ex. observation, bekännelse)91. En 
genealogisk poäng är att inte ta de "objekt" som studeras för givna, utan att se praktiker
na som objektkonstituerande, och därmed ställa frågor om hur detta (som kön, missbru
kare, vansinnig,...) görs (Beronius 1991). 

För Foucault tycks det intressantaste i genealogin ha varit av visa på kroppens poli
tiska teknologi, eller att visa på relationen mellan m akt, vetande och kropp i moderna 
samhällen. Hur specifika maktteknologiska mekanismer växer fram, genom vilka makten 
kan artikuleras på kroppen, teknologier som samverkar med olika samhälleliga institutio
ner. Genealogin försöker därvid isolera de mekanismer (teknologier som exempelvis be
kännelsen) genom vilka makten opererar på kroppen. På så sätt kan Foucault lokalisera 
makten genom kroppens politiska teknologi och exemplifiera hu r sådana makttekniker 
formar individen till såväl subjekt som objekt. Foucaults genealogiska historia fokuserar 
de kulturella diskurser och praktiker som gjort oss till vad vi är i dag (Dreyfus och Rabi
now 1982)92. 

Den diskursanalys jag här utformar låter sig inspireras av Foucaults arkeologi och ge
nealogi. Mitt bidrag till denna min första forskningsansats; att utforma en diskursanalys, 
redovisas nedan i fortsättningen av denna del II. 

91 När jag i detta arbete talar om släktskap är det detta genealogiska, icke-kausala, släktskap jag avser. 
92 Diskurser kan förstås som delar av ett samhälles pågående historia. Kulturella praktiker är mer basala 
än diskursiva formationer (Dreyfus och Rabinow 1982). 
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Min grundsyn följer Foucault87. Förutom Foucault har jag, för att forma ett diskurs-
analytiskt angreppssätt för detta arbete, studerat socialpsykologerna Potter och Wethe-
rell (1987, 1994, 1992), och socialpsykologer och psykologer som Burman och Parker 
(1993); Banister et.al. (1994); Hollway (1989); Magnusson (1996)88. En annan viktig 
influens har varit forskare inom företagsekonomi och ekonomisk redovisning som ut
vecklat disk ursanalys inom sitt område som exempelvis Daudi (1984, 1985, 1986a, 
1986b, 1987, 1990, 1993) och Miller och Caputo (1997), samt inom sociologi som Gil
bert och Mulkay (1984) och Beronius (1991, 1994). 

Gemensamt är att de alla betonar diskurser som en social konstruktion, text och tal 
ses som social praktik, och fokus för analysen sätts på diskursen i sig och hur den kon
strueras, hur den fungerar, vilka konsekvenser den får, utan att se diskursen som källa till 
kunskap om något bakomliggande som attityder eller beteenden eller identite ter. Dis
kursanalysens överordnade syfte blir därmed att bättre förstå socialt liv och social inter-
aktion89. 

Foucault kallade analysen av diskurserna som regelstyrda system för arkeologi. Det 
vill säga arkeolog i innebär att frilägga hur diskurserna formerar sig, exempelvis genom 
utestängnings- och inneslutningsprocedurer, hur sådana procedurer kunnat fungera som 
diskursiva möjlighetsvillkor. Hur diskurs och objekt skapas och framträder samtidigt i 
diskursen, och hur de diskursiva formationerna relaterar till den specifika icke-diskursiva 
praktik som omger diskursen och fungerar som e tt generellt element för den (Foucault 
1972/1991; Daudi 1987; Dreyfus och Rabinow 1982). 

I den genealogiska analysen90 som Foucault senare utvecklar är praktiken, den icke-
diskursiva praktik som omger diskursen, mycket mera central. Genealogin visar på hur 
diskursen både är beroende av och återverkar på eller influera den icke diskursiva praktik 
den servar. Genealogin ställer också frågor kring hur diskursen används, vilken roll den 
spelar, vilka effekter den har i samhället (Dreyfus och Rabinow 1982; Daudi 1984). 

Genealogin innebär ett sökandet efter det faktiska utformandet av diskurser eller dis
kursernas uppkomst, ett sökande bortom ytan av begrepp, teorier och intentioner. De 
genealogiska frågorna kan vara: Hur möjliggjordes och skapades diskursen? Vad var det 

87 Låt vara på ett stundtals otroget sätt vilket jag redan visat i del I. 
8 8De bygger alla i olika stor utsträckning sitt resonemang utifrån Potter och Wethereils numera klassiska 
text från 19 87; Discourse and Social Psychology. De ser diskursanalysen som en utveckling från struktu-
ralism, semiotik och poststrukturalism, och bygger upp sitt resonemang utifrån Foucault och utifrån 
Gilbert och Mulkay. Dessa olika författare bygger sedan in olika psykologiska eller etnometodologiska 
eller konversationsanalytiska influenser i sin teoretiska ram. 
89 Var betoningen i de diskursanalytiska studierna läggs varierar hos dessa författare mellan studier som 
intresserar sig för att söka större, mer generella diskurser som används för att understödja olika typer av 
social praktik - och en diskursanalys som mera granskar detaljerade procedurer med vars hjälp olika ver
sioner av en händelse eller ett fenomen konstrueras och framträder. Den senare ligger närmare konversa
tionsanalysen och dess studier av hur argument görs övertygande. Jag har förstått det som att det finns 
olika uppfattningar mellan Potter och Wetherell å ena sidan och Parker, Banister m.fl. å den andra, där de 
senare skulle vara mera Foucault-trogna, de förra luta sig mera mot etnometodologin. Jag har inte uppfat
tat detta som någon djupare konflikt, det hela handlar snarare om olika betoning i analysen än om mer 
grundläggande skillnader. 
90 Som grund för detta genealogiska resonemang finns förutom angivna referenser Foucault (1993), Daudi 
(1985, 1990). 
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Det blir därmed ett könsteoretiskt såväl som ett vetenskapligt metodologiskt viktigt 
projekt att finna sätt att analysera hur diskurser, då inklusive vetenskapliga diskurser, 
bidrar till att skapa den sociala domänen inklusive dess könskonstituering. Hur detta 
görs och vad det i förlängningen gör, det vill säga vilka effekterna blir för oss kvinnor 
och män84. Att visa att något är gjort är att visa att det därmed skulle kunna göras an
norlunda, vilket skulle kunna betraktas som att delta i en frihetspraktik85. 

Min ansats blir därmed till att börja med metodologisk. Jag söker ett vetenskapligt 
förhållningssätt och tillvägagångssätt för att analysera hur diskurser görs, vad som möj
liggör dessa diskursformeringar, vilka praktiker och handlingar diskurserna stödjer sig på 
och/eller understödjer, legitimerar, rättfärdigar eller rättfärdigas av, och vad dessa diskur-
siva och icke diskursiva praktiker kan tänkas åstadkomma för effekter. Till ett sådant 
diskursanalytiskt tillvägagångssätt måste, som jag ser det, också språkfilosofiska och 
kunskapsteoretiska överväganden och ställningstaganden kn ytas som en ram för detta 
arbete. 

Diskursanalysen kan därmed sägas utgöra min forskningsstrategi. 

Diskursanalys med arkeologiska och genealogiska inslag 

If one or two of these "gadgets" of approach or method that I've tried to employ 
with psychiatry, the penal system or natural history can be of service to you, then I 
shall be delighted. If you find the need to transform my tools or use others then 
show me what they are, because it may be of benefit to me (Foucault 1980 s. 65). 

Diskursanalys används idag inom många discipliner. Den enda princip som alla varianter 
av diskursanalys verkar vara enig om är den prioritet som ges till språk och text (skriven, 
talad eller gestaltad) som utgångspunkten för analysen. Begreppet diskursanalys tycks 
sedan ha kommit att användas för många typer av språk- och textanalyser, från kognitiv 
lingvistik till dekonstruktion86. 

84 För att skapa, producera eller reproducera könsinnebörder behöver som jag ser det diskurserna inte 
explicit tala om kvinnor och män och kön. Det avgörande är snarare huruvida diskurserna har den funk
tionen eller effekten att de kategoriserar, tilldelar betydelser eller diskriminerar mellan könen, kanske 
dessutom naturliggör, rättfärdigar och upprätthåller praktiker som bevarar en "normal" könsordning. 
85 Jag menar att detta måste göras innan en diskussion kring hur vi härifrån kan gå vidare kan föras. Jag 
tänker då inte bara hur vi politis kt eller ideologiskt kan gå vidare i någon form av feministisk diskussion, 
utan framför allt hur/om vi kan gå vidare i nya former av vetenskapande. Inte frigörelse således - men 
möjligen en frihetspraktik. Frigörelse implicerar att något ursprungligt (kön, kvinna) som förtryckts fun
nits, som nu kan fri-göras, vilket jag utifrån mitt synsätt har svårt att se . 
86 Potter och Wetherell (1987) hävdar att det faktiskt går att finna två böcker om diskursanalys utan 
någon som helst överlappning i innehåll. Jag är utifrån mitt syfte inte primärt intresserad av diskursanalys 
utifrån lingvistiska frågor (exempelvis kring på vilket sätt referenser görs från en mening till en annan), 
inte heller sociolingvistiska frågor (rörande t.ex. variationer i språkanvändning mellan olika sociala grup
per). Jag har inte heller primärt ett intra-psykologiskt intresse av diskursiva processer (som exempelvis 
vilka effekter den diskursiva strukturen har på hur individen förstår texter, hur texter organiseras i minnet 
o.dyl.) Diskursanalys i form av konversationsanalys där man studerar hur konversationsutbytet organise
ras exempelvis i en klassrumssituation faller också utanför mitt område. De olika diskursanalytiska vari
anterna beskrivs mycket kort i Potter och Wetherell (1987, 1994); Potter, Edwards, Wetherell (1993); 
Burman och Parker (1993) m. fl. Mitt intresse är på en mer sociologisk nivå; jag är intresserad av att se 
vilka diskurserjag kan finna som bidrar till att skapa, återskapa och konstituera den sociala domänen och 
dess sociala relationer. 
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Kapitel 4 ATT UTFORMA OCH TILLÄMPA DISKURSANALYS 

4.1 METODOLOGISK ANSATS 

Diskursanalys som könsteoretisk vetenskaplig strategi 
Jag har i del I beskrivit diskurserna som maktstyrda samtalsordningar som erbjuder o ss 
sin speciella läsart, och som samtidigt utgör en kraftfull prak tik som kan påtvingas ting
en (Foucault 1993). Olika diskurser, som exempelvis de vetenskapliga, gör i sig saker 
med vår sociala domän, men de dikterar eller legitime rar också olika handlingsmönster 
och praktiker. Det innebär exempelvis att de abstrakta föreställningarna i sociala veten
skapliga teorier kan göras konkret hanterbara i form av föränderliga konkreta sociala me
toder och tekniker. 

Styrningen av socialt liv kan således ses som något som sker i samverkan mellan för
änderliga diskursiva falt, där en kollektiv mening ges till ideal och normer, och praktiker 
riktade mot individer, grupper eller processer i enlighet med en uppsättning ideal. Via de 
sociala praktikerna kan diskurserna fås att operera. Så formas innebörder, föreställningar, 
beteenden och handlingar i det sociala livet i riktningar som bedöms som önskvärda 
(Miller 1994). Så skapas den sociala domänen, så påverkas och förändras de sociala reali
teter vi lever i och vi själva. 

Jag betraktar därmed forskning och vetenskap som en social diskursiv process, som i 
likhet med andra sociala processer bidrar till att skapa, förändra eller up prätthålla den 
sociala domänen med dess maktrelationer. Därmed också sådana relationer som kan 
upplevas diskriminerande, hierarkiserande och etisk t orättvisa som rasism och sexism. 
Att delta i en sådan praktik som kan framstå som könsdiskriminerande eller könskonsti-
tuerande, normerande, avskiljande, uteslutande, disciplinerande, har för mig framstått 
som ett etiskt dilemma som tvingat mig in i en vetenskaplig könsteoretisk diskussion81. 
För mig har därmed könsfrågan kommit att framstå som en central etisk fråga att ställa i 
all praktik jag deltar i, också i den vetenskapliga. 

Men det har också fört mig in i en vetenskaplig metodologisk diskussion. En viktig 
drivkraft för mig i detta arbete har varit att finna ett etiskt försvarbart sätt att bedriva 
forskning inom ramen för det synsätt jag här redovisar, där subjektet ses som diskursivt 
konstituerat. Hur bedriva en icke könsblind forskning, som samtidigt kan etiskt försvaras 
ur könsteoretisk aspekt, om jag nu inte som feministteologen Mary Daly väljer att tåga 
ut ur "kyrkan" för att jag förhåller mig kritisk till fadersdiskursen82 och dess sannings
produktioner83? 

81 En diskussion som kan följas i ett antal texte r som t.ex. Fahlgren (1992, 1998). 
82 Med fadersdiskursen avser jag då den moderna empiriska vetenskapen som i naturvetenskaplig form 
utvecklades på 1600-talet, och överfördes till samhällsvetenskapen av män som Comte och Durkheim. 
83 Kanske kan detta ses som fortsättningen på den etiska diskussion som väcktes till liv i det praktiska 
sociala arbete jag deltog i under många år. Jag lämnade det sociala arbetet efter tio år med obesvarade 
frågor kring; med vilken rätt.... hävdar jag som mor, älskarinna, hustru, syster, familje försörjare, dotter, 
kvinna, att mitt sätt att leva är sannare eller bättre än ditt? För att återvända till ve tenskapssamhället 
och söka en djupare förståelse, bara för att åter hamna i samma funderingar; med vilken rätt... kan jag 
hävda denna vetenskapliga förståelse framför din förståelse? 
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I del I har jag utvecklat ett sätt att se på diskurser, vad de är, hur de görs och vad de kan 
åstadkomma, och hur jag själv har att förhålla mig till diskurserna. Utifrån detta ser jag 
det som synnerligen betydelsefullt att hitta ett sätt att analysera sådana diskurser, på det 
att de inte må lämnas ifred med sitt naturliggörande. Jag har också beskrivit mitt eget sätt 
att förhålla mig till/i vetenskapsdiskursen som en misstroendets diskursanalytiska posi
tion, och för att verka utifrån en sådan position behöver jag utforma ett konkret, etiskt 
försvarbart sätt att bedriva vetenskap på. Min avsikt med denna del II är att resonera 
mig fram till en diskursanalys som kan fungera för mina syften. 

I kapitel 4 ATT UTFORMA OCH TILLÄMPA DISKURSANALYS kommer jag 
att närmare precisera min forskningsansats. Denna utgör såväl en konceptualiserande 
ansats att utforma och konkretisera en diskursanalys för mina områden (som är sam
hällsvetenskap inriktat mot socialt arbete och könsteoretisk forskning), som en tilläm
pande ansats där denna diskursanalys praktiseras på tre exempel. 

I kapitel 5 VETENSKAPLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN ringar jag successivt in 
min förståelse av diskursanalys genom att skapa en ram kring diskursanalysen via språk-
filosofiska ställningstaganden kring vad språket är och gör, och sedan gå vidare till att 
diskutera kunskapsteoretiska och metodologiska förhållningssätt och ställningstaganden 
vad gäller diskursanalys i relation till andra möjlig a vetenskapliga analysformer. Avslut
ningsvis beskriver jag någr a diskursanalytiska ställningstaganden som gjorts inom andra 
vetenskapliga områden och som haft betydelse för utformandet av min text. Därigenom 
exemplifieras och konkretiseras vad diskursanalys kan göra, eller dess effekter. 

Utifrån denna ram, en ram som jag bedömer som m ycket viktig för att diskursanaly
sen inte ska framstå som en fristående metod, övergår jag sedan i kapitel 6 
DISKURS AN AL YS SOM LÄSART till att diskutera mer konkret hur en diskursanalys 
kan utformas och genomföras, och hur jag tänker mig geno mföra den i mina tillämpning
ar. 

Eftersom inget är fullkomligt följer så ett kapitel 7 med tit eln KRITIK AV OCH 
BEGRÄNSNINGAR FÖR DISKURS ANAL YS, där jag diskuterar såväl kritik utifrån 
andra vetenskapliga inriktningar som inre problem i diskursanalysen. 

Jag avslutar denna del II genom att i kapitel 8 DISKURSANALYS SOM 
FORSKNINGSSTRATEGI summera denna metodologiska ansats att utforma en 
diskursanalys. 
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hiérarchisé and order them in the name of some true knowledge... it is really aginst 
the effects of the power of a discourse that is considered to be scientific that genea
logy must wage its struggle (Foucault 1980 s. 83-84). 

Hela kunskapsproduktionen är därmed situerad i ett falt av relationer och beroenden. 
Forskaren har att välja var hon vill intervenera, att starta i en medveten etisk utgångs
punkt. Vetenskap är en diskursiv praktik, inte någon enkel beskrivning eller tolkning av 
någon realitet. 

Vad man benämner det man talar om framstår därmed aldrig som neutralt. Diskurser
na har kraftfulla handlingspotentialer (Daudi 1984; 1993), men jag kan inte se att diskur
sens makt upphör att verka om jag slutar använda begrepp som kön79 - eller slutar tala . 
Tystnaden riskerar snarare att befasta diskursens "självklarhet" i det att den lämnas i 
fred. Foucaults egna texter som undviker könsbegreppet exemplifierar snarare denna 
diskursens makt. Jag fortsätter därför att tala om kön, men som något diskursivt konsti
tuerat. 

Det jag ser som den gemensamma utgångspunkten för det jag kallar för könsteoretisk 
forskning eller kvinnoforskning, är att frågor om hur kön och könsskillnader produceras, 
skapas, konstitueras måste ställas, därför att de i grunden är så sammanvävda med kultu
rella värderingar och de sociala praktiker dessa rättfärdigar. Foucau lt ger mig en kun
skapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt från vilken jag kan ställa de centrala 
könsteoretiska frågorna80. Det vill säga via diskursanalys kan jag granska vilka innebör
der kön ges kulturellt och diskursivt, hur vi konstruerar oss som kvinnor och män, hur 
detta görs och vad det gör. Jag väljer därme d att förhålla mig till könsbegreppet genom 
att använda det just i och genom den genealogi Foucault förespråkade. Denna position 
ger mig ett sätt att förhålla mig till vetenskapen, en misstroendets och i fråga sättandets 
diskursanalytiska position. 

Jag väljer således att ge mig in i det offentliga vetenskapliga samtalet för att kon-ver
sera (Daudi 1990), väl medveten om det riskabla i detta. Kanske blir min kon-versation 
inget annat än ännu en bekräftande diskursiv kommentar till en manlig vetenskap? Men 
att vetenskapligt diskutera hur innebörder i kön och könsskillnader skapas, produceras, 
konstitueras och naturliggörs, snarare än att låta dem framstå som essentiella, 
"självklara", givna sanningar, och vad dessa kan få för konkreta effekter, innebär samti
digt öppningar utan vilka jag inte kan se att jag kan fortsätta att tänka kring könsfrågan 
eller bedriva vetenskap. 

Återigen - det handlar som jag ser d et om att som kvinnoforskare balansera på slaka 
linor - och göra det med vidöppna ögon! 

79 Eller begrepp som jag längre fram kommer att diskutera inom socialt arbete som missbrukare, vanar-
tad, ensamstående mor, osv. 
80 Fortfarande väl medveten om att Foucault själv aldrig skulle välja att ställa dessa frågor om kön kan 
jag ändå se hur hans vetenskapliga position kan användas i detta syfte. 
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Mot bakgrund av denna syn på kön som något kulturellt producerat och diskursivt 
konstituerat men subjektivt kanaliserat som jag här redovisat, framstår den enda möjliga 
könsteoretiska positionen i vetenskapssamhället för mig som en p osition vars grundan
tagande är att allt kunskapsproducerande och tänkande är förkroppsligat, sexualiserat 
och könspräglat1*. Således inte utifrån ett dikotomt uppdelande mellan kropp eller själ 
som det västerländska tänkandet så lätt förleder oss in på, inte heller ett avskiljande 
kropp och själ, utan ett förhållningssätt som tillåter mig att se och utgå ifrån kropp själ, 
oförenliga men ändå alltid interrelaterade, kroppsjäl75. Mitt tänkande och kunskapspro
ducerande har min kr oppsjäl som grund, en kroppsjäl som kännetecknas av diskursiva 
inskriptioner i form av kön, modrande, sexualitet, etnicitet, klass, ålder mm. Något neut
ralt kunskapsproducerande kan då inte finnas. En liknande, fast inte helt identisk, dis
kursiv position skulle också en man kunna välja att inta i sitt vetenskapande76. Men inte 
abstraktionen "människa", inte talmannen som tycks sakna kropp. 

Om att metodologiskt följa Foucault och balansera på slaka linor 
Foucaults radikala metodologi handlar sedan inte om att söka orsaker till varför diskurser 
ser ut som de gör eller vem som är skyldig till detta . Inte heller om att försöka avslöja 
någon objektivt sannare eller bättre kunskap77. Den handlar snarare om att undersöka 
diskurserna i sig; vilka regler som styr relationerna inom diskursen, relationer mellan 
subjekt, objekt och begrepp i diskurserna. Undersöka vilka uttalanden som möjliggörs 
eller naturliggörs av diskurserna, hur möjlighetsvillkoren för detta ter sig, och vilka utta
landen som samtidigt tystas eller omöjlig görs. Det handlar således om att granska hur 
dessa sanningsdiskurser opererar i förhållande till maktrelationer, och därmed tydliggöra 
diskursiva processer i samverkan mellan vetande och ma kt. Det vill säga hur makt och 
kunskap opererar för att producera det som framställs/framstår som sanningen i diskur
sen. 

Hela den metodologiska78 utgångspunkt som Foucault förespråkar handlar således, 
som jag tolkar det, om att i forskningen rikta u ppmärksamheten på hur legitim kunska p 
eller diskursiv sanning skapas genom att diskvalificera eller tysta annan tänkbar kunskap 
i ett spel mellan kunskap och makt. Eller med hans egna ord vad genealogi gör: 

/ . . / is  to entertain the claims to attention of  local ,  discontinuous,  disquali f ied,  i l le
gitimate knowledges aginst the claims of a unitary body of theory wich would filter, 

olika till tecknet "Kvinna", framstår som olika faktiska kvinnor - men har ändå detta gemensamt. En man 
behöver inte relatera till teck net kvinna på detta sätt (kanske inte heller till man som kön? se not 69 ovan 
och 76 nedan.) Se också Eduards (1998). 
74 Könspräglat här i bemärkelsen diskursivt format. 
75 Jag återkommer till detta resonemang längre fram, som från min sida inte egentligen är ett försök att 
skapa ett nytt begrepp - utan en ny relation. Ett försök att visualisera en icke dikotom relation. 
76 Jag har alltid att förhålla mig till det kulturellt definierade "Kvinna", ett i vår kultur marginaliserande 
eller exilskapande tecken som alltid tycks ha innebörden kön. Han har att förhålla sig till man, vilket ofta 
framställs som identiskt med kulturen (människan), dvs. inte innebär samma diskursiva marginalisering 
och inte heller samma könsprägling (- även om könsfrågan i sig kan tänkas marginaliseras också om den 
behandlas av en man). Se också Larsson (1996). 
77 Som för en kvinnoforskare kanske skulle framstå som kvinnliga sanningar? 
78 Eller för att tala i Foucaults termer den arkeologiska och genealogiska utgångspunkten. 
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lationer som formar och påverka oss. Handlingsmöjligheter finns då diskurserna är hete
rogena och betydelserna omstridda och människorna reflekterande. 

Om att bedriva könsteoretisk forskning utifrån detta synsätt 

/.../feminist theory is all about an essentail difference, a n irreducible difference, 
though not a difference between man and women, nor a difference inherent in 
"woman's nature" (in woman as nature), but a difference in the feminist con
ception of woman, women and the world (de Lauretis i Braidotti 1990 s. 209). 

Utifrån det resonemang jag här fört kan jag omöjligen hävda att min position som forska
re i diskursen bestäms av att jag är kvinna i någon fysiologisk eller biologisk bemärkelse. 
Forskarens ställning eller plats kan inte bestämmas av biologi 66, fysiologi eller anatomi. 
Jag föredrar också, som jag här försökt beskriva, att se den kvinnliga kro ppen, precis 
som begreppet kvinna som den fångats i, som kulturellt och socialt producerad och dis
kur sivt konstituerad - och därför historiskt föränderlig. På den kvinnliga såväl som på 
den manliga kroppen skrivs varierande könsbestämningar in, men också andra diskursiva 
konstruktioner som klass och ras och ålder. Dessa är då både könsfärgade (det är skillnad 
på en svart kvinna och en svart man), men verkar också tvärs över könsdistinktionerna 
(den svarta kroppen skär tvärs igenom vaije försök att tala om en enhetlig kvinnlig 
kropp)67. 

Jag vill således varken utgå ifrån kroppsligheten eller förneka den. Kroppen är varken 
ett tabula rasa som diskursen deterministiskt formar - eller en prediskursiv fri aktör. När 
jag talar om h ur jag som kvinnoforskare kan förhålla mig till/i vetenskapsdisku rserna är 
det därför inte någon enhetlig kategori kvinna jag talar utifrån, snarare utifrån de diskur
siva erfarenheter68 som jag delar med många andr a faktiska kvinnor i och med att vi har 
att förhålla oss till det kulturellt skapade tecknet "Kvinna"69 med alla dess varierande 
diskursiva innebörder och effekter70. Delade diskursiva erfarenheter som exempelvis hur 
vi har förmåtts se på mannen och oss själva med mannens ög on71. Detta innebär något 
helt annat - även om jag fortfarande använder begreppen kön och kvinna72. Vi relaterar 
sedan på olika sätt till detta tecken och till de diskursiva erfarenheterna, och konstituerar 
oss därmed till olika faktiska kvinnor och kvinnokroppar73. Våra kroppar tar aktivt 
emot och kanaliserar eller avvisar den diskursiva påverkan. 

66 Biologi - ett begrepp vars betydelse för övrigt också det är diskursivt bestämt och konstruerat enligt 
Foucault. 
67 För en mer genomgående diskussion kring detta se McNay (1992 s. 30-40). 
68 Som exempelvis modrarerfarenheter ifrån den modrarpraktik som påverkar tänkandet hos mödrar, dött
rar, systrar (se Ruddick 1995; Holm 1993). 
69 Medan män möjligen snarare har den gemensamma diskursiva erfarenheten att de alla har att relatera 
till tecknet "människa", den kulturbärande varelsen (utan kön? ). 
70 Exempelvis innebörden moder, modrare. 
71 Se dikt i prologen (Hermodsson 1980). 
72 Språket är socialt, socialt definierade begrepp krävs för tänkandet. Vilket inte innebär att de socialt 
etablerade begreppen inte kan utmanas, vi kan vrida och vända på dem, diskutera hur de skapats, dekon-
struera dem. Men vi kan svårligen sluta använda dem. 
73 Det könspräglade kan därmed innebär att vi relaterar till "Kvinna" som Marilyn Monroe eller som 
Margaret Thatcher eller som lesbisk eller som tiobarnsmamma eller som Siv eller Dvs. vi relaterar 
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skapande av innebörder, och kommer antag ligen att fortsätta att göra så vare sig jag be
driver vetenskap eller inte. 

Men kunskapen om ofriheten, kunskapen om hur vi alla, också jag, deltar i det dis-
kursiva producerandet och återskapandet av specifika innebörder exempelvis i kön, ge
nom att bedriva vetenskap men också i vår "självklara" vardag, far inte betyda att vi gör 
oss oförmögna att handla eller att fortsätta bedriva vetenskap. Diskursivt skapade prak
tiker är grunden för all social praktik. Ingen kan ställa sig utanför dessa. Jag kommer till
sammans med andra att fortsätta att producera diskurser, och har därför inget annat val 
än att försöka.... Försöka att som kvinnoforskare förhålla mig till/i vetenskapliga, sociala 
och könsteoretiska diskurser. Om jag inte lyckas fly från mina tankars galleri, kan mitt 
försök i alla fall kanske göra mig medveten om hur jag fångats (Daudi 1990; 1993)? Hur 
galleriets galler utformats. 

Låt mig ange två skäl till att jag anser det vara värt försöket att bedriva könsteoretisk 
forskning inom vetenskapen - trots att jag samtidigt därmed bidrar till ytterligare 
diskursproduktion. Diskurser är aldrig enhetliga. Här finns alltid motsatta krafter som 
kämpar om rätten att få definiera sanningen i diskursen. Där det finns makt finns det 
motmakt! De vetenskapliga diskurserna är liksom andra diskurser fyllda av heterogena 
utsagor och diskussioner. Detta borde göra det möjligt att vara i diskursen men ändå för
hålla sig till den, att så att säga ställa sig i diskursens marginal för att studera den. Ett 
förhållningssätt som kan betecknas som både och snarare än antingen eller. Eller ännu 
hellre bådeoch. Jag är fangen i diskursen, men ändå inte. Jag har en viss möjlighet till 
reflekterande och tänkande, men möjligheten styrs och begränsas av diskursen. 

Diskurserna framstår som väldigt anspråksfulla. De tenderar att ge oss en "tro" att vi 
funnit sanningen, en tro med totalitetsanspråk som samtidigt berövar oss en annan tro, 
en tro jag åtminstone skulle vilja bidra till att formulera om till en misstro. I vaije teore
tisk diskurs finns det dessutom alltid sprickor, otillräckligheter (Matthis 1992). Det är 
dessa otillräckligheter i diskurserna som får oss att vilja söka vidare, far oss att vilja för
söka överskrida gränserna för det vi redan diskursivt anser oss veta, vilja bidra till att 
formulera misstron. 

Möjligen skulle jag och andra könsteoretiska vetenskapare därigenom kunna praktise
ra skillnad genom att läsa fadersdiskurserna (som exempelvis de vetenskapliga) utifrån 
kön, genom att röra mig genom de manliga föreställningarna för att visa hur dessa möjlig
gjorts genom att marginalisera det kvinnliga65? Foucault skulle antagligen säga att någon 
frigörelse av en tystad, undanträngd kvinnlig diskurs inte är möjlig, den finns inte. Men 
handlingsmöjligheter i form av diskursanalytiska frihetspraktiker i relation till samtida 
och tidigare diskurser ser jag som möjlig a (se Liljeström 199 8; Foucault 1993; Foucault 
1997 s. 282). Frihetspraktiker som kan skapa nya diskussioner. 

Foucaults sätt att relatera sanningen till diskurserna ser jag därmed som en styrka. 
Det är detta som möjliggör att tro (på respekterade vetenskapliga och andra diskursiva 
sanningar - exempelvis om kön) kan omvandlas till misstro genom att uppmärksamma 
hur olika diskursiva sanningar konstrueras, och hur de bidrar till att upprätthålla maktre-

65 Dallery (1992) visar hur den franska föreställningen att skriva kroppen, écriture féminine, kan vara ett 
sådant sätt att praktisera skillnad, utan att för den skulle behöva konstruera en gynocentrism (i stället för 
en tidigare androcentrism) eller essentialism. 
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Kapitel 3 OM ATT FÖRHÅLLA SIG TILL/I DISKURSEN OCH DESS ÖGA 

Om att i en vetenskaplig praktik misstro diskursens ögon 
I denna första avhandlingsdel har jag velat föra in läsaren i avhandlingens teoretiska eller 
filosofiska grundantaganden för a tt möjliggöra eller underlätta den fortsatta läsningen62. 
Prologens metafor, att vi ser med diskursens ögon, och diskursens effekter som naturlig
görande, får sin teoretiska förklaring i det följande a vsnittet om vad diskurser är, hur de 
görs och vad de har för effekter. Styrkan i Foucaults filosofi bär jag med mig; hans sub
jektssyn, hans maktbegrepp, hans sätt att beskriva diskurser konstituerade utifrån kun
skap och maktrelationer, och därmed det kulturellt och historiskt specifika i det diskur-
sivt skapade, som exempelvis man/man ligt, kvinna/kvinnligt, kön/sexualitet, men också 
klass, ras, ålder, normalitet, avvikelser. Det vill säga att inget av detta kan ses som fixa 
och tidlösa oföränderliga kategorier. Att följa Foucault så långt innebär både en teoretisk 
och metodologisk förflyttning, till vilken jag här fogar en kön steoretisk diskussion, som 
jag menar vidgar de teoretiska möjligheterna. 

Vad far då denna utgångspunkt för konkreta effekter för mig i mitt vetenskapande? 
Att bedriva vetenskap kan utifrån hela detta diskursiva synsätt aldrig framställas som en 
neutral verksamhet. Forskaren måste inta en position, relationellt och historiskt be
stämd. En position som på specifika sätt formar o ch begränsar kunskapssökandet och 
formulerandet. Detta är oundvikligt! Vad händer då om jag som kvinnoforskare går in i 
den vetenskapliga diskursen i syfte att påvisa diskursivt producerade sanningar och na
turliggöranden exempelvis kring kön och normalitet? Låter sig de tta göras? Fångas jag 
inte i den diskursiva maktens garn? Ser jag inte bara det diskurserna föreskriver som na-
turliggjorda sanningar? 

Jag står i ett galleri och se r på en tavla. Tavlan föreställer ett galleri med en person 
som står och ser på tavlan. Personen är jag! Tavlans representation tycks överskrida 
ramarna och fyller galleriet. Jag är en del av tavlan som jag tror att jag står och ser på 
(Daudi 1990 s. 296)63. Hur kan jag tala om den diskurs som jag själv är en del z, som 
bidragit till hur jag skapat mig som subjekt och som jag varit med om att skapa64? Från 
vilken pos ition skulle jag kunna göra detta? Utanför diskursen? Får inte jag som alla 
andra hålla tillgodo med den "verklighet" som diskursivt produceras åt oss, se med dis
kursens ögon? Är diskursen en begreppslig falla som jag inte kan ta mig ur? 

Lösningen på denna paradox kan jag naturligtvis aldrig finna. Vi kan inte befria o ss 
från våra d iskurser. Vi är i viss mening våra diskursers ögon. Jag har själv som kvinna, 
socialarbetare, lärare och doktorand varit en del av de diskurser jag talar om/i länge. Jag 
har således tagit del i upprätthållandet av diskurserna, deras maktrelationer och deras 

62 Till att börja med var detta skrivande ett sätt att reda ut begreppen för mig själv, och söka sätt att 
förhålla mig till dem. Detta fargar antagligen ännu texten. 
63Den tavla Daudi beskriver i sin text för att illustrera diskursens makt är gjord av Escher. Daudis andra 
illustration av diskursen som en begreppslig falla är att befinna sig i ett av universums svarta hål, väl inne 
kan man inte föreställa sig utsidan. 
64 Det gäller såväl könskonstituerande diskurser som vetenskapliga diskurser och diskurser inom socialt 
arbete, jag är lika involverad i dem alla. 
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Kanske kan den kvinnliga positionen uppsöka de teoretiska bristningsgränserna, kanske 
kan kvinnors tysta eller tystade erfarenheter60 göras synliga och hörda, göras till kun
skap som kvinnor kan dela? Kvinnoforskare kan kanske visa på hur vissa erfarenheter är 
(eller varit) så tabubelagda, att det inte finns (eller funnits) ord för dem i diskurserna, el
ler hur disk urserna politiskt förtryckt vissa uttryck eller via sanningsdiskurserna omöj
liggjort dem? O-naturliggjort dem. 

En diskursanalys skulle kunna bidra till att exemplifiera hur detta görs, vad man säger 
och därmed vad man tystar, och vad effekterna av d etta kan bli, i stället för att (som är 
alltför vanligt i forskning) via kunskapsproducerande föra vidare sådana pol itiskt neutra
liserande diskurser i form av "vetenskapliga sanningar"61. Att föra in könsfrågan i den 
vetenskapliga diskussionen är alltid att ställa sig själv i en marginalposition, eftersom 
kön här inte existerar eller antas inverka på diskursen enligt den "no rmala" vetenskapliga 
objektivitetsföreställningen. Det är dock inte min uppfattning att denna marginalisering 
kan utnyttjas som någon epistemologiskt privilegierad position. 

Det finns risker i den hållning ja g här låtit komma till uttryck, exempelvis den risk 
som ligger i att alltför starkt insistera på det specifika i kvinnlig kropp och en kvinnlig 
social eller diskursiv position. Kanske var det denna risk Foucault var medveten om när 
han inte ville tala om kön, risken att man skapar en konstlad polarisation mellan manlig 
och kvinnlig kropp, där kvinnan, kanske utan att man avsett det, placeras utanför eller i 
en slags "oskyldig" position i relation till den manligt definie rade sociala realiteten. Ris
ken är då återigen stor att kvinnan framstår som passivt offer för förtryck, och att det 
implicit byggs in ett antagande om en sann kvinnlig kropp (natur, essens) som inte är 
socialt bestämd. Skapandet av den kvinnliga kroppen far inte framstå som en från man
nen helt separat historia kännetecknad av ett konstant och oföränderligt förtryck. Då 
riskerar vi att reproducera en låsande essentiell föreställning om könsskillnader, där 
kvinnor "av naturen" framstår som passiva, tysta offer. 

Kanske finns det också risker i att språkliggöra, och därmed ge diskursiva uttryck för, 
vissa kvinnliga prediskursiva erfarenheter? Kanske finns det frågor som behöver lämnas i 
fred, lämnas till tystnaden. Diskurser är ju inte oskyldiga. Samtidigt krävs en respekt för 
talandet, för det talade och skapande ordet. Kvinnovetenskapen har att på ett respekt
fullt sätt hantera dessa risker genom att försiktigt balansera på slaka linor, som Rosi 
Braidotti (1991) uttrycker det. 

60 Kan vi ha erfarenheter som existerar före dess möjlighet att uttrycka i ord? Erfarenheter utan att ha 
kunskap att härbärgera dem i? Det är frågor som Cain (1993) ställer sig. 
61 Cain för i sin artikel (1993) en diskussion kring detta och hur hon tolkar att Foucault ser på de intel
lektuellas uppgift i relation till förtryckta diskurser. 
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Enda. Det är benämnandets, överblickens, lagens hå llning till världen. F aderns Lag. Tal
mannens. Det som ordnar och kontrollerar - kroppen57. Kvinnans språk är ett språk på 
gränsen, ett lyssnande, frågande, sökande språk. Det är inblickens, aningens, melodins 
hållning till världen. "Kvinnan" i Kristevas bemärkelse, hennes språk, är inte ut-sägbar. 
Hon är det som inte kan sägas, det som förblir undanträngt i språket, som bara kan läsas 
i mellanrummen, iytmen, melodin58. Det förhärskande språket koloniserar hennes språk, 
och förpassar det hos kvinnan som inte låter sig koloniseras i exil. De två språken är som 
två riken, och att vara kvinna i Världen är att vistas i utriket, säger Hörnström. 

Naturligtvis är de två sätten att tala/tänka inte biologiskt könsbundna positioner. I en 
existentiell mening är vi alla avskurna från vår Moders mål. Men kvinnor lever också i 
vår kultur socialt och psykologiskt i en annan levnadsform än männen, under andra vill
korjust som en följd av hur kvinnor diskursivt läses som "Kvinna". Mannen lever mera 
i det offentliga och har lärt sig tala de främmande institutionern as språk. Kvinnan har 
aldrig blivit riktigt bra på Världens språk. Förr eller senare tar upprördheten över och 
hon tappar balansen och faller ut i det egna; hon håller sig inte till dagordningen, förlöper 
sig, far utbrott, stammar... (Hörnström 1994 s. 15) Ty sin oro rädsla längtan iver undran 
förundran kan hon inte tala i själva språket - och höras. Det kvinnliga språket är undan
trängt, kvinnans historia är en historia om att bli talad till tystnad, menar Hörnström. 

hon 
Det vill säga : du erkänner mig bara i den mån du kan bestämma mig - genom din 
egen tillräcklighet - i den mån jag är du... 
han 
Jaa. Det fordrar vi. Vi alla tillsammans, vi som gemensamhet. Det måste förstås 
vara så att varenda en vet sig själv genom andra också.... annars blev det inte fyl
ligt, det blev inte stadigt....ja lugnande... (Aronsson i Hörnström 1994 s. 126). 

"Vi" besitter världen, "hon" nödgas vara honom lik, gå i exil , för att bli äl skad. "Vi" 
fordrar det! Kvinnan lever i en främmande kultur, i exil, drabbad av tvåspråkighetens hela 
problematik, menar Hörnström. Kanske kan denna marginaliserade position, och bristen 
på reell makt i den, utgöra en grund för frihet och kritiskt tänkande, frågar sig Hörn
ström? Ty vad har kvinnan att förlora59? 

Som redan och alltid marginaliserad ligger den kvinnliga positionens tillgång i 
uppsökandet av dessa bristningsgränser. Vetandets begränsning är dess möjlig
het. Gränsområdet dess domän. Den manliga positionen blir att fullfölja, avsluta: 
teorier, skrifter, lagar. Det för oss, kvinnor och män, en bit på väg. Men först i det 
ofullbordade, oavslutade talet förs vi vidare... (Matthis 1992 s.85). 

57 Ett språk som också kvinnor självklart lär sig för att kunna bli till sociala varelser. 
58 Också i det män säger exempelvis i det poetiska språket (Kristeva 1984). 
59 Detta är inte Foucaulttroget. Det är inte heller min mening att vara trogen Foucault i alla lägen. Jag 
föredra att "erövra" den del av hans filosoferande som passar mina syften, och till detta lägga den kvinno
forskning jag finner lämplig. 
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mångfacetterade, dvs. att där finns skillnader mellan kvinnor av olika ra s, klass, ålder, 
kultur, sexuell läggning, handikappade kvinnor, incestutsatta kvinnor, kvinnor i ledande 
positioner, socialt utsatta kvinnor osv.53. Dessa skillnader mellan kvinnor har redan av 
kvinnorna själva via feministisk teori upplöst det enhetliga begreppet kvinna (i någon 
faktisk bemärkelse). Begreppet "kvinna" har dekonstruerats, där finns ingen enhetlig 
referent till detta begrepp54. 

Men detta är som jag ser det inte något hinder för att där kan finnas kvinnliga erfaren
heter som kan vara gemensamma. Där kan finnas diskursiva erfarenheter som många 
kvinnor delar tvärs igenom de diskursiva p ositioner och konstitueringar som skiljer dem 
åt. Exempelvis den diskursiva erfarenheten av att relateras till tecknet "Kvinna". Det 
tecken ingen faktisk kvinna kan bli identiskt med, men som alla faktiska kvinnor ändå har 
att på något sätt förhålla sig till, jämföras med. Erfarenheten att bli betraktad som 
"Kvinna", läst som "Kvinna", sedd med diskursens ögon som "Kvinna", med alla de ef
fekter, sociala praktiker, handlingar och nedvärderingar detta kan leda till. 

Könsbestämningen och sexualitetens organiserin g betecknas i en ständigt pågående 
och ömsesidig process. Kön kan ses som effekt av (hetero)sexualitetens kontrollerande, 
men också som norm för (hetero)sexualitetens reglering (Liljeström 1998). I denna köns
bestämningens dynamik och sexualitetens organisering ingår vi alla på olika sä tt, men i 
vissa avseenden också på likartade sätt. Cain (1993) nämner kvinnors ofta delade erfa
renhet av att vara sexuellt utsatta för olika typer och grader av oönskad eller påtvingad 
sexualitet eller sexuellt våld, något som kan skapa grundläggande rädslor55. Jag menar att 
man kan se detta som ett konkret exempel på hur faktiska kvinnor har att förhålla sig till 
tecknet "Kvinna", och alla de (hetero)sexuella innebörder som diskursivt läggs i detta 
tecken i vår kultur. 

Kelly visade i en studie (Cain 1993) hur liknande sexuella erfarenheter, när de blev 
talade och därmed synliggjorda, visade sig delas av alla kvinnor hon intervjuade, men hur 
det tidigare inte funnits möjligheter att uttrycka dessa erfarenheter i ord. Kanske erbjöd 
inte diskurserna tidigare någon tolknin gsmöjlighet för dessa erfarenheter, kanske bidrog 
exempelvis de juridiska, vetenskapliga, medicinska och sexuella diskurserna till att poli
tiskt tysta det diskursiva talet kring kvinnors sexuella erfarenheter? Först när detta tal 
möjliggjordes i en vetenskaplig diskurs framstod erfarenheten klart56. 

Julia Kristeva talar om kvinnans position i språklig bemärkelse som ett exilskap. 
Språket som symbolisk funktion blir till på bekostnad av den bortträngda ur-modern. 
Fadern är namngivaren, Språket, gränssättaren, Lagen. Marianne Hörnström (1994) följer 
den franska diskussionen när hon talar om tvåspråkigheten, och menar samtidigt två 
olika sätt att förhålla sig till världen. Den förhärskande kulturen, den synliga, så väl som 
det förhärskande språket är i denna bemärkelse manligt. Det är världens språk, Det 

53 En av mina unga studenter berättade hur hon alltid skötte disken hemma, men hur den jämställdhets
diskurs vi lever i gjorde att hon diskade ilsket och med dålig samvete, hon borde inte. Från ett annat 
sammanhang bär jag med mig orden från en invandrarkvinna, som varit på flykt i flera år; Jag är glad att 
jag har en disk att diska. 
54 Därav citationstecknet kring "Kvinna"; hon saknar referent. 
55 Inte kvinnliga i bemärkelsen essentiella, utan rädslor som uppstår på grund av hur faktiska kvinnor 
diskursivt läses och vilka praktiker de därmed kommer att ingå i, det vill säga som diskursiva effekter. 
56 Jmf. Widerberg (19 95). 
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finns en process av själv-formering eller själv-kolonisatio n som båda (alla) könen ingår 
i«. 

Många feminister49 har kritiserat Foucaults pluralistiska subjektssyn, och menat att 
den som en effekt omöjliggör föreställningen om människan som en agent som medvetet 
handlar för politisk förändring, exempelvis i feministisk riktning. Ha rtsock (1990) menar 
också att hela diskussionen utifrån ett sådant subjektsbegrepp abstraheras från faktiska 
kvinnor och män och deras erfarenheter. Men att vi bidrar till att skapa oss själva i olika 
subjektsformer, och att våra varierande subjektsformer är soc ialt och historiskt konsti
tuerade i föränderliga diskurser, begränsar som jag ser det inte faktiska kvinnors möjlig
heter att handla. Snarare tvärtom är detta förutsättningen för handlandet, eftersom det 
frigör oss alla (män såväl som kvinnor) från essentialismens50 låsningar i form av ett 
enhetligt, självreflexivt, självgenomskinligt subjekt. Det frigör oss från naturliggörandet. 
Det är på grund av att vi är inbäddade i olika och varierande diskursiva praktiker som 
handling blir möjlig51. 

Jag ser det snarare som att Foucault, genom att på detta sätt underminera det liberala 
och i grunden essentialistiska subjek tsbegreppet, bidrar till att frigöra feminismen från 
essentiella låsningar, vilket snarare möjliggör handling52. 

Med denna diskursiva läsning av Foucaults texter har jag velat visa hur det för mig 
framstår som konstruktivt och givande att, i mina fortsatta könsteoretiska diskussioner 
kring vetenskapliga diskurser och kring socialt arbete, använda mig av F oucaults grund
läggande syn på diskurser konstituerade genom makt och vetande, makten som relatio-
nell snarare än hierarkisk, och subjektet som pluralistiskt. Men jag har också velat visa 
hur jag genom a tt kritiskt förhålla mig till Foucaults förmenta könsneutralitet, vill u t
veckla ett könsteoretiskt vetenskapligt förhållningssätt att arbeta vidare utifrån. Ett för
hållningssätt jag vidareutvecklar nedan. 

2.2 OM "KVINNANS" OCH KVINNORS POSITION I DISKURSEN 

Jag tänker, finns då också hon? 
Med detta fokus på diskurs i stället för talaren i diskursen - vilken blir då min egen posi
tion i diskursen? Det är idag svårt att argumentera för något enhetligt begrepp "kvinna", 
och därmed argumentera emot a tt skillnaderna mellan faktiska kvinnor är multipla och 

48 Jmf. diskussionen kring klassdominans, där också den dominerande klassen ingår i maktrelationer 
genom att de först vi a själv-formering (via strikt kontroll, bekännelseteknologier, frågor kring liv, hälsa, 
sexualitet) måste formera sig som en klass, innan mönstret av klassdominans kunnat uppstå (Dreyfus och 
Rabinow 1982 s. 186). 
49 För utförligare diskussion kring detta se t.ex. McNay (1991); Braidotti (1991); Ramazanoglu (1993); 
Nicholson (1990) m.fl. 
50 Jag använder begreppet essentiell i Aristoteles bemärkelse: essentiella egenskaper som gör ett ting till 
det sorts ting det är (Holm 1990). Ett essentiellt subjektsbegrepp skulle då utgå ifrån att där finns en 
kärna, essens, i subjektet (kvinnan/ mannen) som gör subjektet (kvinnan/mannen) just till subjekt (kvin
na/ man). 
51 För utförligare diskussion kring detta se Ransom i Ramazanoglu (1993 s. 135). 
52 Naturligtvis är inte Foucault den ende att göra detta. Många feministiska inriktningar gör detsamma. 
Det jag här vill ha sagt är snarast att jag tycker att kritiken gentemot Foucault i detta avseende inte är 
befogad. För en vidareutveckling av Foucaults subjektssyn är Hollway (1989) spännande läsning. 
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Den epistemologiska konsekvensen av Foucaults anti-humanistiska ställningstagande 
blir att Foucault inte fokuserar på talaren, författaren i diskursen och hans/hennes avsikt 
eller mening, utan på diskursen i sig, vad som sägs och hur det konstrueras och vad som 
möjliggjort detta. Genom sitt fokus på diskurser i stället för på agenter eller tala
re/författare ersätter Foucault det essentiella humanistiska tänkande vi alla i vår kultur är 
så invanda i47 med ett pluralistiskt sätt att se på människan. Där finns inget enhetligt 
och självgenomskinligt subjekt som gör egna fria val och kan driva politiska förändringar 
och skapa objektiv kunskap. Där finns snarare diskursivt konstituerade subjektsformer 
som skapas och skapar sig, formas och förändras i olika diskursiva strider. 

Detta pluralistiska synsätt far konsekvenser för den könsteoretiska diskussionen. 
Det innebär att kvinna som någon given enhet upplöses. Kvinna kan inte vara en fix ka
tegori, kvinnor så väl som män kan inta olika positioner i olika diskurser vid olika tillfal
len. Kvinnors subjektsformer varierar i samma utsträckning som mäns. 

Att kön inte är en fix och evig kategori behöver, menar jag, dock inte innebära att kön 
inte finns. Kön som något diskursivt skapat och naturliggjort finns. Med våra diskursers 
ögon ser vi på varandra utifrån kön. Jag ser kön som effekter av hur sexualitet men också 
kroppslighet, socialitet, tänkande och handlande styrs och formas i varierande diskurser. 
Kön blir till en av flera subjektsformer vi skapar oss till. Effekterna av detta diskursivt 
skapade kön är påtagliga. Vi upplever oss själva som könsbestämda subjekt, med ett kön 
vars innebörd visserligen kan variera diskursivt och historiskt, men som ändå konstitue
rar sig som ett kön eller ett annat, man eller kvinna. Det finns inga könlösa subjekt - men 
heller inga eviga eller enhetliga kategorier "kvinna" eller "man" grundade i någon oredu-
cerbar kroppslighet. I olika diskursiva sammanhang kan varierande innebörder i kön kon
stitueras, och kön framstår kanske inte i alla sammanhang som en central diskursiv fråga 
eller som den viktigaste subjektsformen. Men vi ser varandra med den könsbestämda 
diskursens ögon. 

I olika diskurser skulle det då kunna uppstå varierande diskursiva kunskaper kring 
kön och sexualitet, kunskaper konstituerade i maktrelationer. I det manliga begärets eko
nomi, såsom det framställs i vår tid och kultur, tenderar kvinnans kropp att konstrueras 
som begärets objekt, som den andre i en dikotom relation, koloniserad av det manliga 
begärets hegemoni och fragmenterad i erogena zoner (Dallery 1992). En sådan diskursiv 
konstituering av sexualitet och kön måste som jag ser det med nödvändighet bidra till att 
också skapa könsspecifika maktrelationer i diskursen. Kön, men nu som kulturella och 
diskursiva konstruktioner (således inte som biologiska eller fysiologiska grupperingar), 
skulle då kunna inkluderas i Foucaults relationella maktbegrepp. Vi skulle kunna ta la om 
maktrelationer mellan män och kvinnor såsom de diskursivt konstruerats på varierande 
sätt. Hartsocks (1990) kritik mot Foucaults maktbegrepp kunde därmed framstå som 
obefogad. Detta skulle dock inte innebära att makt inte utövas på män, även om de kon
stitueras som dominerande kön. I könskonstitueringen av män såväl som kvinnor ingår 
alla i maktrelationer de inte kontrollerar, den bio-makt som formar våra kroppar. Där 

47 Jag tror att så tänker vi oss alla gärna människan - som en förnuftig, självmedveten tänkande varelse, 
där själen kan tänkas som något skilt från kroppen - som Descartes Cogito. Det har blivit en av våra 
"självklara" kulturella sanningar. Det Foucault visar är att denna "sanning" är en historisk diskursiv kon
struktion. 
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Att utgå ifrån en förment neutral men ändå manlig po sition kan jag därmed inte se 
som ett sätt att befria sig från könet. Snarare blir effekten av detta att ett diskursivt na-
turliggjort kön som lämnas åt tystnaden, lämnas i fred, låses och befästes - som just na
turligt. Schablonbilder av kvinnor och män bevaras intakta och icke satta i fråga; schablo
ner som kvinnor och män tvingas förhålla sig till och som skapar osäkerheter och ofrihe
ter, som beskär deras möjligheter och inskränker på deras handlingsutrymmen44. Jag har 
svårt att se att det överhuvud taget är möjligt att förändra könsrelationerna utan att 
benämna kön, även om man i det ta benämnande samtidigt riskerar att bidra till att upp
rätthålla dikotomin man/manligt- kvinna/kvinnligt45? 

Jag väljer därför att tala om kön. Dock inte kön i traditionell bemärkelse, inte kön 
som något givet, inte so m någon neutral och oproblematisk utgångspunkt att söka san
ningen om enligt någon befrielsestrategi. Jag väljer inte att tala om kön för att undersöka 
hur skillnaderna mellan könen egentligen ser ut eller är. Jag väljer snarare att tala om kön 
precis som den konstruktion Foucault menar att kön utgör, och d å för att kunna under
söka hur detta kön görs i relation till diskursiva normer, innebörder och maktrelationer. 
Det naturliggjorda könet som bidrar till att producerar våra kroppar och vår njutning, 
men som också förmåtts att nå långt bortom biologiska fu nktioner, sexualitetsmönster, 
drift, sexuell njutning, måste som jag ser det problematiseras. Hur konstrueras och kon
stitueras könen och skillnaderna mellan dem? Vilka är möjlighetsvillkoren för detta? Hur 
görs det, och med vilka effekter? 

Från essentialism till pluralism - for subjekt och kön 
Med sin relationella makt-vetande-diskurs distanserar sig Fouc ault ifrån det modernis
tiska upplysningstänkandet med dess föreställning om människan som ett enhetligt, för
nuftigt och självreflexivt subjekt (själ, medvetande), som kan producera sann (objektiv, 
oberoende av k ropp och känslor) kunskap46. Han tar avstånd ifrån det Descartianska 
kroppsoberoende Cogito och dess föreställning: Jag tänker, alltså finns jag (Descartes 
1990). 

Den vetenskapligt producerade sanningen kan inte vara "kroppslös" enligt Foucault. 
Människan är inte uppdelad i två; kropp och själ, där diskursen vänder sig enbart till vår 
själ eller vårt tänkande. Han talar inte om kroppen som något fysiologiskt givet, utan 
som något historiskt och kulturellt bestämt, som något diskursivt konstituerat och där
med historiskt varierande. Den primära måltavlan för den diskursiva makten är kroppen, 
och sexualitetens diskurser beskrivs av Foucault som mäktiga disciplineringsdiskurser 
(Foucault 1976/80, 1984/86, 1984/87). Tänkandet är därmed varken rent eller universellt, 
enligt Foucault, utan alltid förkroppsligat, sexualiserat och diskursivt format. Hur kan 
detta förstås, och vilka blir konsekvenserna av en sådan utgångspunkt? 

44 Jmf. resonemangen i Eduards (1998) rörande den politiska diskursen, och Wahl (1998) och Fahlgren 
och Oldenmark (1998) rörande ledarskap och kön. 
45 Det är aldrig riskfritt att delta i de diskursiva samtalsordningarna. Ord kan vara livets fiender, de kan 
leda till icke avsedda effekter. De kan slå fast; dunk, dunk, i stället för att hålla öppet. Ibland är tystnaden 
nödvändig. Men det är heller inte riskfritt att tiga. Och att benämna verkligheten är också att skapa den, 
besvärja den (se Hörnström 1994). 
46 Denna ambition hos Foucault diskuteras i flera av artiklarna i Ramazanoglu (1993). 
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Så förstår jag Foucaults ovilja mot att tala om kön. Könet är en låsande konstruktion. 
Vi kan inte söka könets sanning, lära känna könet, som någon befrielsestrategi. Det är 
könet vi måste befria oss ifrån41. Men hur befriar man sig då från detta kön? Hur frigör 
man kropparna och njutningarna, när de diskursiva ordningarna alla tycks ha en köns-
konstituerande karaktär, dvs. bidrar till konstruktionen och befastandet av man/manligt -
kvinna/kvinnligt? Genom att inte tala om kön? Det tycks vara Foucaults val. Hans sexu-
aliserade subjekt framställs som ett neutralt, könlöst subjekt. Det paradoxala blir att 
detta "könlösa subjekt", som jag läser Foucault, ändå framstår som manligt, och därmed 
trots allt kommer att bidra till att understödja könets diskursiva konstruktion. Låt mig 
försöka förklara denna min läsart! 

De könsneutrala diskurserna tycks konstrueras på likartade sätt; samtidigt som män 
ges en självklar närvaro i diskursen (som människor) ges de en total frånvaro (som män 
med kön)42. Exempel på denna teknik finns i Foucaults Sexualitetens historia del III 
(1984/1987) i ett kapitel som benämns Kvinnan. Här analyserar Foucault hur de klassis
ka texterna ser på de äktenskapliga relationerna och andra kärleksrelationer, men det bin-
så oerhört tydligt att den "neutrala" eller naturliggjorda utgångspunkten i diskursen är att 
se på äktenskapet och hustrun (inte kvinnan) ur mannens position. Det Foucault väljer 
att visa på i dessa texter är vad mannen ansågs skyldig att visa hustrun av rättvisa och 
omsorg, hur konsten att vara gift ålade den förståndige, måttlige och rättvise mannen 
nödvändig självbehärskning osv . Han synliggör också hur filosoferna genom historien 
förändrat värderingen av gossekärlek en till förmån för den äktenskapliga kärlek mellan 
makar - självklart (men inte uttalat eller problematiserat) utifrån ett manligt subjekt. 
Diskursens makt verkar. 

Problemet med denna Foucaultska utgångspunkt är, som jag ser det, att han härige
nom (i en förment neutral men latent manlig diskurs) riskerar att själv göra sig skyldig till 
just den totalisering av könsaspekten han möjligen velat undvika - och därmed också att 
reproducera en diskursiv utestängning av kvinnan/det kvinnliga på ett mycket traditio
nellt sätt. Ty ett sexualiserat men sexuellt odifferentierat (könlö st) subjekt riskerar, pre
cis som det alltid gjort, att framstå som generellt - men implicit manligt. D en som disci
plineras eller konstituera r sig i sexualitetens diskurs riskerar att framstå som han, på 
samma sätt som Descartes tänkande subjekt i enlighet med Irigaray kan läsas som han: 
Jag tänker, alltså finns han43. I analogi med detta kan Foucaults sexualitetsdiskurs läsas; 
diskursen producerar subjekt och sexualitet, sålunda skapa s han. Detta blir vad Fouca
ults tal om en könsneutral sexualitetens historia gör, det blir som jag ser det en av dess 
effekter. 

41 McNay (1992 s. 194-95) frågar sig också om detta att inte vilja tala om manliga och kvinnliga krop
par kanske är en emancipativ strategi från Foucaults sid a att vilja omdefiniera kroppen och dess njutningar 
bortom alla rigida kategorier vi så länge fått utstå, som exempelvis kön. Således att detta skulle vara 
något Foucault gör som en medveten strategi i sin stora misstro mot allt vad låsande, totaliserande och 
generaliserande scheman och kategorier heter. 
42 Detta sker på samma sätt i exempelvis dagens politiska diskurs. Män dominerar vår politiska diskurs 
(självklar närvaro), men budskapet är att det inte beror på att de är män (total frånvaro av män som kön) 
(Eduards 1998). 
43 Irigaray; citerad i Braidotti (1991 s. 174). På samma sätt kan Freuds sexualiserade människa läsas 
som han, de psykosexuella faserna som pojkens osv. 
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Foucault tycks vilja undvika begreppet kön. I serien Sexualitetens historia fokuserar 
han kön i bemärkelsen könslivet, sexualiteten, hela den diskursiva företeelsen; könslivets 
omsättning i tal. I sexualitetens diskurser omsätts sexualiteten till tal, en mångfald tal, där 
könet bedöms, administreras, regleras, bearbetas, inom den kristna bikten, läkarveten
skapen, psykiatrin, biologin, pedagogiken, politiken, lagstiftningen, litteraturen, befolk
ningspolitiken osv. Diskurser som sammanfogas till sexualitetsmönster . Diskurser i vars 
sanning vi ständigt konstituerar våra sexualiserade kroppar. 

Foucault menar att det längs de linjer där sexualitetsmönstret utvecklats sedan 1800-
talet ta r form en tanke att det existerar något annat och något mer än kroppar, organ, 
anatomiska- fysiologiska system, något som har sina inneboende egenskaper och sina 
egna lagar: "könet"39. Det konstruerade begreppet "kön" har sedan gjort det möjligt at t 
sammanföra vår moderna diskussion om sexualitet, anatomiska element, biologiska funk
tioner, beteenden, sensationer, njutningar till en konstlad enhet, och låtit denna enhet 
fungera som en kausal förklarande princip. På det sätt som "kön" har konstruerats, har 
beröringspunkter mellan den mänskliga sexualiteten och de biologiska vetenskaperna om 
fortplantningen markerats, så att också sexualiteten fått sken av vetenskaplighet. Denna 
närhet har också gjort att en del av biologins och fysiologins innehåll kunnat tjäna som 
normalitetsprincip för den mänskliga sexualiteten. Slutligen har begreppet "kön" gjort det 
möjligt att kasta om maktens förhållande till sexualiteten, så att sexualiteten kommit a tt 
framstå som en specifik och okuvlig instans som makten efter förmåga söker kuva. Sexu
alitetens egentliga positiva relation till makten döljs därmed. Så har idén om kön gjort det 
möjligt att tänka makten som lag och förbud, och därmed undvika det som utgör maktens 
"makt" (Foucault 1976 s. 192-98). 

"Könet" har ännu en funktion idag, det är genom könet vi alla måste passera för att nå 
fram till insikten om oss själva, till helhetsuppfattningen av vår kropp, till vår identitet. 

Så beskriver Foucault effekterna av detta diskursivt konstituerade begrepp. Så fram
ställs "könet" av Foucault som en konstruktion, som en inbillning, som gjorts nödvändig 
av sexualitetsmönstret och dess sätt att fungera. Det är begäret till könet Foucault tycks 
rädas, begäret att ha det, nå det, befria det, formulera det i sanning. Ty det är denna åtrå
värdhet som får oss att tro att vi hävdar vårt köns rättighet mot vaije makt, när könet 
enligt Foucault i själva verket är det som binder o ss vid sexualitetsmönstret40 (Foucault 
1976 S.197). 

För "könet" lyder historiskt under sexualitetens domvärjo, det är sexualiteten som gi
vit upphov till begreppet kön, menar Foucault. Könet är inte det verkliga och sexualite
ten något svävande. Vi ska inte föreställa oss könet som en autonom instans som åstad
kommer sexualitetseffekter. För Foucault är snarare sexualiteten en mycket reell his to
risk figur, som givit upphov till begreppet "kön" som ett nödvändigt element för dess 
funktion. Därför är det könets instans man måste befria sig ifrån om man vill hävda 
kropparnas, lustarnas, vetandenas mångfald och motståndsmöjligheter. Stödpunkten för 
motanfallet mot sexualitetsmönstret bör inte vara könet-begäret, utan kropparna och 
njutningarna (Foucault 1976 s.198). 

39 Foucault (1976) sätter själv citationstecken runt begreppet "kön". 
40 Så förstår jag Foucaults motvilja mot det han kallar feminism. Han ser den som försök att frigöra det 
kvinnliga könet, något som han ser som en konstruktion utan essentiell grund, omöjligt att frigöra. 
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nätverk av relationer gör den, som jag ser det, för den skull inte omöjlig at t lokalisera. 
Diskurser är socialt och historiskt formade, kan inte ses som helt slumpmässigt sam
mansatta. Vi intar alla olika positioner i dessa nätverk35. En feministisk praktik förutsät
ter som jag ser det inte en solid könsgrund (kvinnor mot män), utan kan också byggas på 
tillfälliga och föränderliga allianser utifrån varierande positioner. Som jag ser det öppnar 
Foucaults maktbegrepp upp diskussionen. Problemet med hur jag ska förhålla mig till 
könsbegreppet kvarstår dock. 

Jag tänker, alltså finns han36. Om den diskursiva konstitueringen av kön 
Foucault menar att det är omöjligt att veta något om kroppen och dess materialitet utan
för eller före den betydelse som kulturen givit till den. Där finns inte någon "naturlig" 
eller ursprunglig kropp. Kroppen bär inte bara på kulturella konstruktioner, den kan 
också i sig ses som en kulturell konstruktion. Inte ens drifter eller kroppsliga impulser 
kan betraktas som pre-sociala. De produceras också inom det signifierande eller betydel-
segivande nätverket av diskurser. Vår sexualitet avslöjar således inte den mest intima 
sanningen om oss själva, menar Foucault. Snarare skapas också vår sexualitet i his toriskt 
specifika maktrelationer, och heterosexualiteten skapas i vår tid och kultur som "det 
naturliga", naturliggjorda, i syfte att reglera och ordna sociala maktrelationer. Heterosex
ualiteten framstår som den diskursiva sanning vi konstituerar om oss själva (Foucault 
1976, 1984). 

Vi kan därför enligt Foucault inte definiera någon p å förhand given sexuell skillnad 
mellan kvinnor och män, och för honom tycks den kvinnlig kroppen inte heller ha någon 
given specificitet skild från den manliga. Såtillvida är hans teori könsblind, han föredrar 
att tala om den sexualiserade "människan". Jag skulle exempelvis kunna tänka mig att han 
hade kunnat analysera hur behandlingen och disciplineringen av manliga och kvinnliga 
fångar (de fångar som intresserar Foucault i Övervakning och straff) eller manlig a och 
kvinnliga dårar (i Vansinnets historia) skilde sig åt, och hur denna skillnad var relaterad 
till den diskursiva och kulturella konstruktionen av manliga och kvinnliga k roppar, av 
kön. Sinnessjukdomar och avvikelser hos kvinnor har exempelvis oftare givits biologiska 
förklaringar, de har förklarats som graviditets- eller amnin gspsykoser, som orsakade av 
pubertet, menstruation, förlossning, menopaus eller av livmodern37. Den kvinnliga 
kroppen intervenerar således i den diskursiva innebörd som ges till kvinnan. Mäns avvi
kelser har oftare förklarats med sociala faktorer, uppväxtförhållanden, fattigdom, ar
betslöshet. Dessa specifika disciplineringar som skapar skilda manliga och kvinnliga 
kroppsuppfattningar, kroppar, kroppsjälar38, kön, har således Foucault undvikit att 
behandla. 

35 För vidare diskussion kring detta se Bordo i Ramazanoglu (1993). 
36 "Je pense donc il est'"; Irigaray; citerad i Braidotti (1991 s. 174). 
37 Se t.ex Johannisson (1994). Inte bara har givits utan ges fortfarande biologiska förklaringar. I artikel i 
Sundsvalls Tidning 1997.10.31 uppges exempelvis kvinnor ha väsentligen större självmordsbenägenhet 
vid premenstruella besvär. 
38 Varken kropp eller själ, men både kropp och själ. Kroppsjäl. Jag utvecklar detta resonemang längre 
fram i denna text. 

32 



ligt maktcentrum för Foucault, och ingen unive rsiell kategori kvinna eller man som inne
har makt eller ställts utanför makten. Begrepp som patriarkat, manligt förtryck av kvin
nor, kvinnor som offer löses därmed upp av Foucaults maktanalys. 

Från feministiskt perspektiv är det därmed in te oproblematiskt att använda sig av 
Foucaults maktbegrepp. Att byta ut begrepp som könsförtryck mot ett maktbegrepp 
där makten utövas relationeilt i diskursiva sammanhang kan framstå som att dölja de 
könsspecifika maktrelationerna i samhället. En sådan "neutral" maktteori utgår, som de 
flesta teorier som ger sig ut för att vara neutrala, ifrån ett manscentrerat perspektiv, me
nar exempelvis Nancy Hartsock (1990). I en skenbar könsneutralitet tenderar maskulini
teten att installera sig som en kärna32. Därmed riskerar de universalistiska antaganden 
Foucault möjligen velat undvika genom att inte använda könsbegreppet att smyga sig in 
bakvägen33. 

Kroppar beskrivs av Foucault som objekt för den diskursiva makten, men han be
handlar därmed inte hur vi kan förstå att just den kvinnliga kroppen är så utsatt för den
na maktutövning, inte heller hur den specifikt är utsatt, menar Hartsock. Foucault ser 
härmed inte anknytningen mellan mäns möjligheter att dominera i sexuella relationer, och 
den sociala makt männen har över kvinnor, menar hon. Där finns, menar H artsock, ge
mensamma trådar i kvinnors erfarenhet av könsrelationer och i mäns möjligheter att ut
öva makt över kvinnor som inte kan förstås via Foucaults maktteori. Foucaults analyser 
intresserar sig således in te för det könsspecifika i de disciplineringsstrategier som an
vänds mot kroppen, och är så till vida könsblinda. 

Vari ligger då styrkan för kvinnoforskare i att ändå använda Foucaults maktbegrepp? 
Att använda traditionella hierarkiska maktbegrepp som dominans och förtryck kan, som 
jag ser det, vara både låsande och sta tiskt. Det riskerar att låsa fast föreställningar om 
kvinnor som offer för en patriarkal kultur, utan att se hur alla, män såväl som kvinnor, 
medverkar till att producera, reproducera och upprätthålla denna kultur med dess speci
fika könsföreställningar. Hur detta görs. Att se kvinnor som förtryckt grupp vore att 
som utgångspunkt reproducera den binära logiken34 som kvinnoforskare kritiserat, logi
ken som säger att antingen är du den privilegierade sorten man/människa med makt, eller 
så är du kvinna/den andre och förtryckt. En sådan utgångspunkt riskerar att upprätthålla 
den dikotoma föreställningen om att på den privilegierade sidan har vi man/ kultur/ soci-
alitet, på andra sidan kvinna/ natur/ biologi, och den förenande länken blir förtrycket. 
Detta är föreställningar jag åtminstone försöker undvika att på ett positivt sätt bygga 
vidare på. 

Att se makt som relationell och so m något som utövas, inte ägs, som något ständigt 
föränderligt, inte statiskt, inger i stället en viss optimism. Genom att fokusera på mak
tens och motmaktens olika sätt att operera kan man förvänta sig finna glapp och svaghe
ter som ger nya tolkningsutrymmen, nya diskursiva öppningar. Att makten utövas i ett 

32 Vilket den också på ett tydligt sätt gör i min läsning av Foucaults egen Sexualitetens historia, något 
jag återkommer till längre fram. 
33 Jag återkommer till detta nedan. 
34 Den binära logiken som jag ju ovan beskrivit som en generell diskursiv uteslutnings- och inneslut-
ningsteknik. Det vill säga uppdelning i antingen - eller - motsatser, där den ena polen hålls som primär 
och den andra polen diskursivt förkastas. 
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Kapitel 2 VAR FINNS JAG SJÄLV I DISKURSEN? 

Utifrån den syn på diskurser och dess makt, handlingskraft och faror som jag nu presen 
terat, kan jag med Foucault (1993) känna en viss oro över att ta till orda i diskursen och 
därmed bidra till ytterligare diskursproduktion. Att göra det s om kvinnoforskare29 med 
syfte att föra könsteoretiska resonemang kan uppleva s som än mer riskabelt. Hur kan 
jag, utifrån det synsätt jag nu redovisat, som kvinnoforskare både förhålla mig till och 
delta i vetenskapen? Var positionerar jag mig själv i diskursen? Detta behandlas nedan. 

Som kvinnoforskare har jag också att positionera mig i relation till Foucault och hans 
kritiserade könsblindhet. Genom a tt använda mig av Foucaults diskurs- och maktbe
grepp försöker jag nedan visa hur jag menar att jag kan dra n ytta av dessa för att se det 
kulturellt och historiskt specifika i diskursivt konstituerade sanningar, som exempelvis 
sanningar om man/manligt, kvinna/kvinnligt, kön/sexualitet. Men också hur jag genom att 
kritiskt förhålla mig till Foucault kan utveckla ett könsteoretiskt vetenskapligt förhåll
ningssätt att arbeta vidare utifrån. 

2.1 MAKT; KÖN OCH KROPP 

Om vad den relationella makten gör 
Från feministiskt30 håll har Foucault kritiserats för att han inte ser det köns- eller gen
der specifika31 i de diskursiva maktrelationerna. Foucault beskriver makten som något 
som utövas i ett nätverk av relationer i diskurserna, snarare än något som ägs av bestäm
da personer (exempelvis utifrån kön) i ett hierarkiskt ordnat system. Makten framstår 
därmed som opersonlig och utspridd, den når ut i samhällets minsta kapillärer, finns 
överallt och utövas av alla (Foucault 1987). En makt som framställs som något produk
tivt snarare än något förtryckande repressivi 

If power were never anything but repressive, if it never did anything but say no, do 
you really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, 
what makes it accepted, is simply that it do esn 't weight on us as a force that sa ys 
no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowled
ge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network which 
runs through the whole social body, much more than a negative instance whose 
function is repression (Foucault 1980 s. 119). 

Detta maktbegrepp tillåter oss att se skillnader, multipla skillnader mellan olika positio
ner i diskurserna, men d et omöjliggör et t traditionellt feministiskt synsätt att kvinnor 
som grupp skulle vara fört ryckt via gruppen mäns maktinnehav. Där finns inget enhet

29 Kvinnoforskningens projekt ser jag som att problematisera och ifrågasätta kön och givna könsbegrepp. 
Det är därmed ett könsteoretiskt projekt. 
30 När jag använder termen feminism avser jag mer ett förhållningssätt än någon bestämd teori och/eller 
ideologi. Ett könsmedvetet förhållningssätt som innefattar att kritiskt reflektera över traditionella normer, 
sanningar, konventioner, sociala institutioner (Holm 1990). 
31 Gender eller genus har införts av könsteoretiska forskare som begrepp för det socialt skapade i kön. Jag 
återkommer till detta i analysen kap 10, del III. 
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önskvärda handlingar förhindras, motverkas eller bestraffas. På den subjektiva nivå inrik
tas den sociala kontrollen mot att erkänna eller försvåra varierande uttryck för olika 
subjektsformer (jmf Öhlund 1997)28. 

Den professionella sociala kontrollen, som handlar om det organiserade sätt som 
samhället svarar an på beteenden, människor eller processer som uppfattas som avvi
kande, brottsliga, hotande, onda, sjuka, perversa, problematiska eller på annat sätt oöns
kade, har under vårt århundrade alltmer kommit att koncentreras till statsapparaten i den 
sk. välfärdsstatens utveckling. De som svarar genom att göra något, eller genom att stu
dera och observera subjekten, benämns poliser, domare, lärare, socialarbetare, psykolo
ger, terapeute r, kriminologer, forskare. Samhällets svar går under många beteckningar 
som bestraffning, behandling, prevention, segregering, rä ttvisa, rehabilitering, stöd och 
hjälp, sociala reformer. Till sin hjälp har staten haft ett alltmer specialiserat och utveck
lat vetenskapligt vetande om individer och beteenden, medicinskt, psykologiskt, pedago
giskt, sociologiskt. Ett vetande som både möjliggjo rt oc h förutsatt en ständigt ökande 
differentiering och klassificering i separata typer av kategorier, och en ökande segregering 
och socialt avskiljande till olika typer av institutioner och andra sociala prakt iker. Ve
tande, social kontroll och makt har på detta sätt sammanflätats i praktikerna kring nor-
malitet och avvikelser (Cohen 1985; jmf Öhlund 1997; Daudi 1987). 

Som människor ingår vi sedan i olika diskursiva sammanhang som försöker framställa 
sanningen om människan, samhället, det sociala, sexualiteten, könen. Uttalas dessa dis
kurser av människor vars legitima position och rätt att tala i diskursen för oss framstår 
som odiskutabel, gör de naturligtvis intryck på oss. Diskursivt skapas så speciella syn
sätt, tankesätt, handlingssätt, förhållningssätt. Diskurserna talar om för oss vad som är 
rätt och fel, sant eller falskt, vilka ritualer som är riktiga i diskursproduktionen osv. 
Kunskapen blir på detta sätt aldrig ren, neutral. Den blir alltid i viss mening politisk - då 
den har sina förutsättningar i maktrelationer (Daudi 1983). På detta sätt bryter Foucault 
ned hela föreställningen om vetenskaplig sanning och validitet som något skilt från ideo
logi och makt. Det är något av vad hans diskursiva synsätt gör. 

28 Här kan man betrakta olika sätt att förhålla sig till kön som försök att skapa varierande subjektsformer 
som diskurserna sedan försöker styra och kontrollera. 
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kommer därför att se på varandra med samma diskursiva ögon25, de ser varandra genom 
diskursens spegel, vilket skapar en paradoxal situation. På detta sätt reflekterar diskur
sen en ideologi - samtidigt som den bidrar till a tt konstituera denna ideologi. Myter och 
föreställningar kan i diskursen transformeras till " verklighet"26. På samma sätt kan soci
alarbetare och klient sägas skapas som kategorier i samma diskurs, se på varandra igenom 
samma diskursiva lins. Häri ligger den diskursiva mak tens kraft - att den definierar värl
den såväl som producerar den (jmf. Daudi 1993; Dreyfus och Rabinow 1982). 

De diskursiva sanningarna kan sedan accepteras av de som finns inom diskursen som 
förhållandevis oproblematiska och odiskutabla; som "sanna", "givna" eller "självklara". 
Att analysera diskurser kan därför inte handla om att försöka avslöja någon objektiv eller 
underliggande sanning. Snarare handlar det om att isolera de villkor som möjliggör be
stämda utsagor, diskursens möjlighets villkor, och hur makt och kunskap opererar för att 
producera det som diskursen gör anspråk på som sanning. Hur det görs och vad det gör 
(Daudi 1990). 

Om makt, vetande och social kontroll 
Utifrån denna beskrivning av hur diskurser skapar sina egna sanningar, som sedan kan få 
kraftfulla effekter i våra liv, kan frågan ställas: Hur får då diskurser sin legitimitet om inte 
från att vara sann i någon objektiv mening; den sanna representationen? Jo, legitimiteten 
avgörs av maktrelationerna inom diskursen. Det finns olika krafter i diskursen som stri
der om rätten att fa skapa en bestämd mening och förmå andra att dela den meningen, att 
se med der as ögon, och den för tillfallet starka ste kraften bestämmer sedan meningen 
(tex. betydelsen av den vetenskapliga diskursens förnuft, av könens innebörd, av nor-
maliteten). Sanningen skapas således hela tiden, o ch blir hela tiden något som är relativt 
ett visst tolkningssammanhang, en viss diskurs. Sanningen blir något föränderligt 27. Dis
kursens förmåga att förföra oss, övertala oss, hypnotisera oss att se med diskursens 
ögon, framstår som sanningskriteriet (Beronius 1991; Daudi 1990; 1993). 

Makten i diskursen beskrivs av Foucault som en relation mellan olika krafter, och 
subjekten är både måltavla för denna makt - och utövare av makt. I ett oavbrutet spel av 
blickar, kontroller och mikromakter alstras makten som ett maskineri i diskursen, ett 
maskineri som sedan producerar eller skapar realiteter, sanningar, subjekt och objekt. Via 
kunskap som hålls för sann styr och tämjer vi så oss själva och andra, vi deltar själva i 
vår egen disciplinerin g. Vi formar oss själva. Mak ten gör sanningen möjlig (Foucault 
1987; Beronius 1991). 

Utifrån det relationella maktperspektiv jag här beskriver framstår det man brukar 
benämna som den sociala kontrollen som en process som ingår i dessa maktrelationer. 
Den sociala kontrollen kan sägas vara den relationella maktens försök att upprätthålla 
den diskursiva sanningen. På den sociala nivån framstår den sociala kontrollen som en 
process där diskursivt önskade sociala handlin gar premieras och uppmuntras, och icke 

25 Som de "manliga" ögon dikten i prologen talar om (Hermodsson 1980). 
26 Som t.ex. myten om hur skillnaderna mellan könen "naturligt är". Se prolog i detta arbete. Se vidare 
Daudi (1990) for utförligare redogörelse kring diskursens konstruerande och konstituerande. 
27 Det är på detta sätt jag i detta arbete använder begreppet sanning; som en diskursivt skapad sanning, 
inte någon objektiv sanning, vilken enligt detta synsätt svårligen kan finnas. 
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män, utan den producerar eller skapar snarare dessa objekt. Eller objekten och dess 
diskurs framträder samtidigt, i samma process. Huruvida diskursen sedan är någon sann 
eller autentisk återgivning av någon "faktisk" situation kan vi svårligen veta. Diskursen 
framstår snarast för oss - naturliggjort - som "verkligheten i sig". Detta är vad diskursen 
gör (Beronius 1991; Daudi 1985; Dreyfus och Rabinow 1982). 

Samtidigt skapas vi också själva som subjekt i denna diskurs. Men om diskursen 
skapar oss som subjekt, vem skap ar då denna diskurs? Jo, diskursen och dess objekt 
måste då skapas i en och samma process. För naturligtvis är det subjekt som producerar 
diskursen, som talar och skriver. Subjekten skapar denna diskurs som sedan inkorporerar 
och objekt gör dessa subjekt så att de mottar diskursen och formas av den, eller formar 
sig själva i den, och ser världen med dess ögon (Daudi 1990). Subjekten skapar sig själva 
i diskursen23. 

Utifrån detta kan varken v etenskap eller socialt arbete betraktas som någon neutral 
verksamhet som enkelt beskriver eller dokumenterar fakta om hur det är, och sedan age
rar i förhållande till dessa fakta. Socialt arbete kan snarare beskrivas som en diskursivt 
styrd verksamhet som utvecklat olika metoder och tekniker, eller olika sätt att intervene
ra eller agera gentemot individer, grupper eller processer. Via dessa metoder och tekniker 
(som exempelvis dokument, akter, teoretiska modeller, kontrolltekniker, åtskillnadstek
niker m.m.) lyfter socialt arbete som praktik fram och synliggör händelser oc h processer 
på speciella sätt, och bidrar därmed samtidigt till att skapa, konstituera eller förändra 
dem. Att beskriva och behandla en aktivitet som avvikande är att påverka eller förändra 
det sätt man tänker om den - och handlar i förhållande till den. När formen av synlighet 
kring händelser eller processer eller individer förändras, förändras samtidigt också an-
svars- och handlingsmöjligheterna (jmf. Hopwood 1994) 24. De processer som synliggör 
och avskiljer avvikelser lägg er i nästa steg ansvaret för behandling och normalisering p å 
det socialt arbetets praktiker. 

Samtidigt utgör socialt arbete också en specifik diskursiv praktik där exempelvis ve
tenskapliga sanningar konstitueras, sanningar som kan tas som grund för att styra det 
sociala livet, utveckla program som administrerar individers handlingar i enlighet med 
bestämda normer eller kulturella ideal (Hopwood 1994). 

Det sociala arbete ts praktiker, med de ss metoder och tekniker, och dess diskurser 
samverkar och påverkar på så sätt de sociala realiteter vi lever i. De skapar specifika sätt 
att förstå och handla i relation till vissa händelser. De påverkar hur vi förstår våra och 
andras livsval, och hur vi organiserar och hanterar våra egna och andras liv. De möjliggör 
eller naturliggör vissa synsätt och förhållningssätt, omöjliggör eller döljer andra. På så 
sätt kan socialt arbete sägas bidra till att producera/reproducera socialt liv. 

Olika praktiker objektiverar så människor på olika sätt, t.ex. som patienter, personal, 
vita, svarta, missbrukare, löntagare, företagare, kriminella, män, kvinnor, och frambringar 
på så sätt "verkligheter" som ges ontologisk status (Beronius 1991). I könsspecifika 
diskursiva praktiker skapas t.ex. kvinna och man som kategorier i samma diskurs. De 

23 I kap. 10 detta arbete återkommer jag till en utförligare diskussion kring relationen mellan subjekt och 
diskurs. 
24 Det resonemang som här förs kring socialt arbete som exempel kan föras mer generellt om andra dis
kurser och dess praktiker, exempelvis ekonomisk redovisning som är Hopwoods (1994) område. 
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prioriteras som naturliga, nödvändiga, medan andra ignoreras, förtry cks, göms undan i 
den process som ger sig ut för att representera en värld (White 1987). 

Att berätta en historia, en narration med böljan, mitt och slut, är ett effektivt och 
mycket kraftfullt sätt att producera diskursiv mening. En narration kan betraktas som en 
process av meningsproduktion som försiggår i diskurser, genom vilken individerna kan 
läras att leva i en meningsfull relation till de sociala formationer där de lever sina liv. Det
ta gör den narrativa diskursen till en intressant kulturell faktor som vissa sociala grupper 
har intresse av att kontrollera (White 1987). 

Skillnaden mellan diskurs och narration är att i den narrativa berättelsen tycks det inte 
finnas någon berättare, något "sub jekt". Händelserna b eskrivs kronologiskt som de in
träffar på historiens nivå med en böljan och e tt slut. De tycks berätta sig själva (White 
1987). Men vaije narration konstrueras på basen av en rad händelser som kunde ha in
kluderats men som utelämnades. Ty varför berätta - om det inte kunde finnas andra sätt 
att återge historien på, frågar sig White (1987). Detta tillåter oss att fråga vilka verklig
hetsföreställningar (maktrelationer?) som tillåter att en viss konstruktion av en narration 
(ex. kontinuitet snarare än diskontinuitet) styr artikuleringen av diskursen? 

Historiska narrationer kan sammanföra en uppsättning händelser med en mening som 
kan ha producerats någon annan stans (i myter, i litteratur), och kan därmed betraktas 
som allegorier (som säger en sak men menar något annat). På så sätt konstituerar narra-
tionen en specifik blick, ett synsätt. Att berätta en historia kan vara ett sätt att skapa, 
konstituera, ett specifikt synsätt som gör det möjligt att placera in sig själv i ett socialt 
system på ett speciellt sätt. En speciell talposit ion. Narrationen kan då betraktas - inte 
som fakta - utan som författarens förståelse av berättelsens händelser, och de moraliska 
implikationer han/hon drar av detta. Ty White menar att behovet att representera verk
ligheten i en berättelse bottnar i en latent eller manifets önskan att moralisera händelserna 
den berättar, att narrationer förutsätter existensen av ett legalt system. Att narrativisera 
är att moralisera (White 1987). 

Narrativa berättelser kan således läsas som en diskursiv kod bland andra. Kanske 
framför allt som ett ideologiskt instrument, som kulturellt specifika sätt att ordna hän
delser och representera tidens gång, och därmed som en diskurs allierad med den sociala 
ordningen. Det förflutna kan vetas enbart som det fortsatt att finnas i nuet (White 1987). 
Det intressanta i analysen blir då inte längre att försöka rekonstruera vad som hänt ge
nom att se narrationen som en representation av verkligheten, utan att analysera hur den 
subjektiva och kollektiva meningen, exempelvis av kön, man, kvinna som kategorier, eller 
socialarbetare, har konstruerats i berättelsen (Stanford Friedman 1995). 

Om vad diskurser gör 
Diskursen organiserar världen åt oss så att vi lär oss att se den med diskursens ögon, 
eller ur diskursens bestämda perspektiv, som sedan framstår för oss som "verkligheten11. 
Så tycks diskursen alltså snarare bidra till att skapa eller producera världen, än att återge 
eller representera någon slags objektivt sann, neutral verklighet. Däremot kommer den 
värld som diskursivt produceras för/av oss att framstå som naturlig, neutral, sann utifrån 
diskursens makt att naturliggöra. Diskursen handlar inte på ett enkelt och neutralt sätt 
om vissa redan befintliga objekt , som tex. om klienter, missbrukare eller kvinnor och 
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Den skapar konkreta effekter i våra liv och på våra villkor, vilket återverkar på diskur
serna och blir till nya möjlighetsvillkor. Diskurser är både beroende av och återverkar på 
eller influerar den icke diskursiva praktik den servar (Dreyfus och Rabinow 1982). 

Bakom de teser och de speciella synpunkter, betydelser, innebörder som diskurserna 
producerar finns det bestämda ramar av t.ex. vissa institutionella strukturer (exempelvis 
myndigheter, socialbyråer, inst itutioner...), av lagar och lagars möjlighete r och begräns
ningar (strafflagar, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen...), av bestämda normer 
(kring vad som är normalt, förtjänstfullt, giltigt...) osv. som diskurserna är oskiljaktiga 
ifrån (Beronius 1991). Där försiggår därme d en ständigt ömsesidig påverkan och ett be
roende mellan exempelvis det sociala arbetets diskurser och dess sociala praktiker i form 
av tekniker och metoder. De sociala teknologierna, som exempelvis undersökningstek
nologier, disciplineringsteknologier och behandlingsteknologier, både förutsätter och ut
vecklar ny kunskap och nytt vetande, och därmed i förlängningen nya vetandeexperter. I 
ett pågående makt-vetandespel möjliggörs nya diskursiva framställningar som är sam
manflätade med, stödda på och stödjande den diskursiva makten (U Olsson 1997). De 
förstärkta diskurserna kan så bidra till att understödja eller legitimera en fortsatt och 
utvidgad och alltmer specificerad pra ktik, stödd av diskursen men också stödjande dis
kursen. Diskursernas spel mellan vetande och makt understöds således av, men bidrar 
samtidigt till att understödja, specifika sociala praktiker. 

Det är denna diskursens kontextualitet som skiljer diskursen från språk. Diskursen re
aliseras alltid i en specifik kontext för något specifikt ändamål. Denna diskursens kontex
tualitet tillåter oss också att identifiera subjekt i diskursen och relatera hans/hennes text 
till tid och diskursiva omständigheter, och fundera över vilka möjligheter (omöjligheter) 
detta subjekt har/hade att uttrycka sin mening. D e diskursiva möjlighetsvillkoren, eller 
vilka villkor som gjort diskursen möjlig. Vad har understö tt den, förstärkt den, legitime
rat den? Och vad har den åstadkommit för effekter med/i världen (Daudi 1990,1993)? 

Språket som sådant (språksystemet) saknar en värld, precis som det saknar tempora-
litet och institutionella gränser. Språket kan enligt dett a synsätt visserligen betraktas 
som en av förutsättningarna för kommunikation och erbjuda koderna för den, men språ
kets tecken refererar bara till andra tecken inom samma språksystem22. Det är i diskur
serna som utbytet av våra språkliga föreställningar sker, det är i diskurserna som den 
symboliska funktionen av språket aktualiseras. Di skursen går bortom koderna och re
flekterar människans vilja att organisera världen. Diskursen är alltid relaterad till en värld 
som den producerar som sann, och som refererar tillbaka för a tt legitimera den. Och den 
vänder sig till en konversationens andre, till en samtalspartner (Daudi 1990 s. 295-96). 

Om diskurs, text och narrativitet 
Vaije tex t är inskriven i diskurser, och därmed re presentativ för sin miljö, eller som 
White uttryckt det genomborrad av ideologisk a element. Kontexten finns således alltid 
redan i en text som reglerande villkor. En text kan enligt detta synsätt ses som en ideolo
gisk process, där olika slags mening produceras och reproduceras genom att vissa tecken 

22 Se vidare kap 2.1 detta arbete. 
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Också för att bli del av det sociala arbetets diskurs i vidare bemärkelse ställs specifika 
och historiskt varierande krav, däribland utbildningskrav. Professionaliseringssträva nde-
na och de professionella striderna inom de olika diskurserna i socialt arbete har som ett 
av flera mål haft att erhålla rätten (kanske den exklusiva rätten?) att tala i diskursen. Va
riationen av tolkningsmodeller och normaliseringspraktiker inom det sociala arbetets 
historia visar hur olika grup per, professioner och organisationer ingått i striderna om 
gallringen bland de talande subjekten med olika styrka och framgång20. 

Så kan diskursformationen beskrivas som ett ständigt pågående spel mellan krafter i 
diskursen som strider om att få innesluta det för tillfället önskvärda och utesluta det icke 
önskvärda, och på så sätt skapa en ordning av vad som får sägas, vem som får tala och 
vad som hålls för sant. En ordning som skapas och upprätthålls av diskursiva maktrela
tioner och som får konkreta effekter på våra liv. 

Om diskursens kontextualitet, dess möjlighetsvillkor och effekter 
Diskurser handlar således inte om vad som helst. En diskurs finns alltid i ett visst sam
manhang, realiseras alltid i en speciell kontext, och av speciella skäl, och far utifrån detta 
specifika konsekvenser. Viljan att veta är som Foucault säger aldrig "oskyldig". Om jag 
vill analysera en diskurs måste jag därför samtidigt fundera över dess sammanhang, fun
dera över den kontext som diskursen emanerar ifrån. Eller: vilka är diskursens möjlig
hetsvillkor (jmf. Daudi 1987; Daudi och Lalander 1995)? 

Detta att reflektera över diskursens möjlighetsvillkor innebär, som jag förstår Fouca
ult, att reflektera över den svåra frågan: vad det är som händer idag? Som pågår just nu 
och som jag själv är en del av? Att problematisera sin egen diskursiva aktualitet. Vad är 
det i detta nu som är meningsfullt och aktuellt och som bidrar till att möjliggöra vissa 
händelser? Vilket är det aktuella faltet för möjliga erfarenheter21? Hur begränsas mina 
möjliga erfarenheter, det möjliga sättet för mig att tänka, fråga, handla, agera, av diskur
sen? 

Vad är det exempelvis som möjliggjort att vi just här och nu (eller där och då) betrak
tar ett bestämt beteende som så avvikande, att det kräver en samhällelig intervention i 
form av socialt arbete? Eller kräver vetenskapligt frågande? Vilk a är möjlighetsvillkoren 
för detta? Föreställningen om en social normalitet, det önskvärda, definieras och kon
strueras utifrån vad som just här och nu betraktas och behandlas som en social avvikelse 
eller en social utsatthet, och som ska/bör bearbetas via sociala metoder och tekniker. 
Vilka villkor möjliggör denna föreställning och denna praktik? 

Och nästa fråga följer med nödvändighet; vad far en sådan diskurs för konsekvenser? 
Ty samtidigt som diskurser realiseras i en speciell kontext utifrån vissa möjlighetsvillkor, 
bidrar diskursen också till att konstruera och/eller rekonstruera den sociala verkligheten. 

20 Se ex. Qvarsell (1993); Swärd (1993); Holgersson (1984); Olsson (1997). Sedan socialt arbete blivit 
en egen vetenskaplig disciplin skulle det kunna vara så att den diskursiva självkontrollen och de interna 
kraven blivit rätt tydliga inom disciplinen i försöken att framstå som, och därigenom bli accepterad som, 
en egen specifik del av vetenskapssamhället. Men möjligheten finns också att man utan tung och låsande 
historia kan vara friare och öppnare för nya tankegångar. Eller båda tendenserna kan verka samtidigt. 
21 Ett resonemang som aktualiserats inom filosofin i och med Kants svar på frågan: Vad är Upplysning? 
vilket Foucault fortsatt att reflektera över i texten Upplysning, revolutionen och framstegets möjlighet 
(Östling red. 1989). 
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litterära och vetenskapliga diskurser. Det är kring dessa som kommentaren fungerar som 
en intern diskurskontroll. Kommentaren kring en ursprungstext gör det möjligt att i det 
oändliga skapa nya diskurser - men å andra sidan är kommentarens roll "endast att äntli
gen säga det som i tysthet artikulerades där borta" (Foucault 1993 s. 18) - att för första 
gången säga det som redan sagts, att outtröttligt upprepa det som trots allt aldrig blev 
sagt. Visserligen gör kommentaren det möjligt att säga något annat än texten själv, kanske 
formulerat på ett lite annorlunda sätt, men på villkor att det är texten själv som sägs och 
i någon mån fullbordas (Foucault 1993 s. 19). Det vill säga kommentarens upp gift är att 
reproducera och vidmakthålla det som diskursivt betraktas som "sant"17. Det är vad 
kommentaren gör. 

5. Ytterligare en begränsningsprincip verkar inom det vi kallar de vetenskapliga disci
plinerna,, en princip som inte lämnar stort spelrum, enligt Foucault (19 93 s. 21). Varje 
disciplin, exempelvis läkarvetenskapen, eller som det jag här talar om/inom samhällsve
tenskapen (socialt arbete), avgränsas för det första av ett bestämt objektsområde (vad 
disciplinen handlar om), vidare av väl avgränsade begrepp och tekniker, samt av en viss 
bestämd teoretisk horisont som är historiskt föränderlig. Ett uttalande, en sats, måste 
alltså uppfylla många krav för att räknas som en del av en disciplin. "Innan den kan 
sägas vara sann eller falsk måste den...var a "i det sanna", som Foucault (1993 s. 24) 
uttrycker det. Den måste höra till diskursen för att bedömas av den. 

Vill man tala om nya frågor, nya områden, eller arbeta med metoder och teoretiska ra
mar som inte redan ingår i disciplinen, riskerar man - oaktat att det man säger i någon be
märkelse skulle vara sant - att placeras "utanför" diskursen. Eller som Foucault säger; 
"Det är alltid möjligt att man råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det 
sanna är man endast om man lyder "diskurspolisens" regler, vi lka man måste aktivera 
på nytt i varje diskurs " 18 (Foucault 1993 s. 25). 

6. En sista inre kontrollprocedur utgör gallringen bland de talande subjekten, dvs. en 
gallring av vilka som tillåts och inte tillåts tala. Bestämda krav konstrueras för att få 
komma in och delta i diskursens ordning. Vissa ritualer bestämmer vilka kvalifikationer 
de som ska tala måste ha för att fa yttra sig, bestämmer gester, beteenden, omständighe
ter. Inom ett diskurssamfund kan vissa hemligheter cirkulera mellan de initierade som 
håller andra utanför (Foucault 1993). 

I vetenskapen är de formella kraven och ritualerna mycket tydliga. För att fa tillträde 
krävs att man tillägnat sig diskursen socialt. Hela utbildningssystemet ser Foucault som 
ett politiskt medel för att upprätthålla kontrollen på att man tillägnar sig d iskursen19. 
De mer informella reglerna kan däremot framstå som hemligheter som cirkulerar mellan 
de initierade. 

17 Det kunde vara intressant att fråga sig vad som i dagens vetenskapsdiskurser via kommentarer ständigt 
sägs på nytt och därmed reproduceras i vetenskapliga texter? Kanske "sanningen" att det vetenskapliga 
och universella subjektet är könsneutralt - vilket döljer och förtiger dess manliga bias? Diskursens sken
bara objektivitet. 
18 Utifrån detta kan kvinnoforskningens marginalisering i många vetenskapliga discipliner förstås. 
19 Se här Nordlanders artikel (1994) om hur kvinnorna låses i den ve tenskapliga diskursens strukturer så 
till den grad att de till slut själva blir blinda för detta. Innan b lindheten inträder, i utbildn ings- och disci-
plineringsstadiet, kan kontrollen på att man tillägnar sig diskursen upplevas mycket konkret. 
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vidmakthåller den - med tvång och våld om så skulle behövas. I vissa historiska perioder 
har den sanna diskursen kännetecknats av att den uttalats av rätt person, under andra 
tider har sanningen flyttats till yttrandet i sig, dvs. vad någon sade. En sanning som där
med kunde vara obekväm för makten (Foucault1993). Med den moderna vetenskapen på 
1600-talet fick vi, menar Foucault, en helt ny form av vilja till sanning. En vilja att veta 
som påtvingar kunskapssubjektet (forskaren) en viss position, en viss blick, en viss 
funktion, och föreskriver den tekniska nivå som krävs för att den sanna kunskapen ska 
vara verifierbar och nyttig. Denna vetenskapliga sanningsdiskurs tycks idag ha ett myck
et starkt institutionellt stöd och vara d et som auktoriserar och legitimerar de t mesta i 
vårt samhälle. Till och med lagen verk ar behöva de ss stöd för att legitimera straffsyste
met (Foucault 1993). Så verkar sanningsdiskursen genom att producera konkreta effekter 
i vår värld. 

Också det sociala arbetet har varit beroende av att vetenskapliga sanningar skapats. 
För differentieringen mellan normal - onormal, och klassificeringen och diagnostisering av 
avvikelserna till specifika typer av klienter, har olika vetenskapliga kunskaper krävts. 
Kunskaper med vars hjälp verkligheten tvingats in i kategorier och begr epp som krimi
nell, missbrukare, i riskzonen, i behov av vård, sexuellt vanartad, f risk, sjuk, och som på 
detta sätt skapat en specifik ordning15 (Foucault 1980). En ordning som sedan möjlig
gjort - samtidigt som den också möjliggjorts av - utvecklandet av varierande sociala prak
tiker, institutioner, behandlingshem och socialbyråer, som i sitt utövande av socialt arbe
te bidragit till förnyat vetande om individerna. Vetenskapen har bidragit till att ordna 
världen och skapa effekter i den (jmf. Olsson 1997). I andra vetenskapsområden har 
ordningen skapats med hjälp av andra begrepp som fått andra effekter. Könsordningen 
genomsyrar de flesta diskurser16. 

Bakom viljan till sanning, viljan att kunna uttala den sanna diskursen, ser Foucault be
gär och makt, något som sanningsdiskursen inte vill erkänna. Därför framställs - och 
framstår - den vetenskapliga sanningen för oss som en sanning som tycks vara rikedom 
och fhiktbarhet, "mjuk och försåtligt universell" (Foucault 1993 s. 15). Vaggade i denna 
mjuka försåtlighet får vi svårt att se effekten av viljan till sanning, vad den gör. Hur den 
åstadkommer diskursiva inneslutningar och utestängningar. Hur den åstadkommer natur
liggöranden, skapar diskursiva linser. Hur makt o ch vetande förutsätter och konstituerar 
varandra; hur ett accumulerande av vetande och användande av det innebär att utöva 
makt, och hur utövandet av makt innebär att skapa objekt för vetande. Diskursens san
ning måste därmed alltid ses mot bakgrund av de villkor som möjliggör den, en sanning 
som ges legitimitet i förhållande till maktrelationer (Daudi 1984, 1986a). 

4. Förutom dessa yttre procedurer för utestängning pekar Foucault på ett antal inre 
procedurer för någon slags diskursiv självkontroll Foucault talar om diskurser på olika 
nivåer. Dels har vi diskurser som sägs under dagarnas lopp och sedan är förbi, dels finns 
det mer varaktiga diskurser som ligger till grund för nya talakter, som tar upp och om
formar och om-talar det sagda. Det finns alltså diskurser som "ständigt är sagda, förblir 
sagda, återstår att säga" (Foucault 1993 s.16). Detta kan t.ex. gälla relig iösa, juridiska, 

15 På så sätt skapar eller producerar diskursen sina objekt snarare än handlar om givna objekt, den kon
stituerar en verklighet snarare än representerar den. Därav diskursens enorma kraft (Daudi 1987 m.fl.). 
16 Vilket kommer att exemplifieras genom hela detta arbete. 
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alla av såväl sexualitetens som politikens områden med dess täta diskursiva galler. Vilka 
är då de procedurer diskurserna skapas genom? 

Enligt Foucault finns det dels olika utestängningsprocedurer med vars hjälp diskur
serna ordnar sina "gränser", dels inre procedurer genom vilka diskurserna själva utövar 
olika former av självkontroll. Låt mig exemplifiera. 

1. Hur gör man för att stänga ute det man inte önskar ska finnas inom eller tillhöra 
diskursen? Jo, man kan naturligtvis utfärda regler och förbud. Regler för vad som far 
sägas eller skrivas inom diskursen, vem som få tala och uttrycka sig. Så vet vi t.ex. att 
kvinnor i vår västerländska kultur inte hade tillt räde till vetenskapen tills för diygt 100 
år sedan, och vi vet att vilka frågor som helst inte betraktats som vetenskapligt relevan
ta14. Liknande regler eller förbud, uttalade eller tyst överenskomna, finns inom alla dis
kurser. 

2. En annan utestängningsprocedur är att använda sig av uppdelning i motsatser och 
förkastande eller motverkande av den ena av de två polerna. Detta exemplifierar Fouca
ult med uppdelningen och motsättningen mellan förnuft oc h vansinne, som ju är central 
inom den moderna vetenskapen. Vad som betrakta s som förnuft skapas inom diskursen 
genom att dess motsats, vansinnet, framställs och förkastas. Det är den förnuftiges 
diskurs som tillåtits cirkulera i vetenskapen. Det andra, det som betraktats som dårens 
tal, har förkastats och uppfattats som obefintligt, ointr essant, utan beviskraft (Foucault 
1993). 

Det diskursiva förkastandet i termer av det andra, det vansinniga eller avvikande, kan 
sedan rättfärdiga eller möjlig göra sociala praktiker som far kraftfulla effekter för männi
skorna. I Övervakning och straff (1987) exemplifierar Foucault hur bestämda sätt att 
dela upp individer via samhälleliga praktiker s om t.ex. kategorisering och klassificering, 
inspärrning och uteslutning, har kunnat skapa och forma människor som vansinniga, 
sjuka, kriminella, socialt avvikande. Det vill säga diskurserna legitimera r via sina dikoto-
ma uppdelningar och kategoriseringar specifika sociala praktiker, som i nästa steg när de 
utövas formar människorna på ett sådant sätt att de ger fortsatt legitimitet till de skapa
de diskursiva uppdelningarna och förkastandena. Den människa som formats som 
"vansinnig" rättfärdigar i och genom sitt vansinne den for tsatta diskursiva uppdelningen 
mellan förnuft och vansinne. 

Liknande samhälleliga praktiker ingår i det vi idag kallar soci alt arbete. Men denna 
teknik att uppdela i motsatser och förkasta eller motverka den e na av de två polerna är 
en generell diskursiva teknik. Jag kommer att diskutera hur skillnaderna mellan könen 
skapats och skapas i liknande dikotoma diskursiva utestängningsprocedurer, där mannen 
framställs som diskursiv norm för människan, och kvinnan därmed diskursivt motverkas. 
Denna form av uteslutnings- och uppdelningspraktiker kan också ses som själva grunden 
för att de moderna vetenskaperna skulle kunna observera och analysera människorna, 
grunden för vetenskapliggörandet (Beronius 1991 s.l 11). 

3. Som en tredje procedur för diskursiv utestängning kan man, menar Foucault, be
trakta motsättningen mellan det sanna och det falska. Denna uppdelning är historiskt 
godtycklig och i ständig rörelse, och den far stöd av ett helt system av institutioner som 

14 Frågan är; kan könsfrågan ännu betraktas som en "relevant vetenskaplig fråga"? 



Kapitel 1 HUR DISKURSER GÖRS OCH VAD DE GÖR 

I prologen har jag försökt ge en bild av diskurser som varierande samtalsordn ingar styrda 
av maktrelationer som påverkar vårt seende, tänkande, handlande och görande. Till och 
med våra kro ppar. Hela det sociala livets drama tycks gestaltas i dessa diskurser. Det 
blir då centralt att reflektera över hur dessa ordningar ordnas, hur det görs. Hur skrivs 
dramats manuskript? Hur regisseras våra liv? Hur kommer d et sig a tt jag ser både mig 
själv och andra med "mannens ögon"12, och finner detta naturligt och självklart? Vilka är 
mina möjligheter att själv gestalta mitt liv? 

När begreppet diskurs idag används för det tankarna till den franske filosofen Michel 
Foucault (1926-1984). Men Foucault var alltid ovillig att låsa fast sina begrepp i givna 
definitioner. Begreppet diskurs är redan i det franska språket mångtydigt, och Foucault 
var inte sen att utnyttja denna mångtydighet, spela med den i sina texter. Med hjälp av 
Foucault, samt framför allt Philippe Daudis och Mats Beronius läsningar av Foucaults 
diskursbegrepp, kommerjag nedan att försöka ringa in min egen förståelse av hur diskur
ser skapas, vad diskurser är, vad de gör, och hur de kan analyseras13. Denna teoretiska 
eller filosofiska begreppsutredning ska lägga grunden för en förståelse av denna avhand
lings fortsättning. 

Jag kommer också att reflektera över vad det kan tänkas innebära för mig att delta i en 
sådan samtalsordning, det vill säga en vetenskaplig samtalsordning, som jag med nödvän
dighet ger mig i kast med genom att skriva en vetenskaplig avhandling. Var finns jag själv 
i diskursen? 

Om diskursiva inneslutningar och uteslutningar 

Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som 
helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst. Tabuerade 
ting, ritualer för olika tillfällen, det talande subjektets privilegierade eller exklu siva 
rätt: här har vi ett spel mellan tre typer av förbud som korsar, förstärker eller tar 
ut varandra och bildar ett komplicerat galler i ständig förändring. Jag vill bara 
nämna att de omr åden där gallret i dag är som tätast, där de svarta rutorna är 
flest, är sexualitetens och politikens områden (Foucault 1993 s. 7-8). 

I vaije samhälle produceras det ett flertal specifika diskurser eller samtalsordningar. 
Denna diskursproduktion tillåts inte uppkomma hur som helst. Diskurserna väljs ut, 
kontrolleras och organiseras och fördelas enligt olika typer av procedurer som har till 
uppgift att awäija diskursens makt och dess hot, och att bemästra dess slumpmässighet 
(Foucault 1993 s. 6). Vad som helst far inte sägas, vem som helst får inte yttra sig i dis
kursen. Ett ständigt föränderligt galler skapas som begränsar och ordnar diskurserna. De 
områden jag kommer att beröra; vetenskap, könsteori och socialt arbete, genomkorsas 

12 Se dikt i prologen (Hermodson 1980). 
13 Väl medveten om att det nog finns lika många tolkningar av Foucault som det finns läsare/användare 
av honom. Utifrån Foucaults installationsföreläsning "Diskursens ordning" (1993) tycker jag mig kunna få 
en föreställning om vad diskurser är genom att Foucault här själv ställer sig de frågor jag gör kring dis
kursens ordning och dess makt. Nedanstående bygger mycket på detta verk. 
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män, andra kvinnor, barn, gamla10? Så låt oss sam-tala. Eller kon-versera. Inte en mono
log således, men kanske ett polylogt11 samtal? Ett samtal som kunde få sjustjärnans 
uddar att bli synliga - kanske till och med i dagsljus? Jag bär med mig detta som idé. 

10 Jmf. resonemanget i Hörnström (1 994 s. 132). 
11 Polylogt; med flera tungor. Ett begrepp jag lånar från Kristeva (1984). 
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blev osynlig 
du blev den 

som mannen i mig 
betraktade 

med halvt bortvänt ansikte 

jag såg dig inte 
mans och kvinnas mor 

din bild 
så alldaglig 

som stenarna i gatan 
du blev den glömda 

världen utan framgång 
min far var ensam 

upptäckterna 
och stegen över 

den synliga världens 
karta 

du min mor 
en värld 

av tjänande 
osynlig 

som stjärnorna 
i dagsljus 

du min mor 
gör dig synlig 

låt natten komma 
visa sjustjärnornas uddar 

jag är din dotter 
och jag har aldrig sett dig 

Elisabeth Hermodsson, ur Gör dig synlig, 1980 

Philippe Daudi (1990) spelar med begreppet con/versation, som en idé om att söka ett 
samtal fritt från diskursiva begränsningar. En idé om att utveckla e n annan sorts kon
versation som tillåter pluralitet av mening. Som erkänner den andre - just som en annan, 
utan att tvinga in denne andre i diskursiva förskrivningar. En konversation som vad jag 
kan se förutsätter att mannen, som diskursivt skapad norm för den enhetliggjorda män
niskan, slutar tala å allas vägnar utifrån en värld utan skillnader. Slutar låna sina diskursi
va ögon till oss alla, utan i stället säger: Jag som man s er det så här, men du som kvinna 
kanske ser det annorlunda? Och kanske finns här också andra med andra synsätt, andra 
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Men framförallt kan jag igen och igen försöka påvisa hur diskursivt skapade innebör
der och skillnader och definitioner och kategoriseringar på varierande sätt skapar be
stämda sociala praktiker och specifika villkor som far kraftfulla effekter för oss. Diskur
sernas oerhört kraftfulla handlingspotential (Daudi 1993). 

Det viktiga i att i en vetenskaplig praktik ställa frågor kring diskursivt konstituerade 
sanningar om kön, men också om andra mänskliga och sociala förhållanden som klass, 
etnicitet, sociala avvikelser9, är därför att bidra till att öppna upp eller underminera så
dant som lätt framstår som oproblematiserade "självklarheter", "naturligheter". Naturlig
heter som om de lämnas i fred kan bidra till ett enhetliggörande av kön, man, kvinna, och 
andra sociala kategorier, där det i stället kanske kunde ha funnits skillnader, olikheter, 
öppningar, möjligheter. Det vill säga jag betraktar den kö nsteoretiska diskussionen som 
primär i detta arbete - men ändå inte. Gilles Deleuze (Hörnström 1994 s. 127) talar om 
det desperata behovet i vår kultur av att utplåna allt olikhetstänkande, att alltid försöka 
tvinga fram synteser, harmonisera, inlemma, eller som jag här beskrivit det framställa det 
som naturligt, naturliggöra, och hur det gäller att försöka häva denna förbannelse genom 
att om möjligt sätta detta heltäckande tänkande i gungning. Frigöra disharmonin. Det 
gäller att påvisa det naturliggjorda, hur vi naturligt tenderar att bli våra disk ursers ögon, 
och vilka effekter detta kan få, bland annat för hur vi ser och värderar oss själva och våra 
liv, och hur vi kan leva våra liv. Hur vi formas. Detta är det primära. 

Denna diskursens tendens till enhetliggöranden eller enfald kräver som etisk ram för 
en sådan vetenskaplig praktik respekten för skillnaderna, för mångfalden, för det unika i 
allt socialt liv. Ett enhetliggörande och naturliggörande sker med nödvändighet på be
kostnad av mångfald och olikhet. I sitt skapande av den naturliggjorda sanningen döljer 
eller förnekar diskursen andra synsätt. Den diskursiva sanningen blir till d en enda San
ningen genom att i och genom naturliggörandet förneka en annan - eller flera andra. Den 
naturliga, normala människan skapas diskursivt genom att and ra möjliga människor eller 
sätt att leva förnekas; genom att det andra avskärs, avgränsas, osynliggörs, onaturliggörs. 
Att diskursivt avvika (som kvinna, missbrukare, vansinnig, dåli g mor, onormal) är något 
som görs med en i diskursen. Det är att avgränsas, att diskursivt begränsas. 

Diskursens tendens att naturliggöra sådant görande kan därmed inte bara betraktas 
som oskyldiga ord eller tankar eller tyckanden, u tan utgör i sig en praktik som far kon
kreta och kännbara effekter. Språket är inte oskyldigt. 

kvinna 
jag såg dig inte 
med kvinnoögon 

jag såg dig 
och jag såg mig själv 
med mannens ögon 

du min mor 

9 Mitt fokus kommer i detta arbete att ligga på frågor om kön och sociala avvikelser, men jag vill för den 
skull inte osynliggöra att också frågor kring klass och ras eller etnicitet har betydelse - även om jag inte 
här och nu kan fördjupar mig i dessa. Men den diskursanalys jag här kommer att utforma lämpar sig lika 
bra för att analysera sådana frågor. 
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fick jag bördan 
att förakta mig själv 

Elisabeth Hermodsson, ur Gör dig synlig, 1980 

Diskursiv motmakt - eller att påvisa det naturliggjorda 
En av mina kolleger och vänner har skänkt mig begreppet "de t teoretiska begäret" som 
jag gjort till mitt. För mig har innebörden i det begreppet blivit att ta tillvara mångtydig
heten, oförutsägbarheten och ovissheten i tillvaron genom att ständigt ställa nästa Ifråga. 
Att alltid sträva efter att ersätta enfalden med mång fald. Eller som Wittgenstein utbris
ter; Why in the hell should a man say 'of course '6? - vilket den naturliggörande diskur
sen påbjuder. Det framstår också för mig som grunden i det jag vill kalla vetenskap och 
kunskapssökande, att inte vända ryggen till när något till syn es "icke-naturligt" eller på
fallande visar sig, snarare titta och lyssna en gång till, kanske till och med uppsöka detta 
oväntade för att kunna ställa nya frågor kring det. Att i stället för naturligtvis fråga: 
Varför det? Varför naturligtvis7? Varför är det genom mannens ögon jag ska se på värl
den? 

Det betyder inte att jag menar att jag skulle kunna kliva ur diskursens makt, ta av 
mig de linser diskursen skapat, eller att inte också jag upprätthåller de diskursivt givna 
sanningarna. Som jag ser de t är vi alla delaktiga i skapandet/återskapandet av kulturella 
och sociala innebörder, skillnader och hierarkier som exempelvis kring kön, klass, ras-
etnicitet, sociala avvikelser, ålder osv ., vare sig vi önskar det eller inte, vare sig vi är 
medvetna om det eller inte. Vi är alla omslutna av de diskurser vi själva producerar om 
oss själva (Daudi 1984; Dreyfus och Rabinow 1982). Det är genom diskurserna vi alla 
förstår våra pågående liv (Larsson 1996). Vi upprätthåller, som Magnusson (1996b) 
säger, det naturliggjorda bara genom att "göra som vanligf\ vilket är så oerhört lätt att 
falla in i, och så oerhört svårt att inte göra. 

Men detta betyder inte heller att jag som tänkande varelse i dessa diskurser inte 
skulle kunna reflektera över diskurserna och de sanningar eller självklarheter de erbjuder 
eller påbjuder, och vilka effekter dessa bidrar till att skapa8. Jag kan ständigt försöka 
tydliggöra bristen på identitet mellan "Kvinna" som diskursen eller mannens ögon fram
ställer henne - och faktiska kvinnor som exempelvis jag själv. Liksom bristen på identitet 
mellan karakteriseringar av ras, klass, sociala awikare - och faktiska människor av olika 
hudfärg, från olika kulturer, med olika yrken, i olika sociala posit ioner. Jag kan påvisa 
det naturliggjorda just som gjort snarare än naturligt. 

6 Citerad i As plund (1970/1987 s. 120), vilket Wittgenstein utbrast apropå Darwins utvecklingslära. I 
ännu högre grad kunde jag kanske utbrista; varför i hela världen skulle en kvinna säga naturligtvis? 
7 Varför skulle det vara naturligt att dela upp könen som vi gör? Varför skulle det vara naturligt att dela 
upp utifrån vårt sätt att reproducera oss eller föda barn? Och även om vi fortsätter att utgå ifrån vår repro-
duktiva förmåga kunde uppdelningen kanske ändå göras annorlunda? Tänk om det fanns tre kön; det pre-
fertila, det fertila och det post-fertila? 
8 Jag återkommer till detta resonemang längre fram i detta arbete. Jag brottas med att komma loss från 
den logik som alltid vill framställa världen som antingen - eller. Antingen sitter vi fast eller så är vi fria. 
Varför inte både och? 
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en sådan "naturlighet" som vi svårligen läg ger märke till, men som starkt påverkar vårt 
sociala handlande, att kvinnor inte bara urskiljs från män utan också rangordnas eller 
värderas lägre än män. Männen utgör norm, de t diskursivt normala. Kvinnorna det an
norlunda, det andra. "Naturligt" - utan att vi tänker det (Magnusson 1996b s. 14-15). 

Under den vardagliga ytan av till synes neutrala och självklara ord och meningar och 
innebörder i diskurserna verkar därmed krafter och makter som kan vara svåra at t fa syn 
på eller föreställa sig. Kön tycks finnas överallt, sätta farg på vår tillvaro och påverka 
våra existensvillkor, men i den diskursiva maktens praktik döljs eller naturliggörs d etta 
(Magnusson 1996 b). Vi ser med diskursens ögon. På detta sätt framstår den diskursiva 
makten som både försåtlig och oskyldig. Men diskurser är inte neutrala, självklara eller 
naturliga, även om de naturligtvis framstår som så! De utgör alltid ett sätt att se, förstå, 
skapa innebörder, ett sätt bland flera. Just d etta sätt skapar alltid specifika effekter eller 
praktiker. 

Vilket synsätt som framstår som det rätta eller det naturliga, som naturliggörs, avgörs 
av de rådande maktrelationerna inom diskursen. 

jag visste inte 
att mannens ögon 

såg åt alla 
att mannens ögon 
såg genom mina 

att mina ögon 
på mig själv 
var mannens 

som betraktade mig 
för sina syften 

jag tjänade hans syften 
och trodde 

de var kärlekens 

jag såg på mannen 
med mannens ögon 

sådan han ville 
jag skulle se honom 

i hans ögon 
är han fullkomlig 
genom mina ögon 

som var mannens i mina 
fick han gåvan 

att älska sig själv 

genom mina ögon 
som var mannens 
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naderna mellan dem konstitueras i diskurserna, medan hur denna skillnad framställts och 
framställs varierar. 

Det centrala här är emellertid att de diskursiva innebörder könen ges aldrig är oskyl di
ga Vilka innebörder som tillskrivs könen har fått och far nämligen reella effekter, på 
samma sätt som uppdelningar i djurriket far det. Det vill säga det diskursiva sättet att 
differentiera mellan könen, att ge män och kvinnor olika innebörder, att ordna skillnader 
mellan dem på specifika sätt i diskurser, möjliggör och skapar i nästa steg sociala prak ti
ker4 och villkor som upprätthåller och återskapar de diskursivt skapade skillnaderna 
mellan kvinnor och män på specifika sätt (Magnusson 1996b). Män anses vara, kunna, 
böra, få, förpliktade att göra, säga eller undvika vissa saker, kvinnor andra. 

Den diskursiva könsdifferentieringen kan till och med få kroppsliga effekter utifrån 
att könsinnebörderna konstitueras diskursivt på/genom våra kroppar via sådana prakti
ker. Utifrån hur de diskursiva könsinnebörderna skapas, kan vi komma att röra oss olika, 
sitta olika, stå, gå, gestikulera, orka, kunna, tala, tänka, le, möta någons blick olika som 
man eller kvinna. 

När sociala prakti ker som kategoriserar och differentierar mellan manligt/män och 
kvinnligt/kvinnor utövas, exempelvis i arbetslivet, i familjen, i skola n, i reklamen, bidrar 
de till att skapa, reproducera eller upprätthåll a skillnader i synen på kvinnor och män. 
De bidrar till att upprätthålla och återskapa de diskursiva könsinnebörder de själva byg
ger på. Ett ömsesidigt beroende och en samverkan uppstår mellan diskurs och praktik. 
Specifika diskurse r rättfärdigar eller naturliggör specifika praktiker, som sedan när de 
utövas refererar tillbaka på diskurserna och legitimerar dem som riktiga eller självklara. 
Naturliga (jmf. Daudi 1990,1993). 

De innebörder kön ges framstår sedan ofta som så vanliga och självklara, eller naturli
ga, att de helt enkelt är svåra att få syn på. De finns där på ett självklart sätt som möns
ter i vårt sätt att tänka och organisera vardagen5. I vaije konkret sociala situation upp
står ett spel mellan olika möjliga innebörder i kön, ett spel som oftast förblir dolt. Detta 
spel eller denna process bygger nämligen på naturliggjorda uppfattningar om hur kvinnor 
och män är eller bör vara, vad de kan och inte kan, hur de fungerar, tänker. Föreställning
ar så naturliggjorda att de ofta inte ens ses som uppfattningar längre, utan som självklar
heter, som givna fakta. Sådana man inte ens behöver reflektera över (M agnusson 1996b 
s. 14-15). Diskursen har då fått oss att se med dess ögon. 

Effekten av detta blir att män såväl som kvinnor reproducerar och upprätthåller dessa 
självklarheter bara genom att "göra som vanligt". I de könsdifferentierande diskurserna är 

4 Sociala praktiker ser jag som regelbundna eller återkommande handlingar och språkliga utsagor som 
äger rum inom ramen för regler och språkliga antaganden som är giltiga inom ett visst fält, eller inom 
ramen för vad man diskursivt underförstår eller tar för givet. Sociala praktiker som upprätthåller diskur
sivt skapade könsskillnader kan ex. vara att generellt ge kvinnor lägre lön än män, att främst anställa 
kvinnor inom vården, att självklart utgå ifrån att det inte är papporna som ska vara barnlediga, att vända 
sig till mödrar i blöjreklamen osv. Se vidare kap. 11 detta arbete (jm f. Foucault 1972; Öhlund 1997). 
5 Mönster i vårt sätt att tänka och organisera som Magnusson (1996b) exemplifierar på ett mycket klart 
sätt. Jag skul le kunna se detta i analogi med den zoologiska uppdelningen av djurvärlden, som också 
blivit till självklara mönster att tänka i. Som om orden kring kön också på ett "naturligt" sätt kommit att 
representera en ordning direkt hämtad från naturen själv. Analogin handlar om genealogiska likheter, 
släktskaps likheter, i hur detta görs. 
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Finns det fler möjliga sätt att ordna djur och natur på? Foucault citerar "en viss kine
sisk encyklopedi" där djuren i stället delats upp i 

a) sådana som tillhör kejsaren, b) de som är balsamerade, c) de tama, d) spädgri
sar, e) sirener, f) sagodjur, g) bortsprungna hundar, h) sådana som är uppräk
nade i denna klassificering, i) ursinniga, j) otaliga, k) tecknade med en mycket fin 
kamelhårspensel, l) etcetera, m) sådana som just har slagit sönder vattenkannan, 
n) sådana som på långt håll ser ut som flugor (Sunessons förord s. vii, Foucault 
1987). 

I skrattet har vi lust att utbrista med Nietzsche (1987 s.45) Du har tagit fel! Var har du 
dina sinnen! Det här kan inte vara sanningen! och vända talet ryggen enligt rättesnöret : 
Jag vill ingenting se som går emot de n gängse uppfattningen om tingen! År väl jag äm
nad att upptäcka nya sanningar? Det finns redan mer än nog av de gamla. Samtidigt 
avslöjar vi då, både i skr attet och i ryggvändningen, begränsningen i och styrningen av 
vårt eget tänkande. Den diskursiva makten synliggörs. Vi uppträde r som våra diskursers 
ögon och språkrör. 

Med ett annat exempel från vår egen kultur framstår diskursens makt mindre främ
mande. Zoologernas för oss numera välbekanta sätt att dela in djuren sker utifrån princi
pen om antagna släktskap, men utifrån ekologiska principer kan indelningen bli en helt 
annan. Där talar man om näringskedjans olika länkar; om producenterna som är de gröna 
växterna som producerar näringsämnen, om växtätarna som lever av de gröna växterna, 
såväl insektslarver som elefanter, om rovdjuren som lever på andra djur, såväl myggor 
som lejon, och om nedbrytarna som lever på döda organismer eller avfall från levande 
organismer som bakterier och svampar (Thurén 1995 s. 22). Med andra begrepp och in
delningar synliggörs en annan diskurs, som far en annan diskursiv sanning at t framstå 
som naturlig. Och vi måste, om vi inte vänder den ryggen, byta lins, tänka om, för att 
följa med och se med denna diskursens ögon. Samtidigt inser vi att olika sätt att ordna 
djuren och naturen inte är naturliga utan just - naturliggjorda. Det är sedan förhållande
vis lätt att inse, bara genom att titta på begreppen ovan, hur denna diskurs, utifrån en 
annan relation mellan vetande och makt, kan få helt andra följder, möjliggöra helt andra 
praktiker eller legitimera andra teknologier; här utifrån ett ekologiskt tänkande snarare än 
ett zoologiskt. 

Olika vetenskapliga och andra diskurser har under århundraden också legat som grund 
för att skapa och ordna varierande diskursiva sanningar om kön/sexualitet, man/manligt, 
kvinna/kvinnligt. Vi kan konstatera att kring våra kroppar och deras olikheter har en hel 
värld av föreställningar, betydelser, innebörder och berättelser byggts upp. På liknande 
sätt som de begreppsliga uppdelningarna av djurlivet skapats och befästs diskursivt, har 
könsuppdelningar och innebörder i dessa diskursivt konstituerats. Vilka innebörder som 
skapats kring könen har varierat kulturellt och historiskt och varierar alltjämt. Begreppen 
används dessutom på olika sätt i olika sammanhang och vid olika tidpunkter3. Men 
kvinna/ kvinnligt och man/manligt har fått och får sina betydelser utifrån hur skill-

3 Magnusson (1996b) har på ett mycket klargörande sätt visat hur innebörder i kön varierat och varierar, 
och vilka effekter detta kan få för män och kvinnor i vårt vardagliga liv. 
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PROLOG - ELLER DISKURSENS MAKT ATT NATURLIGGÖRA 

En "naturlig" ordning 
Vi är våra d iskursers1 ögon2. Eller de linser genom vilka vi ser vår värld är diskursivt 
skapade. Vi kan sedan svårligen själva se dessa linser eftersom det är genom dem vi ser. 
Det är dessa linser som bryter ljuset i våra ögon till specifika och klara och "naturliga" 
bilder. Linserna har en tendens att på detta sätt naturliggöra det som i stället kanske 
kunde ha framstått som en specifik tolkning eller bild eller sanning bland flera möjliga. 
Michel Foucault (1993) menar att världen inte vänder ett läsligt ansikte mot oss. Diskur
sen agerar då som en praktik vi påtvingar tingen, en bestämd läsart. Utifrån denna läsart 
får diskursen sin sanning att framstå som den självklara Sanningen. 

För oss i västvärlden framstår exempelvis de indelningar av växt- och djurriket utifrån 
släktskapsprinciper vi fått lära oss på skolans biologilektioner som "naturliga", som om 
orden representerade en ordning direkt hämtad från naturen själv. Men det är den mo
derna naturvetenskapen som har ordnat vår värld på detta sätt. Det är den som givit oss 
uppdelningarna i däggdjur, ryggradslö sa djur, fåglar, fiskar, primater osv. Uppdelningar 
som sedan kommit att framstå som naturliga, för a tt vi med vet enskapen som diskursiv 
auktoritet kommit överens om att ordna dem så. Med hjälp av dessa begrepp ordnar vi 
världen i våra t ankar. När dessa kunskaper och vetenskaper sedan institutionaliserats, 
har tankarna fått konkreta effekter i form av sociala praktiker och handlingar vi gör, som 
sedan påverkar och åstadkommer effekter i världen och i våra liv. 

Antropologen Claude Lévi-Strauss visade hur Navaho-indianerna utifrån en helt an
nan ordning indelar de levande varelserna i 

två kategorier, de som kan tala och de som inte kan det: De som inte kan tala omfat
tar djuren och växterna. Djuren indelas i tre grupper: "springande ", "flygande " och 
"klättrande "; varje grupp indelas i sin tur på två sätt och uppdelas i "de som för
flyttar sig på marken" och "de som förflyttar sig på vattnet" samt "de som förflyttar 
sig på dagen " och "de som förflyttar sig på natten " (Thurén 1995 s. 51). 

En annan "naturlig" ordning skapas här - som samtidigt tvingar oss att se vår egen som 
naturliggjord snarare än naturlig. Kanske finner vi denna indianska ordning primitiv och 
1er åt den. Lévi-Strauss är dock noga med att framhålla, a tt detta sätt att ordna tillvaron 
inte behöver vara underlägset vårt västerländska, även om det far världen och verklighe
ten och naturen att framstå på ett annat sätt (Thurén 1995). Effekten av denna annor
lunda diskurs blir att den kan få helt andra handlingar, göranden eller sociala praktiker att 
framstå som naturliga eller självklara. Praktiker mer anpassade till Navaho-indianernas 
liv. 

1 Min mor har när hon läst mina texter under senare år kommenterat; ja det var väl intressant, men det 
där med diskurs, det förstod jag inte vad det var. Mitt syfte med denna första avhandlingsdel är att klargö
ra hur jag ser på och använder begreppet. Tills vidare; diskurser är överenskomna samtalsordningar styrda 
av maktrelationer. 
2 Daudi (1990) skriver att vi är diskursens öga i bemärkelsen att vi är kulturellt hypnotiserade att se 
verkligheten med kulturens eller diskursens öga. Jmf. Daudi (1993; 1996). 
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Ekstrand. Ert och alla intresserade stud enters stöd har varit ovärderligt. Ovärderligt har 
också Ann-Margret Nilssons stöd varit. Ett stöd som bidragit till att skapa ett möjligt 
arbetsklimat för att fullfölja denna avhandling, för vilket jag är djupt tacksam. 

Slutligen tackar jag mina närmaste, man, barn, hund, för att de stått ut med mig under 
mitt skrivande, med min frånvaro i flera bemärkelser, mitt totala uppslukande i skrivan
det, mitt ockuperande av datorn och alla glömda och försummade "plikter". 

Nu Lisbeth lovar jag att ta det kolugnt. Åtminstone fram till nästa projekt. 
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FÖRORD 

Kunskap och tystnad. Det var namnet på den kurs Lasse Ekstrand gav för snart tio år 
sedan som väckte mitt teoretiska begär att ställa frågor kring vetenskap, språk, diskurs 
och kön. Här öppnades vetenskapliga rum för läsande, reflexion, diskuterande och skri
vande. Jag valde kunskapens väg, stimulerad, stöttad och stärkt av Lasse, för vilket jag är 
honom stort tack skyldig. Flera gånger under dessa år och har jag dock stannat upp och 
undrat om inte tystnaden varit en bättre väg. Stenarna längs den väg jag sökt mig fram 
har bitvis varit stora och svårforcerade, och vägen har varit allt annat än rak. Avstickarna 
och sidospåren har varit många, och min ständigt kritiska blick har ofta vänts mot och 
ifrågasatt min egen praktik. Problemen har också inbegripit smärtan och svårigheterna i 
att vara i så extremt manligt hierarkiskt ordnade rum som de vetenskapliga (fyllda av 
såväl kvinnor som män). Rum så organiserade utifrån kont roll, disciplinering, underord
ning och konkurrens. Kanske specifikt smärtsamt för personer av "det andra" könet? 
Men som Sally så klokt uttryckt det - man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke. 

Och vägen har också bjudit på glädjen och inspirationen i att se frågorna, utmaningar
na, öppningarna, möjligheterna, och i att delta i diskussionerna. Detta som vi delar och 
utbyter i de mer kvinnligt ordnade rum som också funnits där (fyllda av såväl män som 
kvinnor). Rum som gett utrymme för genuin upptäckarglädje och kreativitet i gemenskap 
kring frågorna. Det har stundtals känts som ett enormt privilegium att fa ägna så m ycket 
tid åt att läsa, tänka, d iskutera och skriva, för vilket jag har den lokala forskningsnämn
den vid Mitthögskolan att tacka. 

Philippe Daudi, som följt mig som handleda re de sista två åren efter att ha varit min 
opponent på licentiatuppsatsen, har skrivit: 

Att söka sin väg utanför de angivna stigarna och att även, ibland\ gå vilse, är 
egentligen ett måste i forskningssammanhang (Daudi 1987 s. 28). 

Med denne enormt stimulerande, krävande, entusiasmerande och kritiske handledare som 
stöd har detta arbete kunna slutföras. Hur tackar man för detta? Jag kommer aldrig a tt 
glömma dina gestaltande handledning ar i Åkarp, Lund och Umeå, din uppriktiga kritik 
och din stora generositet. Jag vill också tacka de andra två handledare som följt mig i mitt 
arbete; Lennart Rosenberg, som i form av lokal handledare vid Mitthögskolan var mitt 
stora stöd och min inspirationskälla fram till och med licentiatuppsatsen, och Lennart 
Nygren, som med sin öppna, tillåtande och positiva inställning möjliggjort detta arbete. 

För mycket konstruktiva, tänkvärda och trevliga förseminarier vill jag tacka op ponen
terna Eva Magnusson (licentiatmanus) och Marianne Liljeström (avhandlingsmanus). Jag 
visste inte förut att ett slutseminarium kunde vara så roligt, Marianne! Jag tror att det 
skrattas för lite i akademin. 

Jag vill också ta tillfallet i akt och rikta ett varmt tack till de kolleger och vänner vid 
Mitthögskolan som genom åren läst, granskat, k ritiserat, kommenterat och haft idéer 
kring mina otaliga textutkast. Idéer s om dryftats i alla (o)möjliga vetenskapliga rum. 
Tack Annelie Persson, Gunnar Oldenmark, Eva Hoffman, Yvonne Montelius, Gerd 
Thy len Nordström, Katja Gillander Gådin, Berndt Skoglund, och i ett tidigt skede Eva 
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Endast det första begreppet A (sant) ges således i den binära logiken en positiv realitet, 
en enhetlig ide ntitet157, medan icke-A (falskt) endast definieras negativt som det som 
inte är, som en brist, en frånvaro. På detta sätt blir motsatsen, icke-A, logiskt beroende 
av det första begreppet, och en hierarkisk relation mellan begreppen byggs rent logiskt 
in.158. 

Yay (1991) menar att Aristoteles tänkte sig att alla dikotomier hade denna logiska 
struktur. Om skillnaderna mellan könen urskiljs på detta sätt, det vill säga om man över
för det logiska tänkandet på en social värld, framstår det som att det bara finns en per
fekt form för kön; mannen. M otsatsen kan bara bli en icke-man, en misslyckad man, 
deformationen av kön. Så beskriver också Aristoteles könen. Det är också i denna diko-
toma form relationerna mellan könen har beskrivits i vår kultur, vilket Dürkheims 
diskurs kan ses som ett exempel på. Logiken bjuder oss att föreställa oss en i hierarkiskt 
avseende primär kategori som kan definieras i termer av vad den är/har, och denna pri
mära och definierade kategori har framställts som det manliga (ljus, förnuft, renhet, ande, 
intellekt, ...) Könet som är och har. I Dürkheims text: intellekt, utveckling - eller i rela
tion till den kvinnliga organismen - som den kultiverade människan. Det finns således ett 
klart genealogiskt släktskap mellan Aristoteles sanningsfilosofi och könskategoriseringen 
i kultiveringsdiskursen. 

Genom isärhållandet, den exkluderande mitten, har den primära kategorin (det manli
ga, mannen, Människan) sedan kunnat avskiljas från allt annat som inte är/har. Det 
kvinnliga, könet som inte är/har framställs på detta sätt snarast som en brist, en frånvaro 
(av manlighet, ljus, förnuft, renhet, ande, intellekt,...) I Dürkheims text framställs hon i 
motsats till mannen som rudimentär snarare än högt utvecklad, mera kroppsl ig, styrd av 
instinkter och drifter och med mindre utvecklat intellekt. Hon är br isten på kultur eller 
oförmågan till överskridande av naturstadiet till kulturstadiet159. På så sätt kan hon av
skiljas från den kultiverade människan; diskursivt förkastas eller m otverkas av kultive
ringsdiskursen. Det är inte henne Durkheim avser när han talar om människan (som har 
en viss benägenhet att begå självmord). Kultiveringsdiskursen har enligt denna logik defi
nierat mannen som Människan, kulturvarelsen, och kvinnan som icke-mannen, mera som 
en instinktvarelse, deformationen av manligt kön, ett kastrat. 

Denna logiska tankefigur (antingen A - eller icke-A), i vars form kultiveringsdiskursen 
och dess sanning om skillnaderna mellan könen konstrueras, tycks överhuvudtaget ha 
varit en mycket central logik för hela vårt västerländska tänkande. Och förutsättningen 
för att vi ska kunna tala om könen och könsskillnaderna, man(ligt) och kvinna(kvinnligt), 

157 Grosz (1989) kallar detta för "logic of identity" - och menar att denna logik ligger under det moderna 
sättet att se på identiteten som en fast och enhetlig kärna. 
158 Yay (1991) jämför Dürkheims sociologiska resonemang, som helt bygger på dikotoma uppdelningar 
enligt formen A-icke-A, dvs. på motsatser som t.ex. i heligt - profant, man - kvinna, med Webers socio
logi. Weber bygger med sina idealtyper snarare upp ett teoretiskt resone mang byggt på A-B-.., dvs. på 
rena skillnader eller olikheter, där en tredje term - C - därmed skulle vara logiskt möjlig. 
159 Kanske utgör hon därmed också själva förutsättningen för det manliga överskridandet från naturvarel
se till kultiverad Människa? 
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på det sätt vi kulturellt gör160. Detta tänkande har naturliggjorts och framstår som själv
klart. Hur skulle vi annars tänka? 

Kultiveringsdiskursen i dag 
Kan det avfärdas som historisk okunskap som vi inte längre behöver beky mra oss om, 
att denna innebörd av kön produceras och reproduceras i vetenskapliga texter? Samma 
dikotoma teknik kan man återfinna i skapandet av könsinnebörder i många nutida veten
skapliga texter. Men forskare kan också alltjämt (låt vara ofta på ett mindre öppet dis
kriminerande sätt) skapa samma könsinnebörd, till och med i vissa feministiska texter 
där kvinnan som natur då snarast framhålls eller förhärligas. Denna könsinnebörd kon
strueras således alltjämt, och kan alltjämt läsas, utifrån samma diskurs. Jag väljer här e tt 
exempel från en feministisk text. 

Bilderna av Maria och Jesus kan ses som urbilden av en oxytocin-, prolaktin- och 
cholesystokinin-påverkad kvinna. Maria har inte bara mjölk i brösten. Hennes 
psyke är också förändrat för att bättre passa modersrollen. Hon ser också lugn 
och r ofylld ut.... Hennes intr överta uppsyn antyder att hon bara intresserar sig för 
det mycket näraliggande, nämligen sig själv och barnet. Omvärlden med dess 
händelser är avlägsna och ointressanta (Uvnäs Moberg i Borelius 1993 s. 94). 

Också här är kvinnan, hennes kropp och psyke, diskursens objekt. Kvinna beskrivs som 
en alltigenom biologisk varelse161, helt genomsyrad av hormoner och biologiskt mo
derskap. Men hon benämns alltjämt kvinna - inte moder. Mannen är här helt frånvaran
de. Jag skulle i enlighet med kultiveringsdiskursen kunna föreställa mig att han finns ute i 
omvärlden med dess (i kvinnans/moderns ögon) avlägsna och ointressanta händelser, i 
kulturen. 

Intentionen bakom denna feministiska text och dess biologisering av kvinnan kan här 
antas vara en helt annan än i Dürkheims text. Kanske är detta ett kvinnligt försök att 
konstruera en diskurs där biologiseringen och inte den kultiverade människan framstår 
som den diskursiva sanningen? Men att konstituera diskursiva sanningar är et t spel mel
lan kunskap och makt. Diskursens kraft att åstadkomma effekter kan ses som oberoende 
av intentionen bakom texten. Risken är att detta feministiska försök legitimerar kultive
ringsdiskursen, att den omvandlas till en kommentar till den diskursiva sanning som för
kastar kvinnan som biologisk och därmed icke-kultiverad. 

Vad kultiveringsdiskursen gör 
Dürkheims diskurs bidrar på detta sätt till att befasta och reproducera gamla fö
reställningar om kvinnan som mera djurisk, närmare naturen, mindre mänsklig, genom att 
ta detta som den självklara, normala, utgångspunkten, som enligt den annars mycket nog
granne Durkheim inte behöver beläggas med några fakta. I sitt förord skriver han vi på
står ingenting utan att bevisa det (Durkheim 1968 s. 15), men för honom var denna inne

160 I Tankar om tankar om... kön ( Fahlgren 1995) har jag mera utförliga funderingar kring det Asp
lundska tankefigursbegreppet i detta sammanhang - och i relation till hur Hirdman använder detta be
grepp. 
161 Jämför Dürkheims organism-metafor. 
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börd av kön så naturlig att den inte behövde bevisas! Han agerade som kultiveringsdis-
kursens ögon, samtidigt som han bidrog till att skapa och reproducera den. 

Kultiveringsdiskursen har sedan bidragit till att legitimera mannen som den hierarkiskt 
överordnade kulturvarelsen. Hon har i denna framställts som det andra (kropp, kön, sex
ualitet, irrationalitet...), allt det mannen måste överskrida för att bli Människan, och 
därmed har hon framstått som förutsättningen för mannens kultivering. Därmed kunde 
kultiveringsdiskursen också rättfärdiga sociala, politiska och juridiska praktiker som 
upprätthöll kvinnors omyndighet, avsaknad av rösträtt, avsaknad av rätt till högre studi
er, att delta i politiska församlingar, att bedriva ekonomisk företagsamhet, att tala och 
skriva offentligt m.m. Praktiker som under århundraden begränsat kvinnors handlings
möjligheter i kulturen, och i många avseenden alltjämt gör det. Praktiker som 
"naturliggjort" hennes plats i kulturen, och som bidragit till att förstärka och reproducera 
kultiveringsdiskursen. 

Detta är vad kultiveringsdiskursen gör. Men den gör mer. I sin "självklarhet" fråntar 
den också henne rätten och möjligheten att definiera sig själv, i egna termer (som ett B i 
relation till hans A, eller som A och B, som rena skillnader), menar exempelv is Luce Iri-
garay (1994). Kultiveringsdiskursen omöjliggör ett sådant eget "kvinnligt sanningssökan
de". Hon avskiljs och förkastas, i kultiveringsdiskursen är hon icke. 

Det feministiska textexemplet ovan konstrueras enligt samma mönster. Den dikotoma 
uppdelningen har inte på något sätt brutits. Vad texten gör , vad den f år för effekter, blir 
som jag ser det därmed identiskt med Dürkheims text. Den reproducerar samma könsin
nebörder, och på samma grunder som Durkheim som "normala", "naturliga". Också den
na text fråntar henne möjligheten att definiera sig själv i andra termer (som ett B i relation 
till hans A). Hon har som jag ser det möjligen romantiserats i sin kulturella bestämning 
(som icke-A) till något som kvinnan "naturligt" borde ta till sig och njuta av. Därmed 
riskerar texten att understödja sociala och politiska praktiker som fortsätter att begränsa 
kvinnors handlingsmöjligheter, och skapa olika villkor för kvinnor och män. 

9.2 DEN OFFENTLIGE MANNEN UTAN KÖN ELLER 
OFFENTLIGHETSDISKURSEN 

På denna biologiskt "naturliga" grund antar Durkheim sedan att såväl psykologiska som 
sociala skillnader vilar. Han karaktäriserar kvinnan som en asocial varelse som lever av
skild från samhället, har mindre anknytning till samhället och sociala grup per, få rent 
sociala behov och kan lätt tillfredsställa dem. Också socialt är kvinnan mindre utvecklad. 
Återigen framstår utveckling som att överskrida detta kvinnliga. 

Texten tar här i bruk en annan diskurs som blev vanlig på 1800-talet, nämligen den 
borgerliga uppdelningen mellan ett offentligt och ett privat liv, till vilket man kopplade 
könskategorierna. I boken Borgerlig offentlighet (1988) hävdar Jürgen Habermas att det 
vid slutet av 1700- böljan av 1800-talet uppkommer en ny borgerlig och liberalistisk 
uppfattning om vad offentlighet är. I det gamla feodalsamhället sågs offentliga an gelägen
heter som statsangelägenheter, som uteslutande skulle tas tillvara av fursten och hans 
närmaste män. Men enligt den nya liberala up pfattningen vid 1700-talets slut böljade 
man betrakta politik och offentliga angelägenheter som något som det fria borgerskapet 
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hade både rätt och plikt att ta del av i ett fritt och offentligt åsiktsutbyte; det fria offent
liga samtale t. I denna fria debatt mellan fria individer, exempelvis förd i en fri press, 
tänkte man sig sedan att en förnuftig offentlig mening skulle säkras. När man i liberal 
teori här talade om den fria individen, så syftade man inte på alla människor, utan på den 
som ägde sin egen person och sin egen arbetskapacitet och sin egendom, och som därige
nom kunde delta i det fria varuutbytet på den fria marknaden (Filosofilexikonet Forum 
1983). Det vill säga den fria offentliga individen var den borgerliga mannen 

Denna föreställning stämmer också med J. J. Rousseaus beskrivning av socialt och 
politiskt liv under denna tid. Rousseau var en av de första att koppla dikotomin offent
ligt - privat till frågan om kön. Han ansåg att det var uteslutande männen som skulle del
ta i det offentliga och kulturella livet. Kvinnorna skulle stanna i den privata, familjära 
sfären och erbjuda den, som han u ttrycker det, "naturliga grunden" som han menade var 
helt nödvändig för säkerheten och legitimiteten av dët sociala kont raktet, dvs. av man
nens offentliga liv (Gatens 1991). 

Kvinnan föds till kvinna och hennes natur bör lämnas ostör d och inte riskeras i det 
offentliga, menade Rousseau. Mannen däremot föds därmed inte bara till man, utan ock
så till presumtiv kulturvarelse, till människa, till medborgare. Så mannen kunde både 
betraktas som man (dvs. könsvarelse) då och då, och som det universella subjektet; 
Människan, kulturvarelsen. Han ansågs alltså kunna överskrida sitt kön och producera 
abstrakta sanningar i offentligheten. Kvinnan däremot betraktades alltid som kvinna; 
bunden till plats, tid, funktion, kropp, passion. Bunden till sitt kön (Gatens 1991). Dis
kursens samverkan med sociala, ekonomiska o ch institutionella praktiker under 1800-
talet är här tydlig, särskilt vad gäller den borgerliga kvinnan. 

Denna kvinnans oförmåga att överskrida sin kropp och sitt kön i det privata och bli 
en social kulturvarelse i det offentliga ger Durkheim uttryck för i sin text. Detsamma gör 
Uvnäs Moberg. I sitt moderskap beskrivs kvinnan som "naturligt" lugn och rofylld, in
trovert och främst intresserad av sig själv och b arnet162. Kvinnans sociala behov är fa 
och hennes sociala jag är inte så utvecklat, skriver Durkheim, och utveckling kan då för
stås som detta överskridande från djurstadiet (organismstadiet) till ku lturstadiet (männi
skan) och samhället. Allt detta framställs som helt naturligt och självklart. 

Enhetliga tekniker med överlappande effekter 
Kultiveringsdiskursen och offentlighetsdiskursen överlappar här delvis varandra. Den 
"sanna" människan i Dürkheims sociologiska diskurs, människan som är beroende av att 
socialt integreras i och kontrolleras av ett samhälle för att inte begå självmord, framstår 
som en kultiverad man som lever i det offentliga. Den djuriska, instinktdrivna, 
"naturliga" kvinnan tillhör inte denna diskursiva sanning. Hon tillhör det privata. Hon 
kan inte skiljas ifrån modern med den introverta blicken. 

Den dikotoma tekniken att skapa motsatspar, där den första polen framhålls och 
överordnas hierarkiskt (kultur, offentligt...), och den andra polen motverkas eller förkas

162 jag ifrågasätter inte den beskrivning Uvnäs Moberg gör av modern, men jag vill tillfoga frågan Var
för dål Det jag vill problematisera är enhetliggörandet, naturliggörandet. Kanske kulturliggörandet? Är 
bilden "naturligtvis" densamma vad gäller exempelvis en nyfÖrlöst kvinna i tredje världen som med bar
net på ryggen rätt snart måste återuppta sitt arbete på åkern? 
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tas i diskursen (natur, privat...), tekniker som möjliggjort båda dessa diskurser, beskrivs 
också av Foucault som en viktig generell diskursiv utestängningsprocedur (Foucault 
1993). Olika typer av klassificeringar och kategoris eringar som kön och ras och sociala 
avvikelser eller onormalite ter kan ses som exempel som sk apas enligt denna diskursiva 
teknik. 

Offentlighetsdiskursen idag 
Kanske är det denna alltjämt synnerligen levande dikotoma uppdelning mellan offentligt 
och privat, som på det mest kraftfulla sättet än i dag upprätthåller den innebörd i kön 
som säger att där finns genuina skillnader mell an kvinnor och män163? Här ett exempel 
från en samtida vetenskaplig text. 

Men kvinnor i grupp arbetar på ett annat sätt. Oftast är de mer personliga, kon
kreta och samtidigt mera inriktade på att finna samförståndslösningar. Man vill 
ogärna gå emot någon enskild. Kvinnor i vård, arbetarkvinnor med uppgifter att 
utforma en medelklassmiljö, har ofta låg självvärder ing och upplever att de har 
extremt låg status. En viktig fråga blir då om de pågående verksamhetsföränd
ringarna kommer att utveckla dessa kvinnors självaktning i positiv riktning eller 
blir d en något som ytterligare fjärmar dem från arbetet. Många vårdbiträden 
känner redan nu en stor oro och den dåliga kommunala ekonomin är ett ytterliga
re hot. De ser en risk att utvecklingen förstör den privata, intima, hjälpande rela
tionen vilket för dem varit det positiva utbytet med arbetet. De vill egentligen 
"bara" ha lön samt hjälpa någon annan människa (Leissner 1992 sid. s. 322). 

Också i denna text läser jag det som att könen "naturligt" kan uppdelas i två dikotoma 
hälfter, män eller kvinnor, och att det finns genuina skillnader mellan gruppen kvinnor 
och gruppen män. Kvinnor är på ett speciellt sätt, på ett annat sätt, i relation till en 
frånvarande man. Åtminstone kvinnor i grupp. De är mer personliga, konkreta, inrikta
de på att finna samförståndslösningar, och de bygger i sitt arbete upp en privat, intim 
hjälpande relation164. Om man skriver att kvinnor är på specifika sätt, skapar det lätt en 
föreställning om att de har specifika egenskaper som gör dem sådana. Närmast som att 
kvinnor av naturen är på detta sätt, som något essentiellt som finns i kvinnors kroppar 
(kvinnor som kropp?). Kvinnor kan förstås som annorlunda utifrån offentlighetsdiskur
sen och dess diskursiva sanning. 

Kvinnorna i texten framställs som i behov av utveckling, speciellt på grund av sin låga 
självvärdering, men också med risk att en utvecklingen som leder bort från det privata 
förstör dem, fjärmar dem. De uppges själva se en risk i a tt utvecklingen ska förstöra den 

163 I ett opublicerat paper Offentligt och/eller privat (Fahlgren 1996) har jag utvecklat ursprunget för 
denna diskurs och hur vi kan/bör förhålla oss till den i dag. 
164 Man kan fråga sig vad detta ger för bild av mannen som den andra polen i den dikotoma konstruk
tionen? 
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privata, intima hjälpande relationen, som för dem varit det positiva med arbete 165. De 
vill inte utveckling, de vill det privata166. 

Vad offentlighetsdiskursen gör 
Kvinnors omsorgsarbete i det privata (fast det här handlar om ett offentligt lönearbete), 
och det specifika med deras omsorgsinriktning, kan i ovanstående utsaga närmast läsas 
som en egenskap, en slags naturlig kompetens inneboende hos/i kvinnor, kvinnor är så
dana. Effekten blir som jag ser det, att om omsorgsförmågan diskursivt framställs som en 
kvinnlig egenskap, så rättfärdigar detta lätt sociala praktiker där kvinnorna också 
"självklart" ges ansvaret för detta arbete. Det är ju de som har den "naturliga" kompeten
sen. Så far de stanna i det privata - även när de har ett offentligt lönearbete. De vill 
det167. Offentlighetsdiskursen legitimerar ett sådant förhållningssätt och en sådan prak
tik. Kvinnorna har så få rent sociala behov och kan lätt tillfredsställa dem (Durkheim 
1968 s. 170). 

Det offentlighetsdiskursen i sin självklarhet döljer, är andra möjliga sätt att förstå 
dessa kvinnors kunnande, sätt att arbeta, tänka och uttrycka specifika viljor. Detta fram
står här inte som något som utvecklats utifrån att kvinnorna levt sina liv und er speciella 
villkor i familj, arbetsliv eller samhälle. Inte som något som har vuxit ur den egna prakt i
ken, inte som något kvinnor lärt sig i sociala relationer till andra människor, inte som 
något som skapats utifrån kvinnors diskursiva erfarenhetsbas. Inte som praxiskun
skap168. Inte som uttryck för specifika sociala vill kor169. Dessa andra möjliga tolkning
ar blockeras av offentlighetsdiskursens sanning som framhåller kvinnors omsorgsarbete 
som något naturligt, nästan som en förlängning av den introverta oxytocin- och prolak-
tinpåverkade modern. 

Med en sådan konstruktion behöver blicken aldrig fästas på hur de olika villkoren ser 
ut i vår kultur, basen för kvinnliga och manliga erfarenheter. Den sociala verksamhetens 
eller arbet splatsens förutsättningar behöver inte heller fokuseras. En sådan fokusering 

165 Resonemanget verkar stödja sig på ungefär samma argumentering som Rousseau, som menade att 
kvinnorna borde hållas i det privata så att deras genuina kvinnlighet inte skulle förstöras i offentligheten 
av kulturen. För samhällets och kvinnornas eget bästa (Gatens 1991). 
166 Jag ifrågasätter inte att kvinnorna i Leissn ers forskning sagt detta. Inte heller att det känt så. Men det 
riskabla med att i forskning reproducera sådana uttalanden som oproblematiserade "sanningar" är dock för 
mig uppenbar. Se exemplet "Jag har aldrig lidit av att vara kvinna" del II i detta arbete för ett li knande 
resonemang. 
167 I min läsning av detta yttrande kan jämförelser göras med tidigare angivet exempel; "Jag har aldrig 
lidit av att vara kvinna...", del II. Dvs. diskussioner kan föras kring vilka diskursiva tolkningsramar 
kvinnor har att tillgå i sina arbeten när de uttalar vad de vil l eller hur de har det, och hur de i sina utsagor 
konstruerar sin tillvaro på ett för dem möjligt sätt. 
168 Jämför Holms försök att i sin avhan dling Modrande och praxis (1993) skilja på moderskapet som det 
biologiska, och modrandet som en social praktik som kräver träning och färdighet, och som inte behöver 
vara bundet till biologiskt kön. 
169 I Fahlgren och Oldenmark (1998) har vi beskrivit hur upplevda skillnader mellan kvinnliga och 
manliga chefer (både i hur de förhåller sig till varandra, till sina underställda och till sitt eget ledarskap) 
kan förstås utifrån kvinnor och mäns olika villkor, såväl i uppväxt, familj och arbetsliv, snarare än utifrån 
skillnader i essentiella egenskaper (se också Wahl 1998). 
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omöjliggörs snarast av offentlighetsdiskursen. Kvinnorna behöver bara lämnas ifred med 
sina privata relationer170. 

Detta exemplifierar hur offentlighetsdiskursen alltjämt verkar - uttryckt i lite andra 
termer men med samma könsinnebörder och likartade effekter som på 1800-talet. Och 
hur den alltjämt stödjer sig på och samtidigt kan rättfärdiga sociala praktiker som upp
rätthåller samma typ av diskursiva utestängningar. Praktiker som sedan underbygger 
eller skapar den här typen av berättelser - som upprätthåller diskursen. 

Offentlighetsdiskursens politiska effekter 
Agneta Stark (1994 ) har granskat utredningarna inför ett svenskt EU-inträde. I skriften 
Sveriges offentliga sektor i europeisk konkurrens - konsekvenser av EES-avtalet och 
medlemskap i EG/EU (1993) skriver författarna att de förväntar sig att offentligt finansi
erade tjänster, främst inom barn- och äldreomsorg, kommer att minska i Sverige. H us
hållen kan då välja att ersätta detta med egenproduktion, eller också kan man ersätta 
bortfallet genom att köpa tjänster (svarta eller vita). Vad kan då egenproduktion inom 
hushållen explicit tänkas innebära, frågar sig Stark. Författarna menar nog egent ligen inte 
hushåll här, då gamla knappast kan egenproducera i sitt hushåll mer än vad de redan gör. 
De menar nog snarare familj enligt sydeuropeiskt mönster, dvs. de vuxna barnen. 

Detta visar sig också när de längre fram i texten börjar diskutera vilka som skulle kun
na köpa dessa vita eller svarta äldreomsorgstjänster på marknaden. I huvudsak är det 
höginkomsttagare - och kanske framförallt välutbildade kvinnor med förvärvsarbete, 
som kommer att utnyttja detta (Stark 1994 s. 6). I klartext tolkar Stark: sköter kvinnan 
inte vård av barn och gamla själv så får hon väl anställa någon annan kvinna! Så ser 
det också ut i flertalet medlemsstater i EU. Vård och omsorg sorteras in under det priva
ta - dit kvinnorna alltjämt räknas. 

Ytterligare ett exempel: för att belysa vilka möjligheter det finns att familjen ska kun
na ta hand om de gamla framöver, visar man i rapporten Older people i n Europe: social 
and economic policies (1993) en tabell med proportionen kvinnor i åldern 45-69 år i för
hållande till befolkningen över 70 år, dvs. potentialen för att kvinnor/döttrar/svärdöttrar 
ska kunna ta hand om de äldre. Man konstaterar så att talen ligger på 1,5 i EU-länderna; 
dvs 1,5 möjlig vårdande kvinna per äldre över 70 år som möjligen behöver hjälp. Och 
detta framställs naturligtvis som ett framtidsproblem - för kvinnorna (Stark 1994). Lik
nande diskussion förs så kring barnomsorgen, och det är lätt att inse vad egenproduktion 
inom barnomsorgen innebär. 

Det hela beskrivs således som ett spel mellan kvinnor. Vart tog männen vägen? frågar 
sig Stark och svarar på sitt vanliga slagkraftiga sätt så här: Män har i denna analys var
ken barn eller föräldrar, vilket torde vara biologiskt ovanligt men socialt utomordentligt 
vanligt (Stark 1994 s. 6). Män tillhör enligt offentlighetsdiskursen det offentliga, kvinnor 
det privata dit vård av barn och gamla räknas. Detta är en underförstådd självklarhet 
(naturlighet?) i offentlighetsdiskursen, vilket legitimerar denna typ av könsdiskrimine-
rande praktiker. 

170 Se Eliasson (1992) för en utförligare diskussion kring kvinnors omsorgsrationalitet, och föreställ
ningarna om essentialism kontra konstruktion kring denna. Jag spetsar här til l diskussionen kring vad 
diskursen gör, väl medveten om att forskarens intentioner säkerligen varit helt andra. 
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Detta exemplifierar hur offentlighetsdiskursen alltjämt verkar - uttryckt i lite andra 
termer men med samma könsinnebörder och liknande effekter som på 1800-talet. Och 
hur den får mycket konkreta effekter i termer av sociala praktiker. 

9.3 DISKURSERNA SAMVERKAR TILL MÖNSTER AV SKILLNADER 

Ett större mönster av skillnader skapas 
Innebörden i varje di skurs (här kultiveringsdiskursen eller offentlighetsdiskursen) upp
står sedan inte via en korrespondens mellan dess relationella termer, som exempelvis of
fentligt - privat, och hur världen i någon bemärkelse är. Meningen uppstår for oss genom 
att hela mönster av skillnader mellan liknande relationella termer skapas (manligt, offent
ligt, intellektuell, kulturell, kontroll ... eller kvinnligt, privat, kroppslig, natur, instinkt). 
Den privata, familjära världen får på så sätt betydelsen av världen av barnafödande och 
barnuppfostran, kroppslighet, moral, sexualitet, passioner, och känslor - medan den of
fentliga världen ges innebörden arbete, intellektualitet, civilt medborgarskap, legalitet och 
rationalitet (Gatens 1991). Så skapas och reproduceras innebörden essentiella könsskill
nader (skillnader i egenskaper) via sanningar som konstrueras i dikotoma mönster och 
som återspeglas och ges konkreta effekter i sociala relationer. 

Detta meningsmönster utvecklas och utvidgas sedan genom att skillnader i olika stö r
re diskurser vävs samman, som exempelvis i den vetenskapliga diskursen, den medicin
ska, den ekonomiska, politiska. Dessa meningar eller innebörder kan sedan länkas till 
kollektiva former av socialt handlande, och bidrar således till att skapa och reproducera 
olika sociala positioner för olika kön. De far således sociala och konkreta effekter. 

Vad diskurserna gör 
Den fråga som egentligen behandlas i Dürkheims text är huruvida självmord kan antas ha 
sociala orsaker. Den tes han driver är att samhället är en y ttre tvingande kraft på indivi
den, förmer än individen, som individen inte kan klara sig utan. En individ som inte är 
integrerad i sitt samhälle och kontrollerad av detta riskerar att löpa amok - och begå 
självmord. Nu begår kvinnor färre självmord än män; skulle inte det då innebära att kvin
norna är mer integrerade i samhället? Är inte Durkheim självmotsägande här? 

Jo, men detta löser Durkheim som jag läser texten genom att beskriva eller tolka verk
ligheten i sin kultiveringsdiskurs. Individen framstår därmed som två olika fenomen, dels 
en manlig individ som framställs som social och kulturell, dels en kvinnlig individ som är 
mera av en natur- och instinktvarelse, och därför har lägre sociala behov. Hon är därmed i 
större utsträckning lycklig i sig, utan att behöva integreras i samhället ex. via giftermål 
och familj. Fromma andaktsövningar och några husdjur att ta vård om räcker för att 
fylla den äldre ogifta kvinnan s liv (Durkheim 1968)171. Vilket däremot int e anses gälla 
mannen. Så skapar Durkheim härigenom ett argument för sin tes att självmord hos den 
fullt utvecklade kulturvarelsen (dvs. mannen) kan ha sociala orsaker, samtidigt som han 
legitimerar och konstituerar traditionella synsätt vad beträffar könsskillnaderna - och 

171 Jmf. Leissner (1992);. De vill egentligen "bara" ha lön samt hjälpa någon annan människa. 
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därmed också legitimerar sociala praktiker utformade i enlighet med des sa könsskillnader 
och upprätthållandes dessa könsskillnader. 

Vetenskapshistorien är full av exempel på att vetenskapliga fakta, som här Dürk
heims, nästan oberoende av innehåll172 ofta mobiliseras för att stödja sexism (i bemär
kelsen särbehandling p.g.a. kön) och rasism (Wetherell och Po tter 1992). Detta är ett av 
samhällets sätt att ge röst åt sexism och rasism. 

Sådana sexistiska diskurser kan inte bara betraktas och avfärdas som "snack". Åtskill
naden mellan den offentliga sfären som manlig och den privata som kvinnlig framstår 
som en social realitet. Diskurserna framstår som kraftfullt socialt handlande. De far kon
kreta effekter och bidrar till att skapa, institutionalisera, reproducera och legitimera ock
så sociala och fysi ska landskap. De bidrar till att skapa olika positioner i arbetslivet, 
särbehandling eller diskriminering i skola, hem, på fritiden173. De diskurser som verkar i 
dessa texter exemplifierar därmed hur diskursiva former bidrar till att reproducera, in
stitutionalisera och skapa sociala formationer. 

Kan man då utifrån detta påstå att kön konstitueras diskursivt? Att detta är en del av 
vad diskurserna gör? Hur förhåller detta sig i så fall till "verkligheten"? Betyder det att 
där inte finns några skillnader innan språket? I vissa avseenden konst itueras skillnaderna 
diskursivt. När kön ges olika innebörder så framstår det ju som olika saker. När den bor
gerliga 1800-tals diskursen fogar distinktionen offentligt - privat till den gamla dikotomin 
kring manligt intellekt och kvinnlig natur, framstår könsskillnaderna som något annat 
som rättfärdigar andra praktiker och andra subjektsformer. Jag ser bilden framfor mig av 
den borgerliga 1800-talsfamiljen vid läslampan, med kvinnan i centrum som månar om 
man, barn, den moraliska uppfostran, känslor och relationer i den lugna privata vrån. 
Den bilden är tidstypisk - inte tidsoberoende. Och den fick effekter för kvinnor. 

Diskurser är föränderliga och tidsberoende. Dürkheims beskrivning av kvinnan som 
instinktstyrd och nära sina drifter känns idag för många främmande. Citatet av Uvnäs 
Moberg kan dock ses som skapat utifrån samma diskurs (om än med en annan ton och 
andra intentioner), vilket i kvinnovetenskapliga kretsar talas om som en biologisk back
lash. I dagens könsspecifika diskussioner är det annars snarare mannen än kvinnan som 
konstrueras som instinktstyrd med starka, otämjbara sexuella drifter, som dessutom 
anses kunna förklara (ibland också ursäkta) exempelvis manliga sexuella övergrepp och 
sexualiserat våld. En kunskap vi kulturellt lär våra barn idag. Jag menar att också denna 
innebörd i kön kan ha blivit till en materiell och påtaglig verkl ighet för många män såväl 
som kvinnor, som visar diskursens kraftfulla handlingspotential. Den har omsatts till 
sociala praktiker som kunnat upplevas som diskriminerande, inte minst i den pedofil-
debatt som riskerar att få effekter där män som kön särbehandlas i arbeten med barn på 
daghem och i fritidsverksamheter. 

172 Här handlar ju texten egentligen inte om kön utan om självmordsbenägenhetens sociala karaktär. 
173 Se Wetherell och Potter (1992 s. 27) för liknande diskussion kring rasism. 
I artikeln Offentligt och/ eller privat (Fahlgren 1996) har jag utvecklat ett resonemang kring hur man kan 
se att värderingarna i dessa dikotomier påverkar sättet att resonera kring och att avveckla den offentliga 
sektorn idag, so m i relation till denna dikotoma struktur snarast är en hybrid mellan privat och offentligt. 
Som kvinnodominerad vård- och omsorgssektor har den snarast haft status av att tillhöra det privata, 
varför jag menar att nedläggningar har underlättats. Sånt där kan ju skötas privat och hemma. 
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Hur den materiella verkligh eten som är vår vardag förstås och förklaras, konstitueras 
på detta sätt via våra språkliga ordningar. Att den är diskursivt konstituerad gör den för 
den skull in te mindre verklig. Att kvinnor associeras med d et privata och männen med 
det offentliga livet är en mycket påtaglig verklighet för oss alla - män såväl som kvinnor -
också i våra dagar. Sexistiska och rasistiska diskurser konstituerar sociala formationer 
som på olika sätt kan vara förtryckande och ha konkreta effekter för de berörda174. 

Den diskursiva konstitueringen innebär inte heller att frågan blir helt sub jektiv, så att 
jag kan kalla könen vad jag vill, el ler att om någon tror och säger att könsskillnader inte 
finns så finns de inte. Diskurserna är socialt organiserade och beroende av våra nuvaran
de och tidigare diskurser. Och de är inte slumpmässiga. Makt intervenerar alltid (Fouca
ult 1993, jmf. Wetherell och Potter 1992). 

Forskare som Durkheim får, i likhet med Uvnäs Moberg och Leissner, makt att forma 
sanningen om könen genom att definiera (eller bara självklart utgå ifrån) vad som är van
ligt, väntat, normalt - som motsats till det a ndra. Genom att (som kunskapssubjekt) 
skapa dessa varianter av kunskaper eller sanningar om oss själva, om vissa aspekter av 
våra jag eller subjektsformer som könsaspekterna (som kunskapsobjekt), bidrar den dis
kursiva makten sedan till att producera subjekten. Detta är således en konsekvens av 
makt. 

Det innebär att makten arbetar till en del genom att konstruera vad det betyder att 
vara människa (av e tt kön eller ett annat). Makten verkar också när vi säger Ja! till ett 
visst (förväntat) beteende, eller när vi ser detta som uttryck för vår verkliga identitet. 
När jag exempelvis säger: Jag vill bara vara hemma med mina barn! Eller: När jag ammade 
mina barn var allt annat ointressant (jmf Uvnäs Moberg)! Eller när vårdbiträden säger att 
de vill bara ha lön och hjälpa någon annan (jmf Leissner)! Eller när Inga säger; Jag har 
aldrig lidit av att vara kvinna (jmf Magnusson). Den makt Foucault talar om är således 
inte någon hierarkiskt ordnad makt som någon specifik mäktig person eller grupp äger, 
utan en utspridd makt som verkar via sociala praktiker och ritualer och via vad som dis
kursivt betraktas som normalt (Foucault 1987). Som att kvinnor är identiska med mödrar 
och passar bäst i det privata. 

Att i en vetenskaplig praktik konstruera innebörder genom att direkt eller indirekt 
sätta en term (man, kultur, offentligt,....) i motsats till en annan förväntad term (kvinna, 
natur, privat,....), det är att delta i en diskursiv praktik genom vilken makten verkar (jmf. 
Wetherell och Potter 1992). Produktion, reproduktion av kön och könsskillnader, samt 
legitimering av sociala praktiker som också bidrar till att konstituera och befasta dessa 
könsinnebörder och skillnader, riskerar som jag ser det att bli effekten av sådan forsk
ning. 

Målet för den diskursiva makten är sedan inte individer eller grupper, eftersom de 
konstitueras i dess diskursiva praktik. Maktens objekt är snarare kroppen, den är det 
råmaterial som makten verkar på (Foucault 1987). Makten formar våra kroppar till olika 
former av subjektivitet, och till olika kategorier av människor och kön. Denna verkan är 
ofta mycket konkret, vi känner den i hur vi rör oss, går, står, sitter,... (exempelvis olika 
som män och kvinnor). Som mor till och med i hur jag håller i, ammar, tilltalar och kramar 

174 En intressant diskussion kan föras kring hur vi kan förstå att så många mycket kompetenta kvinnor 
idag försvinner från politiska och offentliga positioner! Och hur detta görs, åstadkommes? 
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mina barn på olika sätt beroende på om de givits innebörden pojke eller flicka. Det som 
på detta sätt ristats in i våra kroppar naturliggörs lätt och blir svårföränderligt. 

9.4 FORSKAREN SOM ETT "1VI" UTAN SUB JEKTIVITET. ELLER 
OBJEKTIVITETSDISKURSEN 

Jag har för tydlighetens skulle valt extrema textavsnitt från Dürkheims verk där det di
rekt talas om man/manligt - kvinna/kvinnligt. Också mina andra exempel beskriver alla på 
ett konkret sätt män och kvinnor (framförallt kvinnor), och relationen mellan dem. Men 
jag menar inte att en text på ett så här tydligt sätt måste behandla synen på kvinnor och 
män för att ha könsreproducerande, könsbestämmande eller sexistisk effekter. Den kan 
snarare behandla vad som helst som t.ex. den fria viljan eller demokrati eller hur veten
skap ska bedrivas, och ändå ha den effekten att den etablerar eller upprätt håller eller re
producerar hierarkiska maktrelationer och grundläggande värderingar och innebörder 
kring könen. Detta är viktigt att påpeka. 

Wetherell och Potter ger i sin studie av rasism (1992) exempel på hur en humanistisk 
diskurs, på ett lite förvånande sätt, sätts att verka i rasistiska syften. 

James: "Yeah, that's sort of sort of like the argument about the Ministry of Wo
men 5 Affairs, why don't we have a Ministry of Men 's Affairs? Urn and I think to a 
certain extent that the same applies, we have ...a Maori land courts, we have um 
Maoris can get loans from the Department of Maori Affairs, that sort of thing. Well 
I don't see why they can rt just go to the housing court like everyone else (Wetherell 
och Potter 1992 s. 182)? 

Jämlikhet som ett centralt liberalt begrepp tillåter här James att passionerat argumentera 
emot att en etnisk minoritetsgrupp fått sina intressen tillgodosedda. Att i en diskurs
analys peka på den rasistiska effekten av ett sådant yttrande, exemplifierar hur betoning
en vid diskursanalysen ligger på diskurs i aktion snarare än på språk som abstrakt språk
system. 

Men det finns också i Dürkheims text mer subtila exempel på hur könsinnebörder 
skapas och reproduceras. Låt mig först ställa frågan, hur positionerar Durkheim sig själv 
i den text jag valt av honom? Var finns han? Som forskare? Som man? Fö r att diskutera 
detta tar jag ytterligare ett kort utdrag från samma självmordsstudie, denna gång om den 
ogifte mannen: 

Eftersom det är tillåtet för honom att knyta vilka förbindelser han önskar, åtrår 
han allt och tillfredsställes aldrig,. Den sjukliga längtan efter det ouppnåeliga, som 
alltid är förknippad med anomitillstånd, kan angripa också denna del av in
dividens medvetande. De sexuella yttringar som ofta blir följden har beskrivits av 
Musset. När ingen kontrollerar en, blir man också oförmögen till självkontroll 
(Durkheim 1968 s. 235). 

Här karaktäriseras mannen med termer som åtrår, tillfredsställes aldrig, sjuklig längtan, 
sexuella yttringar, oförmögen till självkontroll. Är detta "ew" i meningen ingen kontrol
lerar en självrefererande? Denna måttlösa individ i så stort behov av samhällelig kontroll 
och reglering, kan det vara Dürkheims sätt att positionera sig själv i d iskursen? Oförmö

118 



gen till självkontroll utan samhällets kontroll? Som man? Knap past. Som forskare med 
de positiva vetenskapernas ideal föreställer han snarare sin egen posi tion som sexuellt 
neutral. Forskaren antas inta en objektiv position, på något sätt utanför diskursen. Han 
antas kunna inta ett nollställt och förutsättningslöst förhållningssätt till det han studerar, 
det är en av Dürkheims centrala metodregler. Jag skulle kunna välja ett citat från nästan 
vilken sida som helst i hans studie som exemplifiering, men väljer beskrivningen av hans 
metod: 

Varje bevisad skillnad i orsaker förutsätter därför skillnader i effekter. Följaktli
gen kan vi fastställa olika typer av självmord genom att klassificera dem indirekt 
efter deras orsaksfaktorer, som framkallar handlingen. Vi börjar inte med att frå
ga oss, varför den ena typen skiljer sig från den andra utan analyserar först de 
sociala betingelserna, som ligger bakom förloppet. Vi g rupperar sedan dessa be
tingelser efter likheter och olikheter i ett antal avgränsade klasser eller kategorier. 
Vi kan sedan med säkerhet påstå, att en viss typ av självmord motsvaras av dessa 
orsakstyper (Durkheim 1968 s. 93)! 

Hela vetenskapsbegreppet och den vetenskapliga metoden kan här tolkas utifrån en ob
jektivitetsdiskurs. Här finns inte plats för någon enskild person, allra minst någon som är 
oförmögen till självkontroll. Dürkheims text luktar varken kropp eller kön eller sexuali
tet. Den framstår som distanserat neutral både i forskar ens relation till objektet (olika 
typer av självmord), till metoden (som forskaren bara har att följa i logiska steg som 
redovisas) och i relation till forskaren själv (som bara säkert påstår saker som metoden 
genom sin logik och stringens visat). Hur går det till att denna objektivitet impliceras i 
forskningen, när det är människor diskursen handlar om, människor av bestämda kön 
precis som forskaren själv? 

Föreställningen om objektivitet vilar på den realistiska språksynen där forskaren an
tas ha direkt tillgång till det han studerar, och där detta universum antas kunna direkt 
reflekteras i vetenskapen med hjälp av språkliga begrepp som skapats via vetenskapliga 
krav på logik och exakthet. Forskarens subjektivitet antas då inte (och därmed inte heller 
könet) på något avgörande sätt inverka på kunskapsproduktionen. Forskaren represente
rar det universella subjektet som kan överskrida sitt kön och producera sanningar i of
fentligheten. Forskaren framstår som den man eller Människa som konstruerats i såväl 
kultiveringsdiskursen som offentlighetsdiskursen. Det kvinnliga, som i dessa diskurser 
avskilts och förkastats, avskiljs och förkastas också av den vetenskapliga objektivitets
diskursen. Det ankommer varken på vetenskapen eller vetenskaparen att handla utifrån 
kvinnliga principer. 

Att tala om subjektivitet i vetenskapen riskerar att bli detsamma som att tala om kön, 
för det finns som jag ser det inga könlösa subjekt, men d etta undviker Durkheim genom 
att låta objektivitetsdiskursen verka. Durkheim skriver i vi-form, vilket förleder också 
läsaren att positionera sig tillsammans med honom - på något sätt vid sidan av diskursen. 
"Vi" påstår saker om könen - men tillhör "vi" själva dessa kön? 

Evelyn Fox Keller beskriver i sin numera klassiska Reflexions on Gender and Science 
(1985) hur den moderna vetenskapen alltsedan 1600-talet bygger på en uppdelning av 
världen i den som vet, forskaren, "mind", han å ena sidan - och det han vet om, objektet, 
naturen, hon å den andra. P å denna uppdelning och distansering mellan subjekt och ob
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jekt vilar föreställningen om en möjlig objektivitet, och i förlängningen föreställningen om 
vetenskaplighet och sann kunskap. Den relation som man fastslagit mellan den so m vet 
och det han vet om, är således en relation karaktäriserad av distans och separation (Fox 
Keller 1985 s. 79). En distansering som måste bygga på skillnader, på olikheter i bety
delserna av subjekt och objekt. Den distanseringen, och den skillnad som ligger i denna, 
blir mycket tydlig när man ställer de två texterna ovan, hämtade ur samma verk, intill 
varandra. "Vi" (forskarsubjektet) tycks inte ha någon som helst anknytning till "honom" 
(forskningsobjektet) som åtrår allt och är oförmögen till självkontroll. Trots att det i 
båda fallen rör sig om människor. Och män. 

Vad objektivitetsdiskursen gör 
En sådan uppdelning mellan subjekt - objekt tillåter att forskaren i objektivitetsdiskursen 
skapar föreställningen om ett själv som är ett rationellt, reflekterande och enhetligt sub
jekt som med auktoritet talar om fakt a, medan en närmast bestialisk "andre" kan kon
strueras som är annorlunda (irrationell, icke-logisk, driftstyrd, kroppslig) och som för
läggs utanför själ vet. Återigen exemplifieras hur de diskursiva utestängningsprocedurerna 
verkar, uppdelningen i motsatser och förkastandet av den andra polen. Det är den för
nuftiges, objektives diskurs som tillåts cirkulera i vetenskapen. Det är "vi"! 

Denna relation verkar passa in i samma mönster av könsdikotomier som föreställ
ningen om kultur - natur och offentligt - privat ovan. Där finns likheter i diskursformer-
ingen. Sexualitet, åtrå, instinkter och drifter tillhör sidan för natur, affektioner och kvinn
lighet - även när/om de råkar uttryckas av eller tillskrivas en i fysiologisk bemärkelse 
manlig individ. Detta implicerar att objektivitetsbegreppet också förutsätter att delar av 
ens själv ("kvinnliga" delar) med metodens hjälp antas kunna förläggas till den andra si
dan. Till det dikotoma könsfårgade mönstret i kultiverings- och offentlighetsdiskurserna 
fogas således de vetenskapliga relationerna subjekt - objekt och objektiv - subjektiv i en 
objektivitetsdiskurs. Därmed ges också dessa en könsprägel, de könas175. 

Det är inte bara så a tt "mind"/intellekt (han) och naturen (hon) härigenom ges kön, 
utan genom att karaktärisera vetenskaplig och objektiv kuns kap som maskulin har man 
också könat (givit könsinnebörder till) själva kunskapsp rocessen, till den vetenskapliga 
praktiken, menar Fox Keller (1985). Hela kunskapsprocessen framstår som maskulin i 
sin konstruktion av objektivitet. Objektivitetsdiskursen premierar ett förhållningssätt 
som kulturellt karaktäriseras som de t manliga - och understödjer och legitimerar därmed 
det manliga som det primära och hierarkiskt överordnade. 

Men den gör mer. Genom att premiera objektivitet, neutralitet, distans som grunden 
för vetenskaplig kunskap förnekar den andra möjliga kunskapsformer. Låt mig bara näm
na ett exempel: d et minnesarbete Frigga Haug utvecklat som vetenskapligt arbetssätt, 
och som inte förutsätter distansen mellan forskaren som subjekt och den utforskade som 
objekt, utan snarare förutsätter närhet och subjektivitet. Minnesarbetet innebär att arbe
ta i grupp med egna konkreta personliga minnen kring specifika teman (ex. att kunna 
något, rädsla, att klä på sig), där forskaren ingår som en av gruppmedlemmarna, på sam
ma villkor som de övriga. Gruppmedlemmarna skriver ned sina konkreta minnen kring 

175 Till denna könsprägel bidrar också den tidiga moderna vetenskapens ytterst tydliga könsmetaforer 
som exempelvis hos Bacon, se Fox Keller (1985). 
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det valda temat. Genom att vara konkret i beskrivningen av minnet uppnås närhet till 
temat. Genom att skriva minnet i tredje person (hon) skapar jag distans till mig själv och 
kan så uppnå en ännu större närhet till temat, kan lättare se vad det hela handlar om. När 
de personliga minnena176 läses och bearbetas i gruppen övergår de till att bli något sub 
jektivt, något gruppmedlemmarna kan dela med varandra, associera till, finna nya minnen 
kring. Ett nytt subjektivt kollektivt minne kan nedtecknas som åter kan analyseras i 
gruppen osv.177. 

Detta framstår som en form av kunskapssökande där ingen objektgörs av någon an
nan. Det är inte jag (forskaren) som söker kunskap om dig (objektet), utan det är du och 
jag som söker kunskap om dig och mig. Det handlar om oss11*. En form av kunskapssö
kande som kan synliggöra hur en "erfarenhet" blir till, som exempelvis erfarenheten jag 
har aldrig lidit av att vara kvinna. Eller erfarenheten; jag vill bara ha lön och hjälpa 
någon människa. Eller erfarenheten att jag som mor bara intresserar mig för det mycket 
näraliggande, nämligen mig själv och b arnet179. En form av kunskapssökande som inte 
förnekar kroppen. Men en form av kunskapssökande som objektivitetsdiskursen förkas
tar. 

Objektivitetsdiskursen idag 
Det jag här sagt om objektivitetsdiskursen skulle kunna betyda att den moderna veten
skapliga diskursen, som vilar på objektivitetsbegreppet, i sin vetenskapsteoretiska 
grund180 på ett mera dolt och subtilt sätt skulle kunna bidra till samma typ av reproduk
tion och institutionalisering av könsinnebörder som den mer öp pet sexistiska Durkheim-
diskursen gör. Och därmed också bidra till den hierarkisering och de värderingar som 
finns inbyggda i det dikotoma mönstret av könsskillnader. Vetenskap skulle i sitt kun
skapsutövande kunna ha den effekten, oavsett vad den skapade kunskapen handlar om. 

Även om få forskare idag hävdar att en ren objektivitet är möjlig (eller ens önskvärd?), 
tycks objektivitetsdiskursen verka som en underliggande sanning och förutsättning, ob
jektiviteten som det som i grunden gör vetenskapen "vetenskaplig" och därmed utgör 
något att eftersträva. Här ett exempel bland otaliga på hur objektivitetsdiskursen implicit 
verkar. 

Jag låter en av assistenterna göra en strukturerad intervjuundersökning med 
vårdbiträdena. Vid tolkningen av svaren bör man vara medveten om att hon inte 
är så van att göra intervjuer och att hon p å ett speciellt sätt är indragen i grup
pens arbetssituation. Men jag tycker trots detta att svaren belyser viktiga förhål
landen inom äldreomsorgen (Leissner 1992 s. 325). 

176 Gärna anonymiserade eftersom det intressanta här inte är vilken person so m beskrivit minnet. 
177 Hela Widerbergs bok Kunskapens kön (1995) är ett exempel på sådana minnesarbeten. I kap. 10 
beskriver hon minnesarbetet som metod utifrån Haug. 
178 Det som skiljer forskaren från övriga i minnesarbetet kan vara att hon/han sedan ev . skriver samman 
den vunna kunskapen som alla bidragit till. Men kollektiva och alternativa former för detta kan också 
utvecklas. 
179 Hämtat från de textexempel jag tidigare redovisat. 
180 Och därmed Dürkheims kunskapsproduktion - men också många nutida vetenskapliga arbeten som 
inte bygger på så öppet sexistiska yttranden. 
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Att följa en vetenskaplig metod är det som antas möjliggöra så stor objektivitet och neut
ralitet som möjligt, det skapar den nödvändiga distansen och därmed en kunskap så fri 
från påverkan av teori, forskningsobjekt och forskaren själv som möjligt. Ovanstående 
text visar hur forskaren hela tiden förhåller sig till objektivitetsbe greppet, trots att han 
ger avkall på vissa objektivitetskrav. Hon (assistenten) är egentligen alltför ovan vid 
forskningsmetoden, alltför personligt berörd av intervjuobjekten och därmed alltför nära. 
Trots detta belyser resultaten viktiga förhållanden som forskaren/ "han" kan tolka fram. 

Den vetenskapliga föreställningen om objektivitet, även om de flesta idag säger så 
objektivt som möjligt, kan således i objektivitetsdiskursen ses som sammankopplad med 
föreställningen om e tt (manligt) subjekt, som via sitt förnuft (intellekt, "mind") antas 
kunna överskrida sin natur (kropp, kön) och skapa objektiva sanningar i offentligheten. 
Det som kulturellt betraktats som kvinnligt (kropp, kön, sexualitet, känslor, priva t, när
het ...) avskiljs på så vis av objektivitetsdiskursen och förkastas också från den veten
skapliga diskursens sanning. Kunskapsproduktionen skulle därmed kunna ses som sexu-
aliserad. Könad. 

9.5 DISKURSIVÅ MOTSÄGELSER. ELLER STRUKTURALISTDISKURSEN 

Jag vet inte om läsaren precis som jag nu känner sig förvirrad över de motsägelser som 
tycks finnas i de olika Durkheimtexterna? Hur rimmar föreställningen om kvinnan som 
mer instinktstyrd och närmare naturen än mannen, och därmed med myck et små sociala 
behov - med föreställningen om den ogifte mannen som den som åtrår allt och aldrig till
fredsställes vilket tar sig sexuella uttryck? Är då inte också mannen instinktstyrd? Trots 
att han tidigare framställts som bärare av socialitet och kultur? Motsägelsen behöver inte 
ha framstått som en motsägelse för Durkheim själv. Han kan ha räknat in de motsägande 
citaten under olika diskursiva tolkningar. 

För att se hur denna motsägelse mö jliggörs, tillför jag ytterligare ett kort avsnitt ur 
hans verk som kan relateras till ytterligare en diskurs. 

Från nästan varje sida i denna bok kommer vi att framföra motsatta tankegång
ar: att individen domineras av en social verklighet som är något mer än individen 
själv: den kollektiva verkligheten (Durkheim 1968, Förord s. 16-17). 

Här framstår individen som den som objektgörs i diskursen, och subjektet i diskursen 
framstår som en social verklighet, den kollektiva verkligheten. Han framställer samhället 
som något förmer än individerna, och något som verkar oberoende av individerna. Sam
hället är en yttre kraft som har till uppgift att dominera och kontrollera individen181  

(Durkheim 1968 s. 16-17). Individen framställs därmed som något skilt från samhället -
men ändå skapat av det samhälle individerna i sin tur skapar. Två sidor av samma mynt, 
men ändå analytiskt åtskiljbara. Den diskurs som här satts att verka och hålla samman 
subjekt och objekt skulle kunna kallas för en strukturalistdiskurs. 

Så snart individen och hennes sociala omgivning på detta sätt antas vara olika ting, 
blir relationen dem emellan till ett centralt problem som också far metodologiska konse

181 Och denna yttre kraft är enligt Durkheim sociologins studieobjekt och fokus. 
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kvenser182. Hur man ska se på relationen mellan individ - grupp/samhälle har kommit 
att bli en huvudfråga inom sociologin. Olika analysnivåer har så skapats utifrån hur man 
lägger tonvikten på individen eller samhället. För psykologin är den sociala omgivningen 
alltid extern i förhållande till individen, och tonvikten ligger här på individen och hennes 
inre. Socialpsykologin förlitar sig snarare på föreställningen om interaktion mellan duali-
teterna individ - social omgivning, och försöker i begrepp som socialisation, social kogni-
tion, social identitet, könsroller, stereotyper förstå de sociala aspekterna av indivi
den183. Hos Durkheim förläggs analysens tonvikt på samhället som en tvingande y ttre 
kraft. 

Strukturalistdiskursens effekter 
Vad får denna strukturalistdiskurs för effekter? Vad gör den - förutom att legitimera so
ciologi som vetensk ap? Om det sociala förläggs utanför individen, som en yttre social 
tvingande kraft, kommer individen som är involverad på detta sätt att framstå som en 
individ med en ickesocial kärna eller essens. Denna individens ickesociala kärna framstår 
då som något som föregår erfarenhet och social omgivning, och som därmed i Dürkheims 
diskurs kan förstås som någon form av biologisk essen s (han åtrår allt, tillfredsställes 
aldrig, vilket visar sig i sexuella yttringar). Det är den natur som ännu inte kultiverats. 

Strukturalistdiskursens förutsättning, dess möjlighetsvillkor, är således en uppdelning 
mellan individ och samhälle. Individen konstrueras i denna dualism som något icke soci
alt (essens, biologi, drifter, instinkter, djuriskhet, natur), och samhället och dess effekter 
som något annat, något som aldrig riktigt når denna individens försociala (naturliga) kär
na. Strukturalistdiskursens sanning i Dürkheims variant framstår som att samhällets 
uppgift är att kontrollera denna biologiska naturvarelse, och då framförallt mannen. Det 
är han som samhället måste försöka integrera in i den sociala gemenskapen, kultivera till 
människa, såväl för samhällets som för individens bästa. Kvinnor gör samhället bäst i att 
lämna i det privata, i personliga, konkreta omsorgsrelationerna, där de kan hjälpa andra 
(barn eller gamla), intressera sig för det näraliggande, lugna, rofyllda, kroppsliga. Som 
ammande Marior184. Kvinnors sociala behov framstår ju som små, men vad viktigare är: 
en fungerande privat sfar är en förutsättning för den samhälleliga kultiveringen. 

När samhället teoretiskt/analytiskt avskiljs från individen knyts således till detta snitt 
uppdelningen mellan socialitet/kultur å ena sidan och biologi/natur å den andra, vilket bin-
synligt i texten om den ogifte mannen. Det är också tydligt i texten om den ammande 
modern, för vilken omvärldens händelser är avlägsn a och ointressanta. I vårdbiträdenas 
arbetssituation framstår det som en risk att utvecklingen förstör den privata, intima 
hjälpande relationen, en relation som kan läsas som att den bygger på hur kvinnor är i 
någon slags genuin, naturlig bemärkelse. 

I och med denna uppdelning mellan socialitet och natur/biologi legitimer as också sam
hällets kontroll, överordning och makt i strukturalistdiskursen. Vem kan tänkas utföra 
den samhälleliga kontroll som Durkheim förutsätter av de biologiska naturvarelserna? 
Som jag förstår det kan endast det universella subjekt som förmår överskrida sitt kön 

182 Detta är ett problem som Hollway (1989) diskuterar i relation till psykologin. 
183 Detta är en diskussion som bl.a. behandlas av Wetherell och Potter (1992); Hollway (1989). 
184 Se tidigare textexempel av forskare i den tidigare analysen. 
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göra detta, vilket endast den kultiverade, offentliga mannen anses förmå enligt tidigare 
diskussion. Strukturalistdiskursen kan således sägas ingå i de mönster av könsfargade 
dualismer och tolkningsmönster jag tidigare beskrivit, den stödjer sig på och bidrar sam
tidigt till att upprätthålla samma hierarkiska överordning och uppvärdering av det manli
ga. 

Till dualismen mellan individen och samhället knyts sedan diskussionen huruvida in
dividen är en självständig agent som agerar utifrån fria val, eller om samhället/det sociala 
styr henne på ett determinerande sätt. I strukturalistdiskursen relateras samhället till 
socialitet och determinism. I Dürkheims diskurs framstår individen som underordnad sitt 
samhälle, och måste också vara det för att inte löpa amok eller begå självmord. 

Strukturalistdiskursen idag och i kvinnoforskningen 
Intentionerna bakom Dürkheims text kan antas ha varit att betona vikten av social kon
troll. Med helt andra in tentioner, i vissa avseenden rakt motsatta, väljer också vissa 
kvinnoforskare att tolka världen i denna åtskillnad mellan individ och samhälle, med en 
betoning på hur samhället strukturerar, ordnar och förtrycker oss, hur där finns ett ge-
nussystem som styr oss. Men oavsett intentionerna, som i en diskursanalys inte beak
tas, tenderar strukturalistdiskursen att skapa likartade effekter. Låt mig ta ett exempel. 

Dvs. att vissa kvinnor (och män) de fakto och trots de genus systembevarande 
strukturerna, tankarna och praktikerna, ständigt insett att könen inte är annor
lunda sorter, inte är arts- eller väsensfrämmande. Den systemförändrande kraften 
finns således i det mänskliga tankesystemet (Hirdmanl988 sid. 58-59). 

I ovanstående text framstår det mänskliga tankesystemet som något potentiellt subver-
sivt som (åtminstone hos vissa) inte låter sig påverkas av de genussystembevarande 
strukturerna185. Här finns den systemförändrande kraften hos individen gentemot sam
hällets kontroll, ordning, förtryck, ty i våra tankar kan vi inse att könen är lika, inte an
norlunda sorter. Förutsättningen för detta resonemang är strukturalistdiskursens upp
delningen mellan individ och samhälle, där samhället bär de genusbevarande strukturerna, 
individen den potentiella förändringen. Om jag som kvinnoforskare väljer att tolka värl
den i en sådan strukturalistdiskurs, utgår jag ifrån att de innebörder av kön vi lever med i 
dag (kallat gender eller genus) är något som skapats och skapas strukturellt i en samhäl
lelig strukt ureringsprocess. Denna samhälleliga struktureringsprocess framstår därmed 
som något som analytiskt kan skiljas från mig och andra individer som utsätts för struk
turerna, tankarna och praktikerna. 

Om den systemförändrande kraften finns i våra tankar, förutsätter det också som jag 
ser det en dikotom uppdelning mellan själen/t anken - och kroppen. Om det socialt och 
kulturellt skapade genus kan vara möjligt att förändra på tankarnas nivå, framstår genus 
som en könskonstruktionen som främst beröra oss på idéernas plan ("i våra huvuden"). 
Genusstrukturerna berör då inte på något påtagligt sätt våra kroppar (kön), även om de 
spelar med kropparna i sina genuskonstruktioner. Kroppen har avskilts och förkastats 

185 Hirdman (1988) menar att det finns föränderliga samhälleliga strukturer som genom principer som 
isärhållning och hierarkisering skapar könsskillnader; här kallade genusskillnader (för att inte samman
blanda med biologiskt kön). 
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från strukturalistdiskursen. Kroppen tillhör naturen, den individuella essensen, inte 
strukturerna, samhället186. 

Men den systemförändrande kraften hos individen kan bara fungera 

/../när den får material för sin förmåga. Och det får de n när isärhållandets tabu 
bryts. Det gör den när kvinnor tvingas/får lov att göra det män gör och vice versa 
- ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga nor
men (Hirdman 1988 s. 58). 

Det vill säga den systemförändrande kraften i vårt tankesystem fungerar först när sy
stemet (isärhållandets tab u), den samhälleliga strukturen, har brutits och den sociala 
praktiken förändrats, vilket framstår som ett slags cirkelresonemang. När kvinnor tving
as/far lov at t göra samma saker som män, när män och kvinnor exempelvis blandas på 
samma jobb och samma fritidsaktiviteter och vårdar barn och gamla i samma utsträck
ning, kan vårt tankesystem förändras. Men redan p å ett tänkt förändringsplan händer 
saker: 

Detta att det kan vara så, även om det inte är så, är viktigt. Det är återigen tan
kens material som vuxit. Detta i kombination med att det biologiskt 
"oföränderliga " har andra sociala oc h ekonomiska ramar, gör att man kunde 
formulera en annan hypotes om genussystemets föränderlighet: ju mer den intel
lektuella komponenten dominerar över den biologiska, ju större förutsättningar 
finns för förändring (Hirdman 1988 s.59). 

Här dyker det "biologiska" upp - som det "oföränderliga"; underförstått den oföränder
liga skillnaden kring barnafödandet. Jag konstaterade ovan att åtskillnaden mellan individ 
och samhälle i en strukturalistdiskurs får det att framstå som att individen är något pre-
socialt, naturligt eller ursprungligt essentiellt, och att samhällets effekter aldrig riktigt når 
till denna individens kärna187. Också här framstår individen som utrustad med någon 
slags ursprunglighet; naturlighet, essens, som kan antas vara i grunden oberörd av dessa 
genussystembevarande strukturer. Mot detta oföränderliga, biologiska hos individen 
(kön) har det sociala/kulturella könet (genus, gender) brutits loss och konstruerats i den
na feministiska diskurs. Men det "oföränderliga" finns ändå kvar - det har bara skjutits 
åt sida i teoretiserandet - och dyker därmed oundvikligen upp igen. Strukturalistdiskur
sen med dess uppdelning mellan individ och samhälle verkar och ger denna effekt. Gent
emot de genusskapande strukturerna ställs den icke-sociala individen, ursprungligt na
turlig, nu inte bara i tank esystemet utan biologiskt essentiell. Kvinnor föder barn - men 
inom nya sociala och ekonomiska ramar. Kan vi då bara låta den intellektuella kompo
nenten dominera över denna ursprungliga biologiska, finns möjligheter till förändring. 

Innebär inte detta att kvinnan måste överskrida sin kropp, sitt kön, sin "natur", för 
att bli sant mänsklig (manlig)? Kultiveras? Blir inte effekten av en sådan strukturalist
diskurs dikotoma uppdelning mellan individ - samhälle, att man lätt faller tillbaka till en 

186 Jag vill åter klargöra att detta inte är någon tolkning av Hirdman som forskare eller tänkare. Precis 
som Durkheim kan hennes texter läsas utifrån olika diskurser. Denna diskursiva läsning utifrån detta 
textavsnitt är bara en av många. Kroppen kan exempelvis finnas med i andra texter av Hirdman, men i en 
strukturalistdiskurs ryms den inte. 
187 Som därmed kan förstås som icke-social eller som essensiell. 
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kultiveringsdiskurs byggd på samma dikotoma teknik? Byggd p å uppdelningen kultur/ 
man /intellekt - natur/ kvinna /kropp? Med likartade sociala effekter? 

Vad denna kvinnovetenskapliga strukturalistdiskurs gör 
Jag läser ovanstående text så att i de samhälleliga strukturerna skapas genussystemet och 
därmed individens genus, men individens verklighet framstår i strukturalistdiskursen som 
möjlig att analytiskt avskilja från samhället. M en en individuell verklighet som inte är 
social riskerar som jag ser det att framstå som - biologiskt essentiell. I sin åtskillnad 
mellan individ och samhälle riskerar strukturalistdiskursen att leda till en reproducering 
av kvinnors biologisering - utan att forskaren kanske avsett det. Strukturalistdiskursen 
för oss obönhörligt tillbaka till det biologiska kön och den kropp den försökt dölja. 

Den idealistiska "lösningen" på det strukturellt skapade genus (eller gender) kan 
framstå som ett omfostringsprojekt (en omgenderisering eller ett avkönande) på idéernas 
eller tankens plan, kroppen framstår ju i grunden som oberörd. Ett intellektuellt projekt. 

Men när detta inte visar sig räcka (och det gör det mest troligt aldrig) dras lätt slutsat
sen att könsskillnaderna trots allt måste handla om biologiska sk illnader188. Det hela 
verkar så djupt rotat. Och så sitter vi åter fast i det tolkningsmönster av dikotoma köns
skillnader byggt på kultur - natur som de tidigare vetenskapliga texterna jag analyserat 
exemplifierat och bidragit till att reproducera, där kvinnan ges betydelsen natur. Eller 
som Alf Henriksson uttryckt det; Det är som det är, för att det var som det var. Faran är 
att det blir som det var. 

Ur könsteoretisk aspekt gör strukturalis tdiskursen något mer, och i detta avseende 
överlappar denna diskurs alla de diskurserjag här behandlat. Om jag intar denna position 
och föreställer mig att kvinnors sociala underordnin g kan formuleras och diskuteras i 
systemtermer (låt vara system i process), behandlar jag på ett oproblematiserat sätt kö
nen som två enhetliga grupper, kvinnor och män. Skillnader na inom dessa grupper döljs, 
olikheterna, heterogeniteterna, mångfalden och föränderligheten inom gruppen män såväl 
som inom gruppen kvinnor kan inte synliggöras i en strukturalistdiskurs. Skillnaderna 
faller utanför den diskursiva sanningen189. 

Diskurs eller struktur 
Av exemplen ovan framgår vad effekterna kan bli av en str ukturalistdiskurs som fokuse
rar på individen eller på samhället i stället för att fokusera båda genom att betona dis
kursiva relationer, skillnader, makt. Effekten tenderar att bli att individen framstår som 
ursprunglig, naturlig, essentiell, och samhällets strukturer som det som styr, ordnar och 
kontrollerar denna individ. Beroende på hur denna mänskliga essens sedan framställs, 
kan den diskursiva logiken bjuda stränga re social kontroll (Durkheim) eller intellektuell 
frigörelse (Hirdman) som konsekvens. 

Med fokus på diskurser tvingas jag inte välja individ eller samhälle som analysnivå, 
inte heller kropp eller själ. Diskurser och subjekt antas då skapas i en och samma pro
cess. De diskurser som subjekten skapar vänder sig också till subjekten och konstituerar 

188 För en utförligare diskussion kring detta se Hollway (1989 s. 101-104). 
189 Jag föreställer mig att Hirdmans kritik av min text här skulle vara att den får a-politiska och anti-
feministiska effekter; att det är vad min diskursanalys gör. För mig är diskursanalysen snarare öppnande. 
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deras kroppsjäl. Subjekten skapas och skapar sig själva som k roppsjäl i diskursiva rela
tioner, maktrelationer, som vi alla ingår i, och utifrån positionella skillnader i varierande 
diskurser. Där finns ingen icke-diskursiv, förspråklig, mänsklig essens. Inget naturtill
stånd som måste kontrolleras eller som vi kan återvända till genom att frigöra. Inte heller 
något utanför stående samhälle. 

De könsfargade dikotomierna i strukturalistdiskursen verkar så att biologi lämnas 
utan social komponent. Biologin framstår då verkligen som oföränderlig. Ur ett diskur-
sivt synsätt antas också kvinnor och män som begrepp kunna härleda sina innebörder 
från skillnaden mellan dem som den givits diskursivt, inte från någon "oföränderlig" bio
logi eller ursprunglig essens. Eftersom också skillnaderna mellan kvinnlig och manlig ana
tomi, fysiologi eller biologi får sin betydelse i språket, måste intresset vändas mot hur 
språklig mening skapas, hur bestämda innebörder av kön konstrueras; och nu kön - inte 
enbart gender/genus. Också biologin kan ses som en diskursiv konstruktion viktig at t 
problematisera, snarare än som någon neutral eller essentiell utgångspunkt (Hollway 
1989 s. 107). Ett sådant synsätt, som jag uppfat tar som en öppning, omöjliggörs av 
strukturalistdiskursen. 

Detta resonemang innebär också att den diskursivt konstituerade innebörden i kön 
faktiskt får materiella konsekvenser som inte enkelt förändras på idéernas plan. Konse
kvenser individerna bär med sig socialt och psykologiskt såväl som kroppsligt, effekter 
som inte enkelt kan tänkas bort eller tänkas om. Den diskursiva konstitueringen av kön 
berör på ett mycket påtagligt sätt hela vår kroppsjäl. Armar och ben är fulla av impera
tiv, som Ulla Holm (1993) uttrycker det. Om strukturerna finns, så finns de enligt detta 
diskursiva synsätt inte utanför eller ovanför individerna, de sitter inte heller "i väggarna" 
som talesättet säger. Strukturerna bär vi i sådana fall inom oss, i vår kropp själ. 

9.7 DISKURSANALYS AV VETENSKAP OCH KÖN 

I detta kapitel har jag genomfört en könsteoretisk diskursanalys av vetenskapliga texter, 
där jag visat steg för steg hur jag gått till väga. Jag har genom denna analys exemplifierat, 
hur jag läser att forskare som Durkheim konstruerar olika, delvis motsägande, delvis 
överlappande, innebörder i kön genom att relatera dessa innebörder till olika diskurser 
(här kultiveringsdiskurs, offentlighetsdiskurs, objektivitetsdiskurs, strukturalistdiskurs). 
Vidare har jag i analysen exemplifierat hur dessa diskurser byggs upp i form av dikotoma 
motsatspar, där den ena polen (den som a ssocierats med d et manliga) diskurs ivt fram
ställts som den normala, sanna eller mänskliga - och den andra polen (den kvinnliga) av
skilts och förkastats av diskursen. 

Kring vaije sådan diskurs har jag också fört en diskussion om vad diskursen kan tän
kas göra, dess effekter, vilket inkluderat maktaspekter. Diskursiva konstruktioner av 
könsdikotomierna och värderingarna i dessa skapar i sig effekter på oss i form av kropp
själsliga formeringar. De samverkar med och legitimerar och rättfärdigar dessutom sociala 
praktiker, metoder, tekniker som skapar, befäster och upprätthåller könsskillnader på 
såväl sociala som politiska och ekonomiska fält. Så naturliggörs könsinnebörderna i en 
samverkan mellan diskurser och praktiker. 
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Mellan de inblandade subjekten i de diskurser som här diskuterats etableras så ett 
nätverk av relationer. De olika diskurserna jag identifierat samverkar i texterna så att 
relationerna mellan subjekten antar hierarkiska former, där mannen konstrueras som 
överordnad kvinnan, samhället som överordnat individerna. Forskaren tycks ha positio-
nerat sig "utanför" diskursen som ett neutralt "vi" som överskridit könsskillnaderna. 

För att visa att det historiska och med nutida ögon se tt ganska extrema textexempel 
jag här utgått ifrån inte saknar relevans i vetenskapliga texter idag, varken vad gäller me 
toder eller tekniker för att diskursivt konstruera könsinnebörder, eller hur innebörderna 
utformas och vad de åstadkommer för effekter, har jag också presenterat några korta 
utdrag ur några mer aktuella vetenskapliga arbeten. Dessa har jag valt u tifrån att de just i 
dessa textavsnitt kunnat läsas utifrån samma diskursiva tolkningsramar som Dürkheims 
text190. Detta gör jag mycket medveten om att det idag också skapas andra innebörder i 
kön, vilket jag återkommer till i nästa kapitel. 

Mitt syfte med diskursanalysen har inte varit att visa att forskare som Durkheim el
ler de andra jag analyserat texter av har fel eller misstagit sig om hur könsskillnaderna 
egentligen ser ut, för att sedan placera en annan sanning i dess ställe. Jag vet inte vad det 
skulle vara för annan sanning eller från vilken position jag skulle kunna producera den. 
Snarare har jag, genom att i en diskursanalys analysera hur innebörder görs och vad det 
gör, velat exemplifiera hur de innebörder forskare ger kön och skillnaderna mellan könen 
i långa stycken kan ses som konstruerade snarare än naturliga. Hur sanna uttalanden om 
exempelvis kön och könsskillnader tenderar att skapas och traderas som självklarheter, 
naturligheter också i vetenskapliga texter, och hur denna skapande process inbegriper 
makt. För mig framstår en sådan analys som ett bättre sätt att försöka underminera dessa 
annars så "självklara" diskursivt skapade sanningar. En diskursanalys som utgör en 
maktanalys. 

/.../truth isn 't outside power, or lacking in power: contrary to a myth whose histo
ry and functions would repay further study, truth i sn't the reward of free spirits, 
the child of protracted solitude, nor the privilege of those who have succeeded in 
liberating themselves. Thruth is a thing of this world: it is produced by multiple 
forms of constraint. And it induces regular effects of power (Foucault 1980 s. 131). 

190 Vilket inte innebär att jag försöker hävda att dessa forskare enbart arbetar inom och reproducerar just 
dessa diskurser, lika lite som Durkheim själv gör det. I andra textavsnitt eller verk av samma forskare kan 
andra diskurser vara verksamma och läsas in. 
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Kapitel 10 DISKURSIVA KONSTITUERINGAR AV INNEBÖRDER - en diskur
siv läsning av könsteoretiska texter 

10.1 BARA ETT ANNAT KÖN? 

Orlando 
Jag är diskursens ögon. Det blir jag pinsamt medveten om när jag ser filmen Orlando191. 
Inledningsorden i filmen är: Det råder ingen tvekan om hans kön trots det feminina utse
ende som den tidens unga män eftersträvade. Ändå dröjer det länge innan jag känner mi g 
hemma med rollfiguren. Till slut inser jag vad det handlar om; Orlando går som en kvin
na! "Han" rör sig med en kvinnas kropp. Filmproducenten Sally P otter spelar i sitt ma
nus med mina förutfattade meningar och könsföreställningar. 

Budskapet i filmen är som jag tolkar det ett slags androgynitetsideal. Varken man eller 
kvinna, fri från alla historiska könsföreställningar, kunde du göra vad du vill. På nytt 
född! I en nyckelscen i filmen står Orlando framför en spegel och vi får se att hans 
kropp har förvandlats till en vacker kvinnokro pp. Bara ett annat kön, säger han/hon. 
Samma person - bara ett annat kön. Snäva byxor byts till böljande kjolar och spetsar, 
kroppen snörs samman av en snäv korsett, håret friseras i timmar, en maskerad som 
skapar kvinnan Orlando. 

Trots det androgyna budskapet är känslorna av skillnader bestående hos mig. Skillna
der i makt mellan den kvinn liga och manl ige Orlando är uppenbara. Som manlig har Or
lando rätt att äga och förvalta rikedomar, rätt att delta i politik och krig på hög interna
tionell nivå. Han fattar beslut som han menar gäller för andra, på ett självklart sätt också 
för den kvinna han älskar, medan hon undrar om hans kärlek innebär att han bestämmer 
över henne. Som kvinna far Orlando mottaga hertigens kärleksbetygelser och nu frågar 
kvinnan Orlando; att du älskar mig betyder det att du äger mig? 

Förvandlad till kvinna förändras och begränsas Orlandos liv på en mängd sätt; socialt, 
kulturellt och ekonomiskt. Intellekt och vetenskap är inget för henne. Språk och ordval 
förändras både hos Orlando själv, och gentemot henne från omgivningen. Utan man anses 
hon socialt förlorad. Kvinnor betecknas av hennes omgivning som karaktärslösa, lättje
fulla, som vackra romantiska djur, eller som stora barn utan egna önskningar. Orlando 
blir förödmjukad, trots att Orlando själv i manlig gestalt tidigar e sagt, att det kvinnliga 
könet inte ens var värt att uttala! 

Orlando och hennes älskare önskar båda frihet från fastlåsningarna i föreställningar 
och normer om hur en verklig kvinna och en riktig man ska vara. Men som gravid och 
väntande deras barn kan Orlando inte leva i den verkliga frihet hennes älskare talar om. 
Han seglar iväg ut i friheten när västanvinden blåser upp, medan hon blir kvar med deras 
gemensamma barn. Där finns således också sexuella skil lnader. K anske finns där också 
skillnader i frihetsdrömmar? 

Hela den innebörd, den mening som ges till Orlando som kvinna förändras således ra
dikalt i relation till den innebörd hon/han givits som man. Och allt detta så djupt inristat i 
kroppen att det syns på skådespelerskans hela sätt att röra sig att hon är kvinna! 

191 Orlando, film gjord på boken med samma namn av Woolf. 
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Konstruktioner av könsinnebörder 
Orlando är ett mycket åskådligt exempel på hur könsdifferentieringen mellan män och 
kvinnor både bygger på och skapar sociala praktiker och villkor som skiljer sig för kvin
nor och män. Kan då könsskillnaderna bara betraktas som socialt förvärvade vanor som 
vi kan kasta av oss, som när Orlando drar av sig långbyxorna och tar på sig krinolinen? 
Handlar kön i grunden om detta som i kvinnoforskningen har kallats socialt skapat gen
der eller på svenska genus? En könsinnebörd s om framställer kön och könsskillnader 
som socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor. Skillnader 
som skapas genom vanor och konventioner och kläder och bemötanden. Orlando får (och 
kan) lära om från att som man samtala och samverka med män i krig, till att som kvinna 
konversera författare vid tebjudningar. Den fria hand han som man gripit svärdet med, 
måste hon som kvinna använda till att hålla ihop sidenschalen. I den sociala maskeraden 
skapas kvinnan192. 

Precis som andra vetenskapliga områden är det könsteoretiska heterogent, fyllt av 
motsägelser och variationer. Vad det innebär att tala om kön, att bedriva könste oretisk 
vetenskap, ja hur vi ska förstå själva det könsbegrepp vi talar utifrån, varierar. Naturligt
vis med varierande diskursiva effekter. Samtidigt används också begreppet kön på olika 
sätt och med olika innebörd i vår vardag. 

Den kvinnovetenskapliga diskussionen kring begreppen kön, gender, genus, kropp 
kan tyckas som ett kvasiintellektuellt spel mellan kvinnoforskare som inte ens tycks 
kunna enas om vad de talar om. Som jag ser det är språket emellertid aldrig oviktigt, inte 
heller oskyldigt. Vad vi kallar den problematik vi talar om och i far konkreta effekter193. 

Ordet är kött och blod och märg och ben. Ordet är storm och inbördeskrig. Ordet 
är den bortkomna människan som söker orientera sig i världen. Ordet är det 
andliga brödet man tuggar i sig, när man är svulten. Ordet är regnmoln som 
hänger i skyarnas tak. Och ordet är aldrig neutralt, kanske aldrig oskyldigt. Valet 
av ord är valet av livshållning. Vilka ord använder du för att tala om världen, och 
om dig själv (Ekstrand 1998 s. 63)? 

För att kunna göra diskursanalyser med könsteoretiska inslag, har det därför framstått 
som centralt för mig att följa denna könsteoretiska och begreppsliga diskuss ion för att 
finna ett åtminstone tillfälligt sätt att förhålla mig till den. I en diskursiv läsning av köns
teoretiska texter söker jag här hur olika könsbegrepp eller innebörder i begreppet kön 
diskursivt konstituerats, vad användningen av dessa begrepp gör eller riskerar att göra, 
och hur jag kan förhålla mig till dem. Jag genomför här inte en diskursanalys på samma 
bokstavliga sätt som i kapitel 9, utan gör snarare en diskursiv läsning av centrala kvinno
vetenskapliga texter194 utifrån den diskursanalytiska ram jag i tidigare kapitel skapat. 

Jag startar med att analyser de olika könsinnebörder vi daglig en lever med och vad de 
kan innebära, för att sedan följa hur dessa problematiserats av den könsteoretiska forsk

192 Jmf. den analys Björk (1996) gör kring Orlando . 
193 Se Austin (1962) samt kap. 5 , detta arbete, för en språkvetenskaplig diskussion kring vad språket 
gör. 
194 Texter som jag här väljer att redovisa i sammandrag utifrån min läsning, då de till såväl antal som 
omfång är omfattande. 
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ningen i termer av gender eller genus, och vad effekterna av detta blivit. Slutligen gör ja g 
en egen positionering i relation till dessa, och utvecklar därmed också vad jag menar att 
denna positionering får för effekter och på vilket sätt den för mig vidare. 

I och genom min ege n positionering återvänder jag till könsbegreppet, eftersom det 
för mig framstår som att de skapade skillnaderna mellan mannen/manlighet och kvin
nan/kvinnlighet går djupare än att bara vara en social kostym vi kan ta av eller på kallad 
byxor, krinolin eller gender. Könsskillnaderna spelar med våra kroppsliga skillnader, och 
ristas dessutom in i och formar våra kroppar. 

Detta innebär inte att jag återgår till att se kön som något ursprungligt givet, någon 
medfödd egenskap, något essentiellt195. Jag utvecklar snarare ett könsbegrepp utifrån 
synen på kön som något kulturellt konstruera t och diskursivt konstituerat196. I denna 
konstruktion kan, menar jag, kropp och själ inte betraktas som åtskilda kategorier, där 
könskonstruktionen enbart skapas socialt i vår själ och vårt tänkande och handlande. Jag 
vill snarare se människor som aktiva subjekt där hela vår kropp själ197 samverkar i allt vi 
är, gör, ser, tänker, säger, upplever och varseblir. Denna kroppsjäl kan inte betraktas 
som någon neutral tingest, ty där finns inga "neutrala" kroppar. Kroppar tillskrivs kön 
av åtminstone två slag, man eller kvinna. Vad en sådan positionering kring begr eppet 
kroppsjäl kan innebära utvecklar jag nedan. 

10.2 KÖN OCH/ELLER JÄMSTÄLLDHET 

Kön som skillnader i egenskaper 
Det är inte bara i vetenskapen man håller sig med olika innebörder i kön. Också i vårt 
dagliga liv kan vi erfara hur vi växlar me llan olika innebörder, och hur detta far konkreta 
effekter i våra liv. 

De innebörder i könsbegreppet som bl.a. kan sägas ha skapats och konstituerats inom 
ramen för de diskurser (kultiveringsdiskursen och offentlighetsdiskursen) jag identifiera
de i diskursanalysen i föregående kapitel, verkar alltjämt och kan alltjämt identifieras. Jag 
avser då konstitueringen av kön med innebörden två olika uppsättningar egenskaper, 
biologiska och/eller psykologiska. I denna diskursiva konstituering bestäms innebörden 
av de två könen som väsensskillnader, som essentiella skillnader mellan människor. Kön 
ses som något medfött som finns där som en kärna inuti individen, och som tar sig ut
tryck i manliga och kvinnliga sätt att vara, handla, tänka, uppfatta. Skillnader som indi
viderna dessutom värderas utifrån (Magnusson 1996b; 1998; Wahl 1998). 

195 Essentiella i den filosofiska bemärkelse Aristoteles gav begreppet; essentiella egenskaper gör ett ting 
till den sorts ting det är (Holm 1990 s. 16). 
196 Vaije kultur konstruerar i likhet med diskurser sina gränser, har sitt sätt att utdefmiera och innesluta. 
I vår västerländska kultur går den stora skiljelinjen mellan vad som betraktas som normalt och patolo
giskt. Jag uppfattar dock kulturella praktiker som mer basala än diskursiva formationer. Diskurser kan 
förstås som delar av ett samhälles pågående historia (Dreyfus och Rabinow 1982). 
197 Språket är betydelsefullt, det får konkreta effekter, det gör saker (se Austin 1962). Mellan kropp själ 
finns som jag ser det inget och. Att tala om kropp och själ vore att göra en åtskillnad, att skilja det ena 
från det andra - vilket jag tror är omöjligt. Jag väljer därför att i en annan relation mellan orden tala om 
kroppsjäl, kropp själ, vilket jag återkommer till och utvecklar nedan. 
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Denna innebörd i kön är så självklar och naturlig, att vi ofta inte uppfattar den som 
ett synsätt, utan som något givet. Därmed kan vi upprätthålla och reproducera denna 
könsinnebörd bara genom att vara och göra "som vanligt". När kvinnor "som vanligt" 
uppträder kvinnligt, underordnat, passivt, uppfattas det som naturligt. Samtidigt repro
ducerar kvinnorna själva, just genom att uppträda "som vanligt" denna könsinnebörd, 
och bidrar till att den naturliggörs. När kvinnorna uppträder passivt och underordnat blir 
det till ett bevis på att sådana är de. Titta bara! Det samma gäller män som exempelvis 
uppträder överordnat - men så att denna överordning döljs. På så sätt kan vi bara genom 
att "vara som vanligt" bidra till ojämlikhet , särbehandling av könen och missgynnanden, 
fast vi inte avsett det. Fast vi säger att vi är emot det, och trots att vi tror att vi inte gör 
det (Magnusson 1996b, 1998). 

Vad får en sådan innebörd av könsbegreppet för effekteri Att ständigt vara tvungen 
att förhålla sig till vad som är "naturligt" manligt eller kvinnligt leder lätt till osäkerhet, 
ofrihet och framför allt till inskränkningar i människors handlingsutrymmen. Så länge vi, 
män såväl som kvinnor, beter oss "som vanligt" och upprätthåller dessa skapade köns
skillnader är allt "som det ska". Alla de sociala praktiker som skapats av/för oss utifrån 
denna könsinnebörd, praktiker i arbetsliv, familjeliv, privatliv, film, reklam, konst, kom
mersiell handel, religion, faller då på sin rätta plats. Allt är i sin ordning. Men att gå in i 
och bidra till att upprätthålla denna ordning kostar. Det betalas med inskränkningar, di
sciplineringar, begränsningar, ofrihet, av diskursiva inneslutningar och uteslutningar. 

Framförallt har det uppmärksammats hur flickors och kvinnors handlingsmöjligheter 
beskärs av denna syn på kön, där kvinnan värderas lägre och underordnas den kulturelle, 
offentlige och aktive mannen, som i mänsklig gestalt tycks kunna överskrida sitt kön, 
och vilka könsdiskriminerande praktiker en sådan diskurs stödjer sig på och understödjer 
(se ex. Eduards 1998; Magnusson 1996b; Wahl 1998; Irigaray 1994 m.fl.) Men sådana 
könsbestämda förväntningar och praktiker formar, påverkar och begränsar också mäns 
handlingsutrymme. Även män låses i könsbestämda förväntningar kring hur en normal 
man ska vara, tänka, handla, se ut. En av de vanligaste dödsorsakerna bland tonåriga poj
kar i Sverige är självmord (Östlin 1996). Det tycker jag borde få oss alla att ställa frågan; 
hur bidrar vi till att skapa våra söner? Vilka könsbestämmande diskursiva och sociala 
praktiker gör tonåriga pojkar så sårbara? 

En annan viktig effekt av denna könsskillnadsinnebörd är tendensen att den enhetlig-
gör de två könen. Könen skapas som två separata och väl avgränsade grupperingar skil
da från varandra utifrån egenskaper. Män har dessa egenskaper och är, tänker och hand
lar på detta sätt. Kvinnor har andra egenskaper och är därmed på andra specifika sätt. 
Skillnaderna inom respektive kön osynliggörs därmed. Olikheter som kan vara relaterade 
till ras, sexualitet, klass och andra sociala positioner. 

Genom att tala om könsskillnader som naturliga skillnader i egenskaper , bortser man 
också från vad de olika villkor, som diskursiva, sociala och kulturella praktiker skapar, 
gör för/med kvinnor och män. Man bortser ifrån att dessa olika villkor kan bidra till att 
skapa sådana olikheter mellan kvinnor och män - som sedan tolkas i termer av skillnader 
i egenskaper. Det vill säga olika villkor tenderar att döljas - för att sedan förstås eller 
framhållas som skillnader i egenskaper. Att tala om kön som egenskaper skulle innebär 
att helt bortse från den maskerad som skapar kvinnan Orlando, och hur denna maskerad 
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med dess utstyrslar och rekvisita, föreskrifter och normer, kan ha skapats och legitime
rats som en effekt av att kön givits innebörden skillnader i egenskaper. Maskeraden som 
något denna specifika könsinnebörd iscensätter eller gör - för att sedan förstärkas av 
dramat (Wahl 1998; Fahlgren och Oldenmark 1998). 

Kön som neutralitet eller jämställdhet 
I den offentliga och politiska diskursen idag talas det om att befrämja jämställdhet. Prak
tiker som jämställdhetslag, arbetsmarknadsavtal, socialpolitiska reformer och lagar har 
skapats, legitimerade av jämställdhetsdiskursen. Jämställdhet innebär då att skillnad inte 
görs eller ska göras utifrån kön. Människor ska bedömas utifrån sina kvalifikationer eller 
prestationer, inte sitt kön. Jämställdhetsbegreppet härstammar från den politiska 1970-
talsdiskussionen. Begreppet beskriver ett idealtillstånd av fullständig likställdhet mellan 
kvinnor och män. Det innebär förverkligandet av Orlandos utsaga när han/hon förvandlad 
till kvinna ser sig i spegeln: samma person - bara ett annat kön. Eller förverkligande av 
bibelns: 

Här är icke jude eller grek, här är i cke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: 
alla ärenlett i Kristus Jesus (Paulus brev till Galaterna 3:28). 

Jämställdhet som begrepp är föreställningen om könsdikotomins fullständiga upplös
ning, könsskillnadernas upplösning - åtminstone i det offentliga livet. Kön betyder inget, 
eller ska inget betyda. 

Men hur konstrueras detta begrepp? Antingen utgår man ifrån kvinnors och mäns es
sentiels likheter, här finns inga grundläggande skillnader som motiverar olikhetstänkan-
dei. Alla ören I ett i Kristus Jesus. Eller så, och det är antagligen vanligare, är utgångs
punkten att det visserligen finns grundläggande skillnader mellan könen, men att dessa 
skillnader inte motiverar olika behand ling av kvinnor och män. Båda ska ha samma vill
kor. Bådas kunskaper, värderingar, erfarenheter ska tas tillvara och berika samhällsut
vecklingen (Magnusson 1996a). Sociala praktiker motiverade och skapade utifrån en 
könsskillnadsdiskurs ska inte finnas. 

Vad jämställdhetsbegreppet gör 
Kanske oavsiktligt har fokus i konstruktionen av jämställdhetsbegreppet kommit att 
hamna på kvinnan. I jämställdhetsdiskursen framstår det som att det är hon som ojäm
ställd. Att ta itu med jämställdhetsfrågan har kommit att framstå som identiskt med att 
ta itu med kvinnoproblemet. Effekten blir lätt att det är hon som måste anpassas till ar
betslivets krav, till den sociala verklighe ten (Liljeström 1996). Otaliga är de utsagor i 
jämställdhetsdiskursen som börjat med "Kvinnorna måste lära sig att " De måste lära 
sig att hålla sig framme, att hålla fram sig själva, stå på sig, våga satsa, våga tala, inte vara 
så mesiga.... 

Vad far detta diskursiva tal för konsekvenser? Det innebär att kvinnor jämförs med 
män - som därigenom framstår som normen att styra förändringen av kvinnan mot. 
Kvinnor måste lära om för att bli lika - som män, och därmed behandlas lika - som män. 
Luce Irigaray (1994 s.15) uttrycker problemet så här: 
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Att kräva likställdhet som kvinnor förefaller mig vara ett felaktigt uttryck för ett 
verkligt problem. Att kräva att man ska vara lika förutsätter en jämförande term. 
Vem eller vad vill kvinnorna bli jämförda med? Med männen? Med en lön? Med 
en offentlig ställning? Med vilken måttstock? 

Kvinnor kan - likaväl som männen, de är eller kan bli lika duktiga som männen, de har 
samma behov och ska behandlas lika som männen. Är detta en könsneutral (jämlik) kon
struktion? På samma sätt som i de diskurser jag identifierade i Durkheimanalysen t ycks 
kvinnan här konstrueras i relation till en frånvarande men normgivande man. Den mannen 
är kanske könsneutral. Den naturliggjorda diskursen med den manliga normen ifrågasätts 
därmed inte. Att vara människa tyc ks vara identiskt med a tt vara man. Samhället, ar
betslivet, den sociala tillvaron är som den är och ifrågasätts inte. Det är kvinnan som 
måste anpassa sig, bli jämlik. Detta riskerar att bli effekten av jämställdhetsdiskursen. 

Kultiveringsdiskursens könsinnebörder kan anas; mannen som könsneutral människa 
och norm för det normala sättet att vara, kvinnan som det annorlunda, som natur, kön, 
som behöver läras om och kultiveras. Hon måste läras at t överskrida sitt kön, med allt 
vad det innebär, för att bli människa. Bli jämställd. En sådan könsinnebörd riskerar jäm
ställdhetsdiskursen och dess praktiker att konstituera, upprätthålla och befasta. 

Om vi i jämställdhetens namn hävdar lika behandling som princip, förnekas därmed i 
en sådan praktik också de (konstruerade) olikheter i villkor och erfarenheter, bemötan
den, förväntningar, belöningar som råder mellan könen. Alla de olikheter i vilkor som 
realiserades för Orlando som man och kvinna bortses ifrån i en sådan praktik. Ett exem
pel på lika behandling kunde vara att i jämställdhetens namn säga att här förväntas alla 
kunna jobba övertid lika mycket. Resultatet riskerar att blir en slags falsk neutralitet 
(Roman 1993; Magnusson 1996b). 

En sådan falsk neutralitet skulle också innebära att man bortser ifrån de skillnader i 
värderingar som finns mellan man/manligt och kvinna/kvin nligt. Hur det högtidliga talet 
om kvinnan, precis som för Orlandos levnadstecknare, tenderar att bara viftas bort så där 
i förbifarten med ett skratt. Hur allting tycks komma på fel plats när man skriver om en 
kvinna, hur tonvikten aldrig hamnar där den skulle hamnat om det gällt en man (Woolf 
1993). Hur identiska utsagor av en man och en kvinna tenderar att värderas på mycket 
olika sätt. Hur likartade beteenden som att hålla sig framme, att stå på sig, att ställa krav, 
vara aggressiv, våga tala, tenderar att bedömas helt olika beroende på om de ageras ut av 
en man eller en kvinna. 

Irigaray (1994 s. 15) avslutar tillspetsat sin utsaga: 

Vem eller vad vill kvinnorna bli jämförda med? Med männen? Med en lön? Med 
en offentlig ställning? Med vilken måttstock? Varför inte med sig själva? 

På så sätt för hon diskussionen bortom jämställdhetsbegreppet. Hon menar att vill man 
tala om exploateringen av kvinnan måste man starta i den könsskillnad som denna explo
atering grundar sig i. En exploatering grunda d i könsskillnaden kan endast lösas genom 
könsskillnaden, inte genom en låtsad neutralitet, menar Irigaray (1994). 
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Kön som samhällskategori 
Kön kan också ses som en samhällskategori eller som en social kategori. D å innebär kön 
att vi ordnar och sorterar och uppfattar vår sociala tillvaro utifrån kön. Vi delar upp kö
nen i två distinkta grupper, här finns män och där är kvinnorna, och detta styr sedan vårt 
sätt att se vår sociala verklighet. Vi sorterar människor vi möte r utifrån kön, vi kan inte 
låta bli. Vi bemöter dem sedan olika utifrån hur vi sorterat dem, handlar på olika sätt mot 
en man och en kvinna. Vi förväntar o ss samtidigt att de ska bemöta oss olika, förväntar 
oss att de ska syssla med olika saker, tänka, tycka, uttrycka sig olika. Och vi värderar 
dem olika (Magnusson 1996b). Allt detta så tydliggjort för Orlando. 

Alla tilldelas ett av två kön. Könlösa människor är för oss otänkbara. Kön finns där 
som självklara mönster i vårt sätt att bygga samhällen och att tänka verkligheter. Kön 
finns där som naturliggjorda diskursiva tankemönster som skapar och inpräntar hand
lingsmönster (Magnusson 1996b). Ett sådant könsbestämt socialt handlingsmönster har 
Gerd Lindgren (1996) kallat homosocialitet. Detta kan förstås som tendens en till solida
ritet mellan män, hur män väljer män, män stödjer andra män. De ger varandra små soci
ala "gåvor" i form av uppmuntrande tillrop, instämmande nickar, eller faller u ppmunt
rande in i varandras tal. Det är bastubadens och älgjakternas sociala politik. En stark, 
tyst men icke köns-benämnd lojalitet mellan män. Effekten kan bli att kvinnor lätt glöms 
bort på små möten, får jobba hårdare än män för att synas och räknas198, kommer helt 
enkelt och "naturligt" aldrig på fråga i vissa sammanhang. 

Kön med innebörden social kategori har historiskt understött och samverkat med den 
diskursiva innebörden kön som skillnad i egenskaper. De har tillsammans motiverat en 
uppdelning och en rangordning och hierarkise ring mellan män och kvinnor, där kvinnors 
lägre rangordning tenderat att framställas som "naturlig". 

Det dagliga spelet av innebörder 
I vår västerländska kultur framställs åtskillnaderna och rangordning en mellan könen som 
det naturliga för oss, för män såväl som för kvinnor. Det är så djupt förankrat i oss att vi 
inte ser eller tänker på när vi agerar i enlighet med detta. Särskilt svårt är det att se hur 
man själv reproducerar mönstret i sitt dagliga liv. Utan att reflektera över det ger vi "so m 
vanligt" lite högre värde åt pojkar och män och det de gör. Männen och deras aktiviteter 
verkar lite mera värt att uppmärksamma och ta sig tid för, lite bättre, lite viktigare, in
tressantare. Det innebär att när vi "gör som vanligt" blir det ofta ojämställt, menar Mag
nusson (1998). Fast vi kanske inte avsett det, fast vi själva säger oss handla enligt jäm
likhetsnormen. Den naturliggjorda könsskillnaden understödjer ojämställda handlingar 
och praktiker på ett oreflekterat och självklart sätt. Vi agerar som diskursens ögon. 

Samtidigt lever vi med en stark och dominant jämställdhetsdiskurs som grundföre
ställning i vårt offentliga liv, vårt arbetsliv. Mellan dessa olika och motsägande könsin
nebörder pågår ett spel i det fördolda, som kan förstås utifrån att de olika innebörderna 
relateras till olika diskurser som samtidigt kan vara verksamma. De tta innebär exempel
vis att om vi skulle lyckas genomföra en formell jämställdhet, exempelvis vad gäller lön, 
arbetsvillkor och familj evillkor, så garanterar inte det att vi inte ändå handlar och blir 

198 Som för Inga; se analysen del II (Magnusson 1996a). 
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bemötta utifrån de naturliggjorda mönster som skillnadsdiskursen påbjuder. Mönster 
som värderar högre det män säger, gör, är, har. Mö nster som betraktar mäns kompetens 
som lite högre och bättre, mäns närvaro som bättre och självklarare, mäns inlagor som 
viktigare och intressantare osv. (Magnuson 1996b). Mönster som legitimerar homosoci -
ala praktiker. 

Detta spel mellan olika könsinnebörder innebär också att jag kan bli lätt förvirrad när 
jag kliver in på min arbetsplats omgärdad av jämställdhetsdiskursen könsinnebörd, som i 
våra offentliga samtal är stark, och där möts av i huvudsak män på högre positioner i 
organisationen, manliga chefer, informella och formella beslutsgrupper bestående av i 
huvudsak män, manliga arbetskam rater med högre lön och större löneförhöjningar. Eller 
som Inga blir bortglömd på små möten, och upplever att jag far jobba mer än grabbarna 
för att duga (Magnusson 1996a). 

Föreställningen om att jämställdhet råder på våra arbetsplatser är dominerande och 
"seg", skriver Magnusson (1998). Den skapar ett kraftfält av åsikter och verklighetsupp
fattningar som det inte är så lätt att välja sig emot när man befinner sig inom det. Ett 
kraftfält som bidrar till att dölja den könsskillnadsdiskurs som i sin självklarhet också är 
verksam på arbetsplatsen. Risken finns därmed att jag, i likhet med Inga, och i enlighet 
med jämställdhetsdiskursen, tolkar mina erfarenheter av olikheter inom ar betslivet ut
ifrån egna tillkortakommanden. Eftersom här inte sker särbehandlingar utifrån kön, är det 
nog mig det är fel på. Min kompetens är väl inte lika bra som hans. Jag är nog inte värd 
högre lön. Jag skulle väl ändå inte ha så mycket at t tillföra i den där gruppen. Jag duger 
nog ändå inte till chef, inte vill jag heller. Att hävda könsneutralitet och jämställdhet leder 
ofta till att olikheter i villkor, som ändå visar sig finnas, förstås och förklaras utifrån in
divid (Magnusson 1996b, 1998). 

Men om man synliggör det dagliga spelet mellan olika diskursiva könsinnebörder, kan 
man också se det som att olika innebörder existerar och verkar samtidigt. Vid vissa till
fallen och i vissa sammanhang ges kön innebörden det är skillnad på kvinnor och män, 
också i arbetslivet. Vid andra tillfällen konstitueras innebörden jämställdhet, här behand
las alla lika. Detta diskursiva spel är inte slumpmässigt. Det styrs av maktrelationer. 

På samma sätt som de diskursiva innebörderna växlar, så växlar också de sociala prak
tiker dessa innebörder vilar på och rättfärdigar, och kan på så sätt motverka varandra 
eller framstå som paradoxala eller skapa dilemman. 

När praktikerna i jämställdhetens namn utformas så att lika behandling ska gälla för 
båda könen, förnekas eller döljs därmed olikheter i kvinnor och mäns livsvillkor och erfa
renheter. När vissa ändå förväntas parera för oplanerade omsorgsbehov, som när de 
uppstår är absoluta och omedelbara, blir detta problematiskt. Och hittills är det i större 
utsträckning kvinnor som ställs inför kraven på vård och omsorg. Resultatet kan bli en 
falsk eller låtsad neutralitet, där avvikelser från den generella och enhetliga normen orät t
färdigt bestraffas. Avvikelser som exempelvis at t tvingas vara hemma med sjukt barn 
eller att inte obehindrat kunna jobba övertid på grund av vårdansvar (Michaeli 1995; 
Roman 1993). Lika behandling riskerar att få olikhetsskapande effekter. 

När praktikerna i stället utformas på olika sätt för kvinnor och män, exempelvis ge
nom kvotering av kvinnor eller "varannan damernas", kan det uppfattas som kränkande 
och nedvärderande särbeh andling som förstärker skillnadsdiskursen. Det tenderar oftast 
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att vara kvinnorna som könsbestäms och därmed särbehandlas. Kvinnor riskerar därmed 
att ses som mindre värda, sämre, eftersom de måste särbehandlas. Män tycks sakna kön, 
eller deras kön utgör ingen begränsning som kräver någon särbehandling (Eduards 
1998)1". Utan kvotering eller särbehandling av kvinnor enligt normen alla ska behandlas 
lika utifrån kompetens, kan dock könsskillnadsdiskursens naturliggjorda mönster som 
exempelvis homosocialiteten ges fri tt utrymme att verka. Därmed skapas olika forut
sättningar och villkor, exempelvis riskerar kompetens att avgöras man till man i bastun 
eller vi lunchmötet. 

Dilemmat tycks svårlöst, och i båda fallen är riskerna uppenb ara att innebörden kön 
som skillnader i egenskaper up prätthålls och förstärks. Naturligtvis är inte låsningen så 
total som jag här tills petsat beskriver den. Jämställdhetspraktikerna har också effekter 
som leder till nya diskussioner och öppningar. I jämförelserna mellan könen har exem
pelvis krav på förändringar i båda könens positioner vuxit fram, som lett till väsentliga 
förändringar i könsrelationerna (Liljeström 1996). Männen har de senaste åren fokuserat 
sig själva, också som kön. Mansforskning är en av de effekter som kan tänkas leda till 
nya öppningar. 

Innebörderna i kön växlar dock och skapar dilemman. Det är dessa svårigheter och pa
radoxer eller dilemman som få tt kvinnoforskarna att skapa nya teoretiska begrepp och 
innebörder för att föra diskussionen vidare. 

10.3 KÖN; GENDER, GENUS, KROPP; SJÄL 

Diskursiva konstitueringar av gender/genus 
I försöken att skilja ut de biologiska aspekterna av kön införde 1960- och 70 talets femi-
nister begreppet gender som teoretisk analyskategori200. Det vill säga de ville skilja ut 
den könsinnebörd jag talat om som inneboende egenskaper hos män och kvinnor, som i 
våra diskurser kommit att framstå som eviga, oföränderliga och naturliga egenskaper, 
och som lätt tycks leda till biologisk reduktionism där alla förklaringar tar sin ut
gångspunkt i ägget och sädescellen. Begreppet gender skapades då med innebörden det 
sociala könet, de sociala, psykologiska och kulturella aspekterna av manligt - kvinnligt. 
Innebörden i gender handlade om hur könen skapas i en social, kulturell och psykologisk 
process till maskulina eller feminina. Und erförstått framstod då de kroppsliga skillna
derna, könet i den traditionella bemärkelsen, som oberoende av denna kulturella och soci
ala process. 

Eftersom gender definierades som en social kategori, framstod den som möjlig att för
ändra på ett annat sätt än vad biologiskt kön gjort. Gender riktade blickarna mot sam
hälleliga, strukturella aspekter av kön. Gender, eller genus som det numera allmänt kallas 
på svenska, kom därmed att framstå som en ideologisk term , som ett sätt att försöka 
avfärda att skapade sociala och kulturella arrang emang betraktades som "naturliga". Det 
vill säga avfärda att biologiska skillnader mel lan könen skulle kunna ligga till grund för 

*99 £)e gånger män särbehandlas är det av positiva skäl, de anses behövas, tillför positiva värden, exem
pelvis till barnomsorgen eller skolan. 
200 por en kort historik kring hur feminister övertog genderbegreppet från Stollers bok Sex and gender se 
Heinämaa (1998 s. 37 ff.). 
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det som är sociala och kulturella normer om könen (Moi 1997). Som ett sätt att avfarda 
diskursens naturliggörande makt. 

Yvonne Hirdman skrev i sin mycket ofta citerade artikel Genussystemet - reflexioner 
kring kvinnors underordning (1988 s. 51) om hur vi i vår kultur lever med ett självre-
producerande genussystem, ett system där manligt och kvinnligt "görs" via föränderliga 
tankefigurer "män" och "kvinnor", där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas. Tankefi
gurer som å sin sida ger upphov till föreställningar och sociala praktiker, som i förläng
ningen också kan påverka biologin. Det hela framställdes som ett mycket trögföränderligt 
system, där genuskontrakten ärvs från generation till generation. Kvinnors underordning 
i ett genussystem är textens utgångspunkt, frågan är hur detta system upprätthålls och 
när och hur det eventuellt skulle kunna upphävas201. 

Utifrån en sådan position identifieras subjektiveringsprocessen med förtryck, och 
skillnaderna mellan män och kvinnor framstår som konstruerade utifrån den position 
mannen intar och har monopol på; språkligt, kulturellt, socialt, diskursivt. Den manliga 
makten har skapat den manliga normen, som skapat kvinnan som den förtryckta "andra". 
All skillnad reduceras då till negativitet, kvinnan framställs som den negativa polen till 
den manligt existerande normen. Om den systemförändrande kraften finns, så skulle det 
då vara i det mänskliga tankesystemet, ty könen är inte annorlunda sorter, säger Hird
man. Hon citerar Sofia Brenner som säger "Vår kropp ej annat är än själens utanfoder, 
som hela skillnaden gör mellan han och hon" (Hirdman 1988 s. 58). Det vill säga om vi 
förändrar de genusskapande sociala förhållandena, så att kvinnor tvingas/far lov att göra 
det män gör och vice versa, om den intellektuella komponenten far dominera över den 
biologiska, kommer vi att bli alltmer lika. Ty på tankens nivå finns inte könsskillna
der202. 

Om risken att dras med i det dikotoma tänkandets logik 
Vad implicerar ett sådant synsätt? Vad händer om jag intar denna position? Vad gör 
gender/genus-begreppet i denna tappning? Som jag ser det riskerar en sådan utgångs
punkt att bidra till att bibehålla och befasta den manliga, binära logik en som kvinnofors
kare kritiserat. Logiken som säger att antingen är du den privilegierade sorten 
man/människa, eller så är du det inte - och då är du kvinna/den andre. Logiken där kvin
nan framställs som motsatsen till (den logiska förutsättningen för) den kulturella, sociala 
ordningen. Det vill säga om jag tar detta som min positiva utgångspunkt, inte bara be
handlar det som ett synsätt att förhålla mig kritisk till och analysera, exempelvis på det 
sätt jag gjort i Durkheimanalysen i föregående kapitel, riskerar jag i ännu större utsträck
ning att reproducera föreställningen om att på den privilegierade sidan har vi kultur/ soci-
alitet/ manlighet, på andra sidan natur/ biologi/ kvinnlighet. Inte bara reproducera utan 
också legitimera och befasta genom att använda den som utgångspunkt. Generaliseringar 

201 Jag förstår Hirdmans hållning som i denna bemärkelse politisk-feministisk. Hirdmans kritik av fort
sättningen av min text skulle antagligen därmed bli att den framstår som apolitisk, icke-feministisk. 
202 Den diskussion som här fortsättningsvis förs mellan begreppen kön och gender kan som jag ser det 
på likartat sätt föras kring begreppen kön - genus, även om Hirdman (1988) framhåller genus-begreppet 
som vidare än genderbegreppet, täckande såväl kulturellt som socialt konstituerande. Den grundläggande 
frågan är att man i genusbegreppet, i likhet med genderkonstruktionen, tycks bortse från våra kroppar och 
hävda genus som en själens inskription som jag läser det. Se också analysen i kap. 9 del III. 
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om genus riskerar att bli lika förtryckande som generaliseringar om kön, som Toril Moi 
(1997) uttrycker det. 

En fälla i den position Hirdman intar till genusbegreppet kan också vara att kvinnan 
framstår som något som måste frigöras från detta förtryck, vilket underförstår att där 
skulle finnas någon enhetlig kvinna att frigöra203. Därmed riskeras att en ny formerande 
och exkluderande diskurs skapas som exploaterar en enhetlig kvinna - som behöver frigö
ras. En ny diskurs byggd på kunskap och makt, med en ny vilja till sanning som exploa
terar vad kvinnor känner, tror, hoppas. Låt vara denna gång en feministisk diskurs, men 
sådana har också visat sig kunna vara exkluderande. 

Jag menar härmed inte att vi ska förneka kvinnors kulturella utsatthet och lidande, el
ler att kvinnor behandlas annorlunda eller disk riminerande. Men jag vill inte heller bidra 
till att förklara denna utsatthet negativt genom ett generellt förtryck. Jag har svå rt att se 
var öppningarna i ett sådant förhållningssätt skulle finnas? För mig handlar frågan snara
re om att försöka förstå vilka de positiva eller produk tiva mekanismerna, teknikerna, 
metoderna är som producerar och konstituerar kön på det ena eller andra sätte t - så att 
det resulterar i exempelvis utsatthet och lidande. Hur detta görs på en mängd olika sä tt 
och av olika människor och grupper. Hur det görs i gru pper och kulturella sammanhan g 
som med stor säkerhet också inkluderar kvinnor (Foucault 1989 s. 141)204. 

Kultur och/eller natur relateras till gender och/eller kön 
Rosi Braidotti (1991) menar, att det man glömmer om man utgår ifrån en uppdelning 
mellan kön och gender/genus är att denna uppdelning bygger på, eller har sina möjlig
hetsvillkor i en annan uppdelning; den mellan kultur och natur. Denna uppdelning mellan 
kultur och natur kan endast formuleras inom en bestämd kulturell ordning eller diskurs. 
Det vi kallar vår natur behöver inte vara, och är inte, något evigt eller givet. Även vår 
nuvarande föreställningen om naturen och biologin kan ses som en kulturell och diskursiv 
konstruktion205. Låser man då fast de dikotoma begreppen kultur - natur i fixa kategori
er (här kultur/gender - natur/kön), knyts återigen lätt de polariserade könskategorierna 
(man - kvinna) till dessa, med följd att konflikten mellan könen fryses. Den enda fören
ande länken mellan könen blir förtrycket. Risken blir då att de diskurser jag identifierade 
i Durkheimanalysen (kultiveringsdiskursen och offentlighetsdiskursen) på ett mera im
plicit sätt kan läsas in också här. 

Jag menar inte att denna uppdelning mellan gender/genus och kön inte kan ha, och har 
haft, sina kvaliteter. Den har öppnat för helt nya diskussioner och problematiseringar i 
könsfrågan. Men dess effekter kan också bli a tt befästa dikotoma könsuppdelningar i 
termer av diskursiva inneslutningar och uteslutningar. Att utgå ifrån en sådan dikotomi-
sering strider som jag ser det mot kvinnoforskningens eller könsteorins projekt, som 

203 En omfattande kritik gentemot genderbegreppet kom under 1980-talet från afro-amerikanska kvinnor, 
kvinnor från tredje världen, lesbiska kvinnor, som alla pekade på de totaliserande och likriktande tenden
serna i den vita västerländska feminismen. Begreppet kvinna hade likställts med vita, heterosexuella 
medelklasskvinnor, och på så sätt blivit lika exkluderande som de patriarkala diskurser dessa feminister 
kritiserade. Se ex. Heinämaa (1998) för en kort sammanfattning. Vad gäller diskussionen om huruvida där 
finns någon enhetlig kvinna att frigör hänvisar jag till del I i detta arbete. 
204 I denna text för Foucault ett liknande resonemang, men här om sexualitet. 
205 Se mina exempel i prologen, detta arbete. 
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snarare varit att försöka bryta upp eller dekonstruera denna ty p av dikotoma och låsan
de kategorier. 

Själ och/eller kropp 
Moira Gatens (1991) visar genom sin läsning hur kön - gender- distinktionen också på 
ett annat sätt bygger på och befäster det dikotoma tänkandet. Bakom föreställningen om 
att distinktionen mellan gender/genus och kön överhuvudtaget är möjlig att göra, finns 
oftast något slags antagande om att en åtskillnad mellan själ och kropp är möjlig. Och att 
själen eller den mentala domänen, tankesystem et, sinnet, är en slags neutral och passiv 
entitet, som tillåter sig styras av sociala eller kulturella inskriptioner som vi i detta fall 
kallar gender/genus. Kroppen eller den fysiska domänen framställs däremot som något 
evigt och opåverkbart kallat kön. För att förstå hur detta gender/genus skapas, måste vi 
sedan föreställa oss att kroppen passivt medierar, lever ut, dessa sociala genderspecifika 
(själsliga?) inskriptioner och beter sig genderspecifikt. Det vill säga kvinnor beter sig som 
det förväntas av dem nämligen feminint, män maskulint, vilket således skulle bestämmas 
socialt och konstitueras på idéernas eller själens eller intellektets nivå. 

Utifrån en sådan position framstår det som fullt möjligt att ändra detta gender/genus i 
termer av ett om-fostringsprojekt, ett projekt för av-genderisering. Det framstår som att 
om kvinnor blev medvetna om det sociala gender/genus som lagts på dem, skulle de kun
na kasta av sig det eller förändra det. Som när Orlando byter snäva byxor mot böljande 
krinoliner. Därmed framstår genusbegreppet som politisk tilltalande. 

Ett av möjlighetsvillkoren eller en av förutsättningarna för detta omfostringsprojekt, 
eller den förändring Hirdman talar om där det till slut skall visa sig a tt vi tänker lika, ser 
jag alltjämt som en Descartiansk subjektsyn; tänkandet är medvetet, förnuftigt och skilt 
från kroppen. Medvetandet måste då vara synnerligen primärt i förhållande till kroppen 
med dess libidiösa krafter. Kro ppen framstår endast som en neutral och passiv entitet, 
styrd av en medveten själ eller intellekt eller tankesystem. Könet i form av gender/genus; 
dvs de sociala, historiska och kulturella kons truktioner som görs via vår själ, skulle då 
ganska enkelt kunna förändras via vårt medvetna tänkande. 

Den Descartianska dikotoma uppdelning mellan själ och kropp består här som jag ser 
det, men nu betonas rationalistiskt kvinnors sinnen, själar, intellekt i stället för som tidi
gare deras kropp. Allt för att undkomma biologiseringens ideologiska följder i den tidiga
re ensidiga patriarkala betoningen av kön och biologi. Genom genderbegreppet betonas 
således att den sociala miljön påverkar och formar vår själ, i den traditionella bio-
logiserade synen var det kroppen och dess kön som påverkade vår själ. I båda fallen 
framställs subjektet som neutralt, passivt, mottagande. Som jag läser detta implicerar det 
ett mycket behavioristiskt synsätt. Vi betingas genom att utsättas för varierande stimuli 
- och respondera i enlighet med dessa206. 

Dikotomin sinne/själ/intellekt/tankesystem - kropp riskerar således att konstitueras, 
upprätthållas eller återskapas i användandet av gender/genusbegreppet som implicerar en 
genusoberoende kropp/kön. Detsamma gäller dikotomin natur - kultur (Heinämaa 1988 

206 Liknande resonemang återfinns i mer omfattande form i Gatens artikel, i Gu new (1991). 
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s.34-39). I båda fallen förutsätter genusbegreppet de dikotoma uppdelningar som femi-
nistiska teoretiker själva kritiserat och velat undvika. 

Som Durkheimanalysen visat, kan dessa dikotoma konstruktioner ses som grund
läggande för hur uppdelningen mellan könen kunnat göras; mellan man eller kvinna, och 
för hur innebörderna i dessa skillnadskonstruktioner konstituerats. Ett upprätthållande 
av dikotoma uppdelningar som själ - kropp, kultur - natur, gender - kön stödjer, upp
rätthåller och kopplar till sig uppdelningen man - kvinna. Så läser jag riskerna med vad en 
uppdelningen mellan gend er/genus och kön kan göra. Detta är vad denna könsinnebörd 
gör. 

Svårigheterna med att upprätthålla skillnaden mellan kön och genus 
Det kan också vara svårt att upprätthålla distinktion mellan kön och gender/genus. Om 
gender/genus är socialt influerat eller skapat, finns det då något biologiskt som inte kan 
förstås som en social kategori som då skulle vara det vi kallat kö n? Hur ska jag i så fall 
kunna hålla isär eller sammankoppla manligt/män (kön) med maskulint (gender/genus)? 
Och kvinnligt/kvinnor med feminint? Hur kan det komma sig att vårt genus (femininitet) 
överensstämmer med vårt kön (kvinna)? Ännu svårare - hur förstå när överensstämmel
sen uteblir (den feminine mannen). 

För att distinktionen gender/genus - kön skall vara poängfull, tyc ks den ändå beroen
de av att begreppen på något sätt hänger ihop. Hur kan då relationen mellan dessa tänkas 
se ut? Skulle kön i så fall komma först som en naturlig råvara som gender/genus sedan 
skapas på? Men tänk om det är så att våra könsspecifika sociala erfarenheter och dess 
kulturella betydelser begränsar och påverkar också våra kroppar? Tänk om den sociala 
könsbestämda behandlingen av våra barn inte bara påverkar dem mentalt/tankemässigt, 
utan också deras kroppar; kroppsliga funktioner, kroppsrörelser, kroppsform, hormon
system, organ (hjärnor)207? 

Tänk om det är så att vi, i det liv vi daglig en lever, formar o ss själva och våra barn, 
inte bara som feminina eller maskulina som i Orlandos maskerad, utan faktiskt till 
manskön och kvinnokön? Vi vet ju att sociokulturella förhållanden kan påverka även till 
synes strikt "biologiska" faktorer som stresshormoner, blodtryck, muskelmassa, ben
stomme, immunförsvar, kroppsform m.m. (Östlin m. fl. 1996). Vi vet också att vad som 
ska eller kan kallas biologiskt (och därmed konventionellt betra ktas som givet) är socialt 
och historiskt bestämt, och därmed snarare föränderligt än givet. 

Det framstår som omöjligt att skilja den i någon bemärkelse "riktiga" eller 
"ursprungliga" kroppen ifrån de kulturella definitioner som produceras om den. I diskur
sen produceras kroppen, och i denna process inplanteras könsuppdelningen och könshi
erarkin i biologin. Så blir också biologin en diskursiv social konstruktion. Eller som Lilje
ström uttrycker det; det sociala har sugit till sig och svalt det biologiska (Liljeström 
1996). 

I kritiken av uppdelningen mellan genus och kön tycks gränsen mellan ett kulturellt 
skapat gender/genus och ett naturligt kön, gränserna mellan kultur och natur, bli oklara, 

207 Heinämaa redovisar kort den diskussion som förts kring detta som en kritik av genusbegreppet (1998 
s. 37-39). 
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svåra att upprätthålla eller helt suddas ut. Så står vi där åter med frågan; vad är det vi 
talar om? 

10.4 ÅTER TILL KÖN 

I talet blir kroppsjälen till 

The implication being that it is not what is done or how it is done but who does it 
that determines its value (Gatens 1991 s. 151). 

Jag vill inte förkasta begreppen gender/genus. De har haft stor betydelse för utvecklingen 
av den könsteoretiska diskussionen. De har möjliggjort nya frågor kring relationen mellan 
könen, exempelvis möjliggjort att sådana passiva kategorier som biologiskt kön och natur 
kunnat ifrågasättas och åsidosättas som "naturliggjorda" (Haroway 1991; Liljeström 
1998). Men jag väljer inte heller att fortsätta att upprätthålla gender/genus dikotoma 
distinktion till kropp och kön. 

Jag föredrar att se människan som en språklig och reflekterande - men samtidigt 
kroppslig varelse. Genom att vi kallas vid e tt namn ges vi möjlighet till social existens. 
Kroppen blir en mänsklig kropp i intim samverkan med sitt psyke endast genom inter
ventionen av den andre (modern) och den Andre (den språkliga och regelstyrda sociala 
ordningen). I talet blir jag till. 

När vi så som sociala varelser lärt oss tala, innebär det också att när vi talar gör vi sa
ker med/i språket. Vi producerar effekter, exempelvis att skada, hota, trösta eller värna 
någon (Austin 1962). Men effekterna blir inte alltid identiska med intentionerna. Talak
ten kan ses som den talande kroppens akt, även en kroppslig handling, ty talakten är 
alltid till en viss del ovetande om vad den framställer. Jag kan grammatiskt framställa e tt 
hot, men hotet kan framstå som obetydligt eller ofarligt genom den handling kroppen 
samtidigt framställer i talakten (och vice versa). Handlingen fördubblas på något sätt i 
talakten, där finns det som sägs och där finns det sorts sägande som yttrandets kroppsli
ga "instrument" framställer. När vi säger att språket sårar eller gör ont, kombinerar vi 
också ett lingvistiskt och ett fysiskt vokabulär208. 

Shoshana Felman (Butler 1997 s. 11) menar att i talakten, i den talande kroppens 
produktion, bryts på detta sätt dikotomin mellan den mentala domänen (själen) och den 
fysiska domänen (kroppen) upp. Talakten omöjliggör all motsättning mellan själ 
och/eller kropp, mellan språk och materialitet. Den metafysiska dikotomin antingen 
själen eller kroppen upplöses. Relationen framstår inte som antingen - eller, utan talet 
och kroppen framstår som både oskiljaktiga - och oförenliga. Det vill säga detta upp
brytande av motsatsparet antingen själ eller kropp medför inte e n enkel förening av de 
två till en ny enhet med nytt namn. De förblir oförenligt interrelaterade. Utan något di-
kotomiserande eller (kropp eller själ), men också utan något avskiljande och (kr opp och 
själ)209. Kropp själ. Kroppsjäl. Både oskiljaktiga och oförenliga210. I ett ständigt för
hållande till varandra. Så vill jag se det. 

208 Resonemanget, byggt på Felman och Austin, återfinns utförligare i Butler (1997). 
209 Matthis (1992) genomfor ett resonemang kring mor och/eller dotter; mor dotter, mordotter, som jag 
inspirerats av här. 
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Detta resonemang bryter med vårt inrotade västerländska logiska tänkande. Vi är bara 
vana att tillåta denna logik i po esin211. Låt mig som illustrering berätta en liten anekdot 
om mina alltid lika underbart diskussionslystna morbröder. Den ene hade varit till Göte
borg och fiskat sill, och berömde det underbara fisket och de härliga sillar na. Min andre 
morbror avbröt honom med att sill, det är väl inget märkvärdigt. Det är ju samma fisk 
som strömmingen vi har här ute i havet utanför Västerbotten. En häftig di spyt utbröt 
kring detta, som den förste morbrodern försökte avsluta med att "det förstår du väl, en 
sill är en sill och en strömming är en strömming - precis som att en gädda är en gädda", 
varpå han satte punkt med att slå näven i bordet. Min tredje morbror gjorde slut på dis
pyten genom att sin vana trogen hämta uppslagsboken. Där stod det att sillen på väst
kusten byter namn i höjd med Kalmarsund till strömming, vilket den se dan kallas i Bot
tenviken. Båda mina morbröder hade på så sätt rätt - men ändå fel, som Brasse Bränn
ström skulle ha uttryckt det. Det är samma fisk, i samma vatten - men ändå inte. Åt
skillnaden mellan sill och strömming är en språklig konstruktion med konkreta effekter. 
Sill strömming kan diskuteras i relation till varandra, de kan ständigt förhålla sig till var
andra, och är därmed oförenliga samtidigt som de är oskiljaktiga. 

Åter till kroppsjälen. Vi inte bara talar med/i vår kropp. Allt vi varseblir, gör och 
upplever, gör vi med och genom våra kroppar. Detta kan varken reduceras till något rent 
kroppsligt eller något rent själsligt. Vi är ak tiva subjekt, där vår kropp själ, kroppsjäl, 
hela tiden relaterar till varandra. Det innebär att vi "väljer" (inte nödvändigtvis medvetet 
eller intentionelit) vad vi blir medvetna om av allt vi exponeras för. Jag vill se de tta som 
en subjektiv aktivitet i kroppsjälen. Utifrån detta resonemang tycks mig Orlandos första 
kommentar efter könsförvandlingen förhastad; samma person - bara ett annat kön! När 
Orlandos kropp förändras, så förändras samtidigt hela hans/hennes relation till omvärl
den och till sig själv och till det egna och andra könet. 

Om vi alltid agerar som kropp själ innebär det också att vårt tänkande påverkas av 
vårt görande. Allt vårt tänkande blir socialt och förankrat i kroppen. Att delta i olika 
praktiker formar och förändrar därmed vårt tänkande. Att exempelvis ingå i en modrar-
praktik kräver att mödraren tänker, mödraren måste göra bedömninga r, omdömen och 
anta attityder utifrån vad som förväntas av en modrare, och utifrån detta tänkande ska
pas en modrarkompetens eller ett kunnande. Detta kunnande förankras också i kroppen, 
kroppsjälen. Det ristas in i våra kroppar, armar, ben (jmf. Ruddick 1995; Holm 
1993)212. 

21^ Styrkan i den feministiska postionen beskrivs av Grosz (1997 s. 80) som att vägra ta ställning i de 
binära oppositioner som strukturerar fallogocentrismen (den diskursiva strategin att låta representationen 
av de som skulle ha varit två kön kollapsa i en enda modell, kallad människa, man), samtidigt som dessa 
dikotomier inte heller kan undvikas eller kompromissas bort. Styrkan i att försöka att upprätthålla en 
öppenhet till sina egna omskrivningar. 
2 1 1  Al l t  är  när a  ,  a l l t  ä r  l ång t i från . . .  g r å ten  är  min  nä r  du  gr åt e r . . .  .Poe s in  är  fu l l  av  up p brut n a  d ik o tom ie r  
- och här tycks vi förstå dem. 
2 1 2  När  ja g  de l t a r  i  de n  ve te nsk apl i ga  pra kt ik  j ag  gen om at t  skr i va  d e t ta  a rb e te  gör ,  de l tar  j ag  ocks å  som 
kroppsjäl, med allt vad som ristats in i denna av tidigare praktiker. Och vetenskapandet sätter också sina 
märken i denna kroppsjäl. 
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Modrandet är samtidigt i vår kultur en könsbestämmande praktik som bidrar till att 
skapa kvinnor som kön. Så skapas, förankras, ristas kön in i vår kroppsjäl, och blir där
med något mer och djupare än de frasande spetsar och krinoliner som genom en maske
rad skapar kvinnan Orlando. 

På detta sätt bryts dikotomin mellan kropp eller själ upp, och ersätts med en ofören
lig och ändå ständigt interrelaterad kropp själ. Kroppsjäl. 

Kön, sexualitet och den levda kroppen eller kroppsjälen 
Hur förhåller sig då detta resonemang om uppb ruten dikotomi mellan kropp och själ i 
form av en kropp själ till begreppet kön och dess relation till sexualitet? I våra diskursiva 
praktiker kan vi inte se kön som något som existerar oberoende av eller före sexualitet. 
När vi talar om kön i vår kultur213 blir det förståeligt först genom att relateras till den 
heterosexuella matrisen i kulturen. Så var det också för Orlando. Först när hon förlovat 
sig med en man kunde man, i den rättegångsprocess som skulle avgöra hans/hennes kön, 
låta domen falla; hon är odisku tabelt, utan skymt av tvivel kvinna. D en naturliggjorda 
förståelsen av kön är intimt förknippad med den naturliggjo rda förståelsen av sexualitet 
som heterosexualitet. Det är på grundval av detta kön som kroppen hos det heterosexu
ella subjektet blir begrip lig. Kro ppen framstår som en nödvändig faktor för att kunna 
förverkliga sexualiteten enligt den reproduktiva heterosexuella normen. Kön kan på så 
sätt ses som en effekt av hur sexualiteten kontrolleras i vår kultur (Liljeström 1998 s . 25-
30). 

Men kön kan också ses som ett normativt ideal med en reglerande funktion för sexu
aliteten; kön som det normativa sättet att reglera sexualiteten. Kön och sexualitet beteck
nas på detta sätt i en ständigt pågående process, men det sker alltid i enlighet med om 
det är fråga om en mans eller en kvinnas kropp (Liljeström 1998 s. 25-30). Orlandos 
förvandling hade svårligen kunnat genomföras utan k roppens omvandling. Den hade då 
förblivit blott en ytlig och tillfällig maskerad. 

Det varsebli vande och talande subjektets kropp kan, som jag ser det, därmed inte vara 
någon neutral tingest. Det finns inga neutrala kroppar (Gatens 1991). Ur den kulturellt 
naturliggjorda aspekten finns två sorters kroppar; en manlig och en kv innlig214. Om vi 
ser våra talhandlingar, vår perception och allt vårt sociala handlande som något som in
begriper hela kroppsjälen snarare än medvetandet (själen, tänkandet) eller kroppen, så 
skulle det innebära att vi som regel handlar som det vi kulturellt och diskursivt konstitu
erats som; som ett könsbestämt sexualiserat subjekt215 (Gatens 1991 s. 145; jmf. Esse-
veld 1997). 

213 Jag talar då här om könets naturliggjorda betydelse i vår kultur, då det framställs som något givet 
och historielöst. Kön enligt innebörden skillnader i egenskaper. 
214 Kaplan och Rogers (1990) diskuterar hur det rent anatomiskt/fysiologiskt finns ett spektrum av 17 
olika varianter på kön - men hur dessa kläms in i och konstrueras utifrån diktomin man - kvinna som 
betraktas som "det normala". Skillnader i beteenden mellan män och kvinnor, manligt - kvinnligt, kan 
därmed inte förklaras av anatomiska/fysiologiska skillnader, eftersom de möjliga varianterna här är fler än 
de två konstruerade könen. 
215 Vilket inte behöver betyda att könet alltid är den dominerande subjektsformen. I vissa diskursiva 
sammanhang kan subjektsformen ras, sexuell läggning, ålder ... vara av större betydelse. 
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Kroppsjälens effekter 
Om vi alla agerar som könsbestämda kroppsjälsliga subjekt, kommer kön som jag ser det 
inte bara att handla om social ska pat gender/genus, utan då talar vi faktiskt om kön. T y 
samma sociala beteende, vare sig det karaktäriseras som maskulint eller feminint enligt 
någon social konstruktion eller konvention, ges helt olika både personlig och social inne
börd beroende på om det är en man eller en kvinna som agerar. Kroppen intervenerar, 
påverkar innebörder som sedan far kroppsliga effekter, något som också mycket tydligt 
visar sig för Orlando förvandlad till kvinna. 

Det är skillnad mellan feminint beteende levt genom ett kvinnligt subjekt, och femi
nint beteende erfaret genom ett manligt subjekt. Det är framförallt skillnad i hur det be
döms, räknas, värderas, ges innebörder. En feminin man betraktas och uppfattas och 
värderas inte på samma sätt som en feminin kvinna. Det är detta Orlando så tydligt far 
erfara, och det är också just dessa kulturella normer som far mig att känna mig som dis
kursens ögon när jag ser på filmens Orlando som (feminin) man. Betyd elsen av vad jag 
(eller Orlando) gör kan inte bestämmas enbart genom hänvisning till min kropp, men den 
kan inte heller värderas utan hänsyn till min kropp (Moi 1997). Det blir inte betydelse
löst om min (eller Orlandos) kropp givits meningen mans- eller kvinnokropp. 

En konsekvens av detta resonemang kunde vara, att om vi levde i ett samhälle som 
kunde lyckas med en identisk social träning och uppfo stran för en pojke och en flicka 
och klä dem lika, skulle denna sociala träning ändå kunna fa helt olika mening eller inne
börd när det hela levs av vad som diskursivt konstituerats som en pojke eller en flicka; 
ett manligt eller ett kvinnligt subjekt. Att en feminin man inte uppfattas, värderas och 
bemöts på samma sätt som en feminin kvinna är en följd av att manliga och kvinnliga 
kroppar givits olika socialt värde, betydelse, innebörd. Denna skillnad i socialt värde och 
innebörd måste helt enkelt fa en specifik effekt på manlig och kvinnlig erfarenhet; p å 
pojkens och flickans självbild och självuppfattning, deras sätt att tänka, röra sig, vara; 
deras kropp själ. 

Om Orlando vid första titten i spegeln efter förvandlingen upplevde sig vara identiskt 
densamma som kvinna, bara ett annat kön, är det troligt att detta kom att förändras med/i 
den fortsatta sociala och kulturella erfarenheten, eller de praktiker hon kom att ingå i 
både i relation till män och till andra kvinnor. Diskursivt skapade erfarenheter och prak
tiker som sätter sina spår i hennes kroppsjäl. Därmed räcker det inte att tala om socialt 
skapat gender/genus, det handlar om hela vår kropp själ, och därmed om vårt kön. Ett 
konstruerat kön - men fast förankrat i vår kroppsjäl. 

Ontologisk öppenhet inför kön 
Den ontologiska statusen av könsskillnader kan utifrån detta inte enkelt fastslås, menar 
Elisabeth Grosz (1997 s. 69-80). Det vill säga frågan om huruvida den sexualiserade och 
könade kroppen finns där före som ett råmaterial för sociala inskriptioner och produk
tioner - eller om det är dessa sociala inskriptioner som i allt väsentligt pr oducerar dessa 
kroppar som sexuellt specifika. Om vi utgår ifrån att där finns ontologiska könsskillna
der mellan minst två kön, och att man därmed lever sina möjlighete r att vara sexualiserad 
på könsspecifika sätt men utan att detta behöver vara förutbestämt hur man är man eller 
kvinna, skulle det ändå kunna innebära att vaije kön har möjligheter att spela med, bli, 
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många olika sexualiteter. Men det skulle aldrig kunna innebära möjligheten att ta över den 
andres kropp och kön. Orlandos maskerad förblir en konstruktion i konstens värld. Rela
tionerna skulle kunna bli sexuellt annorlunda - men aldrig a-sexuella. 

Om vi i stället antar att där inte finns några ontologiska könsskillnader i grunden, vare 
sig förutbestämda eller öppna för hur dessa könsskillnader är och levs, utan att alla even
tuella skillnader helt produce ras socialt och diskursivt, riskerar diskussionen om köns
skillnader att kollapsa i en könsneutralitet med allt vad det innebär. Utgångspunkten "det 
spelar ingen roll om det är en hon eller en han", har historiskt tenderat att ändå grunda sig 
på ett privilegierat men omärkt "han" som förutbestämning. Neutral - men maskulin 
(Grosz 1997 s. 69-80)216. 

Återigen ställs vi inför den typ av binär opposition217 som feministisk teori kan tän
ka och diskutera - men inte ta ställning till. Inte heller kompromissa bort. Detta måste 
accepteras som olösligt i den konkreta kontexten. Men denna öppenhet, och att inte falla 
in i de dikotoma kategorierna, beskrivs av Grosz som styrkan i den feministiska teorin. 

Om att återerövra ett problematiskt begrepp 
Det paradoxala med all feministisk praktik är att den måste basera sig på begrepp som 
kön, kvinna, man, kvinnligt, manlig t osv., begrepp som den samtidigt historiskt måste 
bidra till att dekonstruera som låsande. Vi har alla lärt oss tala i det dominerande språket, 
och blir därmed oundvikligen beroende av det vi vill ifrågasätta, vilket fram står som ett 
riskabelt projekt218. Det jag vill bidra med är att diskutera kön som något naturliggjort, 
inte något naturligt. Och hur detta görs. För detta väljer jag att tala om kön. 

Men jag vill klargöra att jag nu när jag talar om kön inte talar om det som ett naturligt, 
givet, historielöst ting. Inte som kön i form av givna medfödda, essentiella egenskaper. 
Jag avser inte att utgå ifrån fysiologiska eller anatomiska skillnader i form av exempelvis 
könsorgan, hormoner eller kromosomer. Jag talar snarare om kön i bemärkelsen det om
råde där könsskillnader produceras och genomlevs kroppsligt själsligt, kroppsjälsligt. Jag 
talar om skillnader i termer av de betydelser eller innebörder som givits den manligt elle r 
kvinnligt definierade kroppen, och dessa skillnaders kroppsjälsliga effekter. Jag talar om 
hur språket skapar en situation där de kvaliteter kvinnor har ( som livmodern), för flick
an/kvinnan blir oskiljaktig från sådana hon far lära sig att hon borde ha som kvinnlig (jmf. 
Hekman 1994). Det är inte kvinnans livmoder i sig som essentiellt skapat kvinnan till 
vad hon framstår som i kulturen, till kvinnokön, utan det är snarare den betydelse eller 
innebörd livmodern via språket givits i vår kultur som bidragit till a tt hon skapat sig en 
uppfattning om sig själv och sin kropp, något som också fått direkta kroppsliga, kropp
själsliga, effekter. De könade normerna förkroppsligas, och någon gräns mellan kultur 
och natur, genus och kön kan inte upprätthållas. 

...allt det som inskrivs på kroppars yta, deras verksamhet och praktik, formar det 
som kropparna är, deras verklighet (Liljeström 1998 s. 30). 

216 Se exempelvis Foucault när han i sexualitetens historia försöker tala utifrån ett neutralt subjekt som 
åtminstone i min läsning tenderar att framstå som "självklart" manligt. Se del I detta arbete. 
217 Som strukturerar logocentrism och fallocentrism. 
218 Se vidare diskussion i Liljeström (1998). 
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Om Orlando inte upplevde skillnaderna direkt efter könsbytet, så kom de som jag ser det 
så småningom via kulturella, sociala och diskursiva erfarenheter a tt ristas in i hennes 
kropp själ. Vilka betydelser, vilka innebörder könen ges kan variera kulturellt och histo
riskt och är inte på något sätt essentiellt givna. Gatens (1991) menar dock at t det finns 
vissa kroppsliga händelser eller erfarenheter som hon håller för troligt att man i alla soci
ala kulturer privilegierat som "sites of significant, dvs. som meningsskapande. H on an
tar att t.ex. kvinnlig menstruation intar en sådan meningsskapande position . I vår kultur 
associeras menstruationen med skam och blygsel, båda betraktade som kvinnliga attribut 
i kulturen. I andra kulturer kan den mening eller innebörd s om ges till denna händelse 
vara en annan. Poängen här är dock att kroppen kan intervenera - och gör det också - för 
att fastslå (eller förneka) olika sociala inneb örder som könen ges. Den kroppsliga men
struationen kan t.ex. bidra till att kvinnan i vår kultur upplever social skam, blygsel, un
derkastelse. En erfarenhet som inte lika "självklart" kan kopplas till den feminine man
nen, vilket kan initiera frågan: vad händer vid Orlandos första menstruation? Det manliga 
könsorganet som kulturens fallossymbol kan skapa manliga upplevelser av styrka, makt 
och betydelse. Allt detta kan inte enkelt "omfostras", kostymen kan inte bytas bort. 

Vår kropp är således ingen neutral fysi sk tingest, den är levd, konstaterar Gatens 
(1991). Det är således inte enbart den anatomiska eller fysiologiska kroppen jag här talar 
om, utan en tänkande, talande och levande kropp själ, vilket också således inkluderar den 
sociala och personliga betydelsen av denna219. Denna vår kroppsjäl konstitueras i den 
kultur och den tid vi lever i, i/genom vårt gemensa mma språk, där kroppsjälen ges olika 
social mening och socialt värde. Där finns en slags gemensam kulturell och historisk 
överenskommelse om vad som t.ex. är psykiskt signifikant, vilka olika kroppszoner som 
privilegieras, hur kroppar skall vara, se ut, bete sig. Vi har gemensamma praktiker och 
diskurser som berör våra kroppar som medicinen och juridiken. Allt detta verkar på och 
genom vår kropp220. Denna kroppsjäl är således i viktiga avseenden diskursivt konsti
tuerad. 

Feminint beteende blir då, som Gatens säger, inte bara resultatet av en patriarkal so
cialisation eller uppfostran av kvinnor, det blir inte heller bar a en diskursivt språkligt 
konstituerad kategori som saknar någon kroppslig referent. Man skulle kunna se det 
feminina beteendet som ett sätt för kvinnor att ge uttryck för den kulturellt delade fan-
tasmen om kvinnliga kroppar. Feminint och maskulint beteende såväl som manliga och 
kvinnliga kroppar framstår då som manifestationer av olika s ätt att reagera på de fö
reställningar och prakti ker, normer, tabuer, fantasier, bemötanden vi alla delar och pro
ducerar och upprätthåller kring våra kroppar. Som etis ka varelser reflekterar vi sedan 
själva över dessa könade normer, och hur och i vilken utsträckning vi ska anamma dem. 

Men dessa föreställningar kring kvinnliga och manl iga kroppar, dessa kulturella spe
gelbilder vi ser oss själva som och skapar oss utifrån, är inte a priori givna, inte essenti-

219 Även om jag använder begreppet "levd" utgår jag inte ifrån en fenomenologisk subjektssyn (t.ex. 
Merleau-Ponty), utan ifrån en Foucaultsk (1997 s. 290), subjektet konstituerar sig i en specifik form eller 
annan genom särskilda praktiker i sitt levda liv. Jag vill med detta poängtera att inget är givet varken före 
födelsen eller i födelseögonblicket. Vi lever och formar våra liv. 
220 Utifrån detta kan vi tex diskutera vår tids växande problem med anorexia nervosa; som pga sin ut-
breddhet utgör ett exempel på vad Gatens (1991) kallar den imaginära kroppens (eller i mina termer den 
diskursivt konstituerade kroppsjälens) sociala karaktär. 
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ella. De skulle kunna se annorlunda ut. I en annan tid, i ett annat rum, med en annan kul
turell inramning. På detta sätt öppnar detta sätt att se kön som diskursivt konstituerade 
kroppsjälar upp diskussionen om kön. 

Gender/genus eller det sociala könet blir enligt detta synsätt inte slumpmässigt relate
rat till den levda kro pp själen och kan därför inte enkelt "uppfostras bort" eller socialt 
organiseras bort genom att könen blandar sig och gör samma saker på samma p latser 
(jmf. Hirdman 1988). Eller genom att de byter långbyxor mot böljande kjolar. Gen
der/genus kommer enligt detta resonemang snarast att framstå som symtom på den köna-
de diskursivt konstituerade kroppsjälen, dvs. vår diskursivt konstituerade kropp själ ger 
sig till känna i form av socialt kön (Gatens 1991). 

Men att utgå ifrån gender/ genus som begrepp bidrar till att reproducera tron på att 
under detta finns ett "naturligt" kön, en "naturlig" sexuell värld. Jag föredrar därför att 
utgå ifrån den könsbestämda, diskursivt konstituerade, kroppsjälen - som jag kallar kön. 

I denna text väljer jag således att utmana eller försöka dekonstru era den naturliggjorda 
innebörden i begreppet kön, men samtidigt fortsätta att använda begreppet kön. För att 
kunna tala om hur kön fungerar som en reglerande och normerande disk urs måste jag 
använda begreppet, låt vara att jag därmed samtidigt producerar och återskapar det. Ju
dith Butler (1994) skriver att ifrågasätta behöver inte vara det samma som att förkasta. 
Snarare kan det handla om att frigöra begreppet från dess metafysiska antaganden, och 
förstå vilka politiska intressen som garanterades av dessa, för att sedan tillåta termen att 
tjäna helt andra syften221. Men i begreppet kön innefatta jag nu den komplexa syn på 
kön som kroppsjäl som jag redovisat ovan, där kropp, sexualitet, tankar, innebörder, 
värderingar produceras i kulturella och diskursiva prak tiker, och således är kontextuella 
och konstruerade snarare än eviga och givna. Och det centrala för min vetenskapliga 
praktik blir sedan att ställa frågan hur detta görs. 

Självets praktik 

What strikes me is the fact that , in our society, art has become something that is 
related only to objects and not to individuals or to life. That art is something which 
is specialized or done by experts who are artists . But couldn 't everyone's life be
come a work of art? Why should the lamp or the house be an art objekt but not our 
life (Foucault 1997 s. 261)? 

Om inte bara våra tankar, värderingar, innebörder och benämningar utan också vår kropp 
och sexualitet produceras i kulturella och diskursiva praktiker, kan hela vårt liv ses som 
en konstnärlig skapelse; ett konstverk. Och i skapandet av denna konst är vi själva akti
va konstnärer. Sociala konstnärer som utövar social konst (Ekstrand 1988). Eller som 
Beuys uttryckt det: 

221 En av mina kolleger sa till mig; om vi tycker att ett begrepp är bra men det har missbrukats och 
vantolkats intill oigenkännlighet, vad är det som säger att vi då måste överge detta? Vi får väl återerövra 
det och ge det vår egen tolkning. Ungefär samma sak säger Butler (1994). Det är detta jag försökt göra 
med könsbegreppet här. 
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Jag har inte sagt: Varje människa är en diktare, varje människa är en målare, 
varje människa är en bildhuggare. Jag har sagt: Varie människa är en konstnär 
(Ekstrand 1988 s. 114). 

Subjektet konstituerar sig genom vad Foucault kallar självets praktiker. Detta innebär 
inte att dessa praktiker skulle vara något som individen uppfunnit själv. Praktikerna 
startar snarare i ett antal modeller, regler, stilar, tabun, konventioner som hon/han finner i 
sin kultur eller sitt samhälle eller sin grupp (familj, skola, grannskapet, kamratgänget). Vi 
utformas och formar oss själva i lekar, genom härmning, i samtal och läsning i familj och 
skola, genom film, TV, reklam (jmf. Holm 1993). Men den etiska människan reflekterar 
också över dessa modeller eller mönster eller diskurser. Hon är inte enbart diskursernas 
ögon. Hon kan förhålla sig till maktrelationerna genom att reflektera över sig själv och 
andra, och de regler eller tabun som finns kring acceptabla sätt att bete sig och tänka och 
vara, eller samhäll eliga principer/sanningar, och utifrån detta skapa sitt liv (Foucault 
1997 s. 291; 1989 s. 313). 

Jag föredrar att med Foucault se det som att jag konstituerar mig själv som su bjekt i 
en specifik form eller annan (som kvinna, heterosexuell, modrare, normal, forskare, soci
alarbetare ...) genom särskilda praktiker. Foucault beskriver således subjektet som form, 
inte som en substans - men en form som inte hela tiden är identisk eller enhetlig (Fouca
ult 1997 s. 290). Jag intar inte samma relation till mig själv när jag konstituera r mig som 
ett politiskt subjekt som deltar i politiska val, som när jag konstituerar mig som ett sub
jekt som försöker tillfredsställa sina begär i en sexuell relation, eller i subjektsformen som 
försöker svara mot den andres omsorgsbehov i en modrarrelation. Subjektet är inte ett 
utan delat, subjektet har inte ett absolut ursprung utan kan ses som former som ständigt 
modifieras och formas. När jag exempelvis talar om mina erfarenheter som mor, så talar 
jag om rationaliseringen av den process som hos mig resulterat i subjektsformen mor. En 
subjektsform som också hela tiden förändras i och med att själva modrandet med tiden 
och åldern förändras. Mina olika subjektsformer sammanfaller sedan inte helt i en - även 
om det naturligtvis finns relationer mellan dem (Foucault 1989 s. 329-330). 

Jag menar att via självets praktik konstitueras också den form vi kallar kön, en sub
jektsform som i likhet med andra subjektsformer uppkommer - och som vi uttrycker -
i/genom vår kroppsj äl eller vår levda kropp; via mönster av rörelser, gester, ansiktsut
tryck, via kroppsform och kroppsimage, vårt sätt att vara och röra oss, sitta, se ut, vårt 
sätt att se på världen, tänka och tala, och vår sexualitet. Det är, menar Foucault, omöj
ligt att känna till något om kr oppen och dess materialitet ("biologi") före eller utanför 
den betydelse eller innebörd som diskursivt givits kroppen. Där det finns kropp och 
kroppsliga begär - finns det redan diskursiva maktrelationer som ger sina betydel ser till 
denna kropp. När vi föds, så föds vi in i en språklig ordning som ger kroppen specifika 
innebörder direkt ef ter födelsen, kanske redan innan. Den första fråga som ställs om en 

222 Foucault talar om våra kroppar som sexualiserade, om en sexualiserad subjektivitet, men menar som 
jag förstår honom då inte någon differentierad sexualisering, dvs. att här skulle finnas någon uppdelning 
vad gäller man, kvinna, kön. Det är därför min uppfattning att man här har att vinna i förståelse på att 
följa de kvinnoforskare, t.ex. McNay, Butler, Grosz m.fl. som vidareutvecklat tankarna i denna riktning. 
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nyfödd baby är - Vad blev de t223? Det konstaterade könet224 far sedan en mycket stor 
betydelse för hur denna kropp kommer att behandlas, betraktas, räknas, formas. Natura
liseras. Foucault talar därför om k roppen som något historiskt och kulturellt bestämt i 
stället för något evigt och givet. Kroppen som något som konstitueras i diskursiva prak
tiker med dess maktrelationer. För en förståelse av kvinnan - eller mannen med för den 
delen - menar också Iréne Matthis (1992) att det visat sig viktigare hur vi definierar och 
tolkar det vi kallar "vår biologi", än hur den i någon bemärkelse faktiskt "är". 

Det är således inte bara uppfattningen om vår kropp som konstrueras som en tanke i 
våra huvuden - utan i någon bemärkelse produceras också själva kroppen. Foucault be
skriver faktiskt kroppen som den primära måltavlan för den makt- och kunskapsrelation 
som förts samman och samverkar i diskurserna. Den kroppsliga materialiteten finns na
turligtvis, något födsju, men något som blir form och förändrar form i en skapande pro
cess. Den kroppsliga materialiteten framstår som sätet för ett konstnärligt drama, där 
olikheter och skillnader och former produceras och gestaltas. Det handlar således om hur 
kropp, tanke och föreställning formas i en och samma diskursiva process. Till kropp 
själ. Kroppsjäl. Det handlar om produktiva och formativa maktrelationer. 

Maktrelationer är alltid närvarande i alla sociala sammanhang, och med maktrelationer 
menar Foucault olika strategier med vars hjälp individer försöker st yra och påverka var
andra, relationer som hela tiden är rörliga, instabila, ombytliga225. Maktrelationer är 
därmed inte något negativt som vi måste göra oss fria ifrån, utan kan snarare betraktas 
som strategispel som vi alla deltar i och som bidrar till att forma oss och vårt sociala 
sammanhang. Maktrelationerna framstår därmed som produkti va och formativa snarare 
än som repressiva. Ju friare människor är i relation till varandra, desto mer vill de s tyra 
och kontrollera varandras beteende, menar Foucault226 (1997 s. 298). 

Jag finns alltså själv med i skapandet av mina subjektsformer, min kropp och mitt 
kön (McNay 1992 s.72). Att vara kvinna som konkret historisk varelse som jag själv, är 
därmed aldrig helt identiskt med att vara Kvinna i den bemärkelse som kulturellt och 
diskursivt tillskrivs begreppet. Men sedan jag tillskrivits denna innebörd läses jag som 
Kvinna, och har som subjekt alltid att förhålla mig till tecknet Kvi nna. Det är i relation 
till detta tecken jag skapar mig (Larsson 1996). 

Det innebär att själ vets praktik inte utgör något helt fritt skapande! Jag kan inte välja 
att i likhet med Orlando bli ett annat kön. Men de möjliga praktikerna och valen bestäms 
inte bara av fysiologi, utan också av den kulturella, social och diskursiva kontexten. Ju
dith Butler beskriver det som att detta konstnärliga skapande sker i en process där vi 

223 Naturligtvis ställs också andra konstituerande frågor kring den nyfödde mycket tidigt, som exempel
vis frågor kring det vi kallar klass, ras, etnicitet, som inverkar på hur vi konstituerar oss som subjekt och 
kroppsjäl. 
224 Könet som nästan alltid fastställs utifrån grundföreställningen att vaije människa måste vara antingen 
hon- eller hankönad, en mall som även rent fysiologiskt tveksamma fall pressas in i. Av det som kunnat 
vara en fysiologisk mångfald har skapats en social dikotomi menar exempelvis Kapland och Rogers 
(1990). 
22 5 Exempel på att maktrelationer ingår i alla sammanhang är att vi i famil jen, i kärleksrelationer, i pe
dagogiska relationer, i socialarbetarrelationer försöker styra och påverka varandra. 
226 Dominansrelationer är något annat som innebär repressiv kontroll och måste hanteras via lagar, styr
tekniker och etisk reflektion (Foucault 1997). 
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hela tiden tolkar vår kulturella omgivning, som är laddad med normerande förväntningar, 
föreskrifter, tabun, sanktioner. De sociala restriktionerna kring kön, de tabun och förbud 
som finns kring alla avsteg från de föreskrivna diskursiva sanningarna, är så mäktiga att 
det helt enkelt kan bli s vårt att existera på ett socialt meningsfullt sätt utanför dessa 
(McNay 1992). 

If human existence is always gendered existence, then to stry out side of established 
gender is in some sense to put one's very existence into question (Butler i McNay 
1992 s. 72). 

En sådan grundsyn möjliggör talet om skillnader inom könen; jag skapar mig själv utifrån 
mitt subjektiva reflekterande över de diskursiva könsinnebörderna. Mitt sätt att reflekte
ra över könsinnebörderna påverkas också av, och relateras till, mina övriga subjektsfor
mer. Min kroppsjäl kan aldrig bli helt identisk med någon annans. Utifrån en annan 
kvinnas reflekterande blir skapelsen en annan. 

Men den möjliggör också diskussionen om likhet. Inom en kultur eller diskurs har de 
som betraktas och konstitueras som kvinnor, de som definierats enligt detta begrepp, alla 
att relatera till tecknet Kvinna, med de diskursiva innebörder detta tecken här och nu (där 
och då) bär. Vart jag rör mig kommer min uppenbarelse att läsas som Kvinna. Män såväl 
som kvinnor kommer att relatera till mig som Kvinna, bemöta mig, se på mig, förhålla sig 
till mig och värdera mig som Kvinna. Men mitt sätt att svara an på detta genom att ska
pa min kropp själ är mitt. 

Effekten av en sådan könsinnebörd 
Jag har här beskrivit kön som en kroppsjälslig skapelse som jag själv deltar i att skapa. 
En konstruktion där jag ser med diskursens ögon, men också förmår etiskt reflektera över 
vad jag ser. Kön är Orlandos maskerad av spetsar , krinoliner och korsetter, men också 
variationen av språkliga innebörder och värderingar som alltifrån födelsen ristar in sig i 
och konkret bidrar till att forma vår kropp själ, kroppsjäl. Innebörder som både spelar 
med våra kroppsliga skillnader, men också bidrar till att forma våra k roppar som skilda. 
Innebörder som därmed går bortom uppdelningen gender/genus - kön. Med denna inne
börd i könsbegreppet omöjliggörs den dikotoma uppdelningen mellan själ - kropp, kultur 
- natur. Vad far då denna könsinnebörd för effekter? Vad gör denna min positionering? 

Att ge kön denna innebörd omöjlig gör det traditionella sä ttet att se kön som essenti
els egenskaper. Något ursprungligt eller "naturligt" kön kan inte finnas bakom maskerna, 
eller sökas i demaskeringen. Det öppnar därmed upp den naturliggjorda positionen, och 
bidrar i stället till att frågor formuleras som: Om kön är en konstruktion och inte egen
skaper, hur görs då denna konstruktion? Och hur förmås vi se konstruktionen som na
turlig snarare än "kulturlig"? Hur åstadkoms detta? Och vad far denna konstruktion för 
effekter? Vad kostar det oss att konstruera oss på det ena eller andra sättet? Denna inne
börd i kön öppnar således för de diskursanalytiska frågorna kring kön. 

Att se kön som något som är så djupt förankrat i vår kroppsjäl gör d et till något 
mycket trögföränderligt. Men i förlängningen, bortom diskursanalysen i detta arbete, 
öppnar det dock för tanken att något som är gjort borde kunna göras annorlunda. Det 
öppnar för att tänka möjligheten av nya former av självproduktion, tankar, former av 
relationer, sexualitet, kön. 
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Detta far bli min preliminära och tillfälliga punkt kring frågan om kön - utifrån He-
rakleitos insikt att man aldrig kan kliva ned i samma flod två gånger. Inte heller i minsta 
rännil eller bäck. Foucault har sagt, at t det finns tillfallen i livet då frågan om man kan 
tänka på ett annat sätt än man tänker, och se p å ett annat sätt än man ser, är nödvändig 
att ställa om man vill fortsätta att betrakta. Och det vill jag (Ekstrand 1993). 

10.5 SPELET OM KÖNSINNEBÖRDERNA, OCH KROPP SJÄL, KROPPSJÄL 
SOM MIN SPELBRICKA 

Spelet kring kön 
Det är inte oskyldigt vilka ord eller begrepp jag använder eller skapar för det jag vill tala 
om. Samtidigt har jag som andra att ta till orda och försöka konversera inom den språkli
ga ordning som vi kulturellt fötts in i och socialt blivit till i. Ta till orda med begrepp 
som samtidigt bidrar till att denna ordning upprät thålls. Jag skulle önska att jag kunde 
uttrycka det som att det jag här har försökt tala om är qkryll - och så få tillåtelse att själv 
ordna innebörden i det ordet. Men hur skulle jag göra denna innebörd begriplig, om jag 
inte försökte relatera dett a nya sätt att tala/tänka till redan kända begrepp som kön, 
kropp, sexualitet, manlighet, kvinnlighet? 

Det paradoxala med all feministisk praktik, eller kritisk pr aktik över huvud taget, är 
just detta att den måste basera kritiken på de begrepp som den samtidigt önskar ifråga
sätta. Detta innebär att det är riskabelt att ta till orda. Det är så lätt att det jag velat ifrå
gasätta, genom att jag tar upp det till diskussion, snarare reproduceras och befästes i och 
genom denna diskussion och de praktiker den legitimerar. Det är dessa risker som här 
exemplifierats genom analysen av de könsteoretiska begreppen och dess olika innebör
der, som kön, jämställdhetsbegreppet och uppdelningen mellan kön och gender/genus. 

Trots dessa risker menar jag att en teoretisk åtskillnad mellan kö n och gender/genus 
dock fört oss till nya klarheter. Den har brutit ny mark, den har öppnat nya möjligheter 
att tänka i den könsteoretiska diskursen. Den har öppnat för hela det teoretiska resone
mangjag redovisat ovan. Och det problematiska jämställdhetsbegreppet har i väsentliga 
avseenden de senaste hundra åren förbättrat könsspecifika förhållanden, främst för kvin
nor, men i vissa avseenden också för män. Detta ska inte bagatelliseras. 

För mig har hela den här läsningen dock fört mig tillbaka till begreppet kön, som jag 
tvingas ifrågasätta men ändå använda. Ty lika lite som jag finner det poängfullt att verk
ligen skapa och definiera ordet qryll i relation till redan använda ord, lika lite vill jag fort
sätta att upprätthålla skillnaden mellan kön och gender/genus. Projektet framstår som 
alltför vanskligt. Trot s riskerna använder jag ordet kön, eftersom det är det ord vår 
språkliga ordning erbjuder, och det ord jag därmed ändå alltid måste förhålla mig till. Men 
jag väljer att dekonstruera den traditionella innebörden av begreppet som något naturligt, 
"biologiskt" givet, eller som olika egenskaper vi föds med. Jag väljer att skapa min inne
börd i begreppet kön som något icke naturligt utan snarare diskursivt naturliggjort. Jag 
väljer att tala om k ön som det komplexa område där könsskillnader produceras och ge
nomlevs och diskursivt fås att framstå som "naturliga". Genomlevs av våra talande och 
tänkande och levande kroppsjälar, där kropp, sexualitet, tänkande, språk, innebörder, 
värderingar produceras i en kulturell, social och diskursiv praktik, och därmed ristas in i 
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vår kropp själ, kroppsjäl, och levs ut i vårt sätt at t tänka, tala, gå, röra på oss, se på oss 
själva och varandra.... Kön är något gjort, och kan därmed knap past göras ogjort. Men 
kunde möjligen tänkas göras annorlunda? 

Denna innebörd i kön, denna konstruerade kropp själ, kroppsjäl, blir mitt bidrag av 
den diskursiva läsningen. Den diskursanalytiska frågan utifrån ett sådant ontologiskt 
könsbegrepp blir; hur möjliggörs och görs då dessa kön? Och vad gör det? Vilka blir ef
fekterna? Detta blir den epistemologiska grunden för en könsteoretisk diskursanalys. 

Konstnären som skapar sig själv 
Som etiskt reflekterande subjekt skapas jag inte på ett deterministiskt sätt av de diskur
ser jag ingår i, varken vad gäller subjektsformen kön eller andra former som politiskt 
subjekt, sexuellt subjekt eller socialt subjekt. Jag konstituerar mig själv genom själ vets 
praktiker. De regler, modeller, föreskrifter, tabun, stilar eller konventioner diskurserna 
erbjuder eller påbjuder, och de maktrelationer dessa presenteras för mig i, förhåller jag 
mig till på ett reflexivt sätt. Att konstituera sig i enlighet med diskursens sanning har 
alltid sina kostnader. Det kan kosta i form av undertryckande av behov, önskningar, vil
jor. Det kostar anpassning227. Men det kan ge ett vackert liv, e tt gott rykte, en social 
position. Att konstituera sig i konflikt med diskursens sanning har också sina kostnader. 
Det kan kosta ett vackert liv, ett gott rykte, min sociala position, till och med min exi
stens. Men det kan också ha sina vinster. 

Jag skapar mig själv i ett konstnärligt drama, där olikheter, skillnader, former, likheter 
ständigt produceras, gestaltas, förändras. Jag skapa r därmed inte bara subjektsformen 
kön. Jag ingår också i diskurser som formar subjektsformer utifrån klass, ras, kultur, 
politik, socialitet. Mötespunkten mellan mina olika subjektsformer är min kroppsjäl, 
men mina olika subjektsformer sammanfaller aldrig helt. 

Den diskursivt konstituerade men etiskt reflekterande och skapande människan far 
också epistemologiska effekter för diskursanalysen. Skapandet av det sociala subjektet i 
det sociala arbetets diskurser, som jag i kommande del ska u nderkasta en diskursanalys, 
ingår i detta konstverk. Jag skapar mig själv som normal, missbrukare, modrare, vanartig, 
vansinnig, kriminell, socialarbetare utifrån de diskursiva konstruktioner som står mig till 
buds med dess maktrelationer, men också utifrån min etiska reflexion över mig själv. 
Detta skapande sker aldrig helt fritt från kön. 

227 Se diskussion i Fahlgren och Oldenmark (1998) kring ledarskap och kön. 
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Kapitel 11 DISKURSIVA KONSTITUERINGAR AV MANUS; EN 
DISKURSANALYS AV ETT BARNAVÅRDSDRAMA - utgångspunkter för 
diskursanalysen 

11.1 SOCIALT ARBETE SOM DISKURSER OCH PRAKTIKER 

Det går inte att leva utanför samhället, det går på sin höjd att singla omkring i det, 
lossriven med hängande trådar. Samhället är bu nkern där man förvarar männi
skor och varor, kulvertarna med lysrör och adventsljustakar, tunnelbanan au
gusti streck juni, de långa harangerna av råbetong, de vajande babelstornen med 
glimmande ljus, apoteken och sjukkassorna där det inte finns hundar och öv
ningsfälten där det finns granatskärvor och hundar, parkerna, rivningstomterna, 
föryngringsytorna, destruktionsanläggningarna, avgiftningscentralerna. 

Kerstin Ekman, ur: En stad av ljus 

Människor har i alla tider och i alla samhällen på varierande sätt tagit hand om sjuka, 
skadade, handikappade, mindre bemedlade eller utsatta som tillhört familjen, stammen, 
folket, hushållet; "de egna". För "de andra", de främmande, har det dock ofta funnits 
andra regler. Motiven till de sociala hjälpinsatserna - eller det sociala arbete som jag här 
kommer att tala om - har varit många, varierande och komplexa228. 

Enligt den kristna kärleksläran är det en etisk skyldighet att hjälpa andra, en etisk 
skyldighet som inte uppfattas som en uppoffring utan något som berikar och ger mening 
åt livet. Enligt barmhärtighetsprincipen har man genom a tt hjälpa velat lindra nöd och 
göra gott. På senare tid har det i socialt arbete också talats om upprättelse och värdighet. 

Genom att lindra nöd och göra gott har man också kunnat uppnå andra ideologiska 
motiv som att släta ut motsättningar, exempelvis klassmotsättningar, inom samhället, 
och därmed motverka social oro och hotande social revolt. En samhällsbevarande åtgärd -
som en samhällelig klokhetsåtgärd. Centralförbundet för socialt arbete, CSA, som vid 
seklets böljan var mycket drivande i att utveckla svenskt socialt arbete vad gäller såv äl 
lagstiftning, utbildning av socialarbetare som arbetets konkreta utformning, såg so m ett 
av sina intressen att bekämpa klasskampsandan för att motverka hotet mot samhällsord
ningen (Mattsson 1984; Ohrlander 1992). Samtidigt har också intressegrupper från ex-
oipelvis arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och olika klientrörelser de sista hundra 

.ren stridit för att för de egnas räkning få tillg ång till hjälp, s töd och reformer inom den 

228 Jmf. Qvarsell (1993); Mattsson (1984); Holgersson (1981) för grunderna i det resonemang som här 
förs kring motiv till socialt arbete. Swedner (1985, 1997) talar om socialt arbete i snäv och i vid mening. 
I vid mening kan allt behandlings-, vård- och omsorgsarbete som syftar till människors välfärd och livs
kvalitet räknas till socialt arbete som jag också gör just här. I snäv mening avser man med socialt arbete 
främst det arbete som utförs inom socialförvaltningar och andra liknande organisationer, som ekonomiskt 
bistånd, praktisk juridisk hjälp, psykosocialt arbete, barnavård och missbruksvård, grannskapsarbete, 
samhällsarbete. Jag kommer så småningom att avgränsa mig till att tala om det arbete som görs inom en 
barnavårdsdiskurs. 
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socialapolitiska domänen, och därmed sett åtgärder som positiva förändringar för de 
egna. 

De sociala motiven till hjälp har kunnat framställas som behovet av att avskilja de 
som stör eller "smittar" från samhället, hålla dem under kontroll för att stävja tiggeri, 
laglöshet, kringstrykande för att skydda samhället, och därmed bevara och befästa den 
rådande sociala ordningen. I en riksdagsmotion 1896 skrev Berg, ledamot i ligapojks-
kommittén, om den ökande förvildningen hos sekelskiftets problembarn, och om faran 
att förvildningen och vanarten skulle 

sprida sig till allt vidsträcktare kretsar af det uppväxande slägtet, hvarav följden 
måste blifva, att framtidens mensklighet sjunker ned till en lägre moralisk stånd
punkt än den, hvarpå nutidens befinner sig (Swärd 1993 s. 51). 

Ekonomiska motiv till socialt arbete har exempelvis varit att reproducera och reglera 
arbetskraften, och att öka den arbetsföra befolkningen. Den senare socialpolitiken har 
också haft konsumtionsstimulerande effekter av ekonomisk betydelse. Framför allt un
der 1930-talet sågs en produktiv socialpolitik som en motor för tillväxt och välstånd i 
Keynesiansk anda. Därmed har det sociala arbetet också kunnat bidra till att reproducera 
och befästa den ekonomiska ordningen. 

Till detta kommer att professionella gruppers strävanden och strider, såsom läkare, 
pedagoger, präster, psykiatriker, socialarbetare, allteftersom vetenskaperna och kunska
perna (som i sig skapat behov av ytterligare k unskaper) utvecklats de senaste 200 åren, 
har påverkat vård, hjälp och socialt arbetes utformning229. 

Om socialt arbete kan betraktas som ett diskursivt falt, så är det i så fall ett mycket 
komplext, heterogent och motsägelsefyllt falt, e tt falt som består av mycket komplexa 
nätverk och relationer mellan olika yrkesgrupper och olika institutioner, som sinsemellan 
strider om hur det sociala arbetet ska utformas, eller samarbetar och skapar koalitioner 
kring detta. Socialtjänstlagens portalparagraf från 1982, som idag är den ramlag som styr 
svenskt socialt arbete, ger uttryck för de motsättningar och paradoxer som finns inbygg
da i allt modernt socialt arbete. 

"Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidarite tens grund främja män
niskornas 
- ekonomiska och sociala trygghet 
-jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhället 

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 självbestämmande och in
tegritet." 
SoL §1 

229 Något som de sista årtiondena följts av tendenser till avprofessionalisering i form av klientrörelser, 
frivillig hjälp, privatisering, vilket ytterligare komplicerar bilden. 
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Här finns inskrivet det samhälleliga och solidariska ansvaret för den andre, och samtidigt 
respekten för individens självbestämmande och integritet. Det sociala arbetet ska bygga 
på ömsesidigt förtroende och frivillighet. Samtidigt finns motsättningarna mellan frihet 
och jämlikhet, frivillig hjälp och tvång inbyggda i lagstiftningen. Myndighetsutövning 
och disciplinering, med det hot om tvång som finns i speciallagarna kring barnavår d LVU 
och missbruksvård LVM230, ska paras med en tilltro till människornas eget förnuft, egna 
resurser och ett tillvaratagande av hennes rättigheter. Detta framstår som grundläggande 
motsättningar som finns inbyggda i hela välfärdsstaten, i den svenska folkhemsmodellen, 
i de socialpolitiska reformerna. Pendeln svänger mell an dessa motsättningar i socialt ar
bete, både vad gäller de sociala praktikerna så väl som de vetenskapliga diskursiva prak
tikerna. 

Socialt arbete som vetenskaplig disciplin 
Den lossrivna individen som singlar omkring i samhället kan således av olika anledningar 
bli föremål för samhällelig hjälp i form av socialt arbete. Men socialt arbete har de senas
te årtiondena också utvecklats till en egen vetenskaplig disciplin. Vad kan då sägas kän
neteckna socialt arbete som vetenskap? 

Att fundera över det problematiska i relationen mellan individ och samhälle är inget 
nytt som uppkommit med socialt arbete som vetenskaplig d isciplin231. Det är ju just 
det problematiska i relationen mellan den alltmer frigjorda individen och hennes samhälle, 
som blev så tydli gt i våra västerländska samhällen efter franska revolutionen och under 
industrialiseringen, som är själva grunden för de klassiska sociologernas frågande232. Hur 
hålla samman samhälle t som ett harmoniskt kollektiv när individerna tycks dra åt sina 
egna håll? Hur fa en samhällelig ordning via kontroll av denna individ som tycks virvla 
iväg som ett löv för vinden? Hur integrera individen så att hon följer samhällets regler 
och normer - för såväl samhällets som individens bästa? Hur lära henne älska det kollek
tiva högre än sig själv? Se här sociologins grundläggare August Comtes och Émile Dürk
heims stora frågor! Samma problem kan också sägas ha aktualiserats av Karl Marx; fast 
då utifrån helt andra premisser; hur tar vi på bästa sätt till vara denna konflikt mellan 
individ och samhälle? Hur bygger vi med dess hjälp en egen och bättre gemenskap än den 
det kapitalistiska samhället har att erbjuda oss? Detta är alltså klassisk sociologi. 

Socialt arbete kommer in i relationen först om/när en intervention i relationen mellan 
individ och samhälle görs, menar Lennart Nygren (1992b). Det vill säga först när Dürk
heims och Comtes tankar överförts till en praktisk och intervenerande nivå kan vi tala 
om socialt arbete. En representant för den samhälleliga si dan233 ges i uppdrag att på 

230 LVU; Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVM Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall. Båda lagarna tillåter vård utan samtycke dvs. tvångsvård utanför Socialtjänstlagens princip om sam
verkan och samtycke. 
231 Dvs. de senaste 15-20 åren i Sve rige. Internationellt betraktas socialt arbete i allmänhet inte som 
ett eget vetenskapligt ämne, utan utbildningen i socialt arbete förlitar sig precis som den gjort i Sverige 
på en mängd olika ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi, statskunskap, juridik... . 
232 Detta har jag utvecklat mera i min PM: Den sexualiserade sanningen (Fahlgren 1992). 
233 Att socialarbetaren är en offentlig representant för samhället låter sig ganska självklart sägas om den 
statligt/ kommunalt anställde socialarbetaren, men jag menar också att det gäller privat socialt arbete 
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något sätt intervenera i den enskilde individens liv/grupper av individer eller kollektiv. 
Relationen mellan individen och det diffusa kollektiva samhället förvandlas till en kon
kret relation mellan individer, med syftet att normalisera relationen. 

Det specifika med socialt arbete blir enligt detta resonemang att något görs\ Kring 
denna relation och kring detta görande har sedan en egen vetenskaplig disciplin byggts 
upp. Görandet vetenskapliggörs! Den vetenskap som här skapas, har alltså per defini
tion en mycket nära relation till konkret socialt arbete och dess praktiker. 

Sociala problem skapas och normaliseras i det socialt arbetets praktik 
Det sociala arbetet kan, menar Nygren (1990), därmed framställas som ett möte mellan 
(minst) två subjekt, som i detta möte försöker etablera en relation. Individerna befinner 
sig självklart inte i något isolat; de finns i ett socialt nätverk och respektive individs livs
situation samexisterar i och med denna relation. Det sociala arbete som sker i detta möte 
kan sedan, menar Nygren, beskrivas som att någon (socialarbetaren) ser som sin uppgift 
att handla i förändringssyfte i relation till en annan människa (den/de socialt utsatta, 
hjälpbehövande). Man strävar således efter en förändring, och denna förändring definie
ras av det socialt önskvärda. Normen, det normala, det socialt/samhälleligt rätta och 
goda, definierar således vad som betraktas som social avvikelse, social utsatthet och 
därmed också förändringsinrikningen (Nygren 1990, 1992b). Det normala får sin näring 
genom det avvikande. Normen kan på så sätt sägas skapa avvikelsen, som sedan måste 
exkluderas och behandlas, hjälpas, formas, resocialiseras, normaliseras. För att veta i 
vilken riktning man ska arbeta med denna förändring måste alltså identiteterna klargöras 
(Nygren 1990). 

Det som brukar kallas sociala problem ser jag därmed inte som något objektivt givet. 
Sociala problem skapas enligt detta synsätt i sociala och normativ a processer. Olika ty
per av sociala problem formuleras inom olika diskursiva arenor, på olika sätt vid olika 
historiska tidpunkter. Konstruerandet av olika sociala problem sker genom inre diskursi
va strider mellan olika professioner, politiska institutioner, intresseorganisationer, 
massmedia. Vad som förs upp på dagordningen som sociala problem bestäms inte bara 
av antalet potentiella problem som upplevs hota samhället eller speciella grupper i det, 
utan också av de sociala myndigheternas och organisationernas kapacitet att ta hand om 
och åtgärda problemen. Politiska förändringar, strukturella förändringar, konjunkturför
ändringar m.m. kan förskjuta diskursens gränser och förändra såväl problembilden som 
åtgärdsbilden. Mycket sällan förstås sociala problem utifrån de som betraktas som pro
blembärare234. 

Graden av avvikelser eller sociala problem i ett viss samhälle vid en viss tidpunkt kan 
därmed säga oss lika mycket om samhället, dess politiska, ekonomiska och professio
nella strider och dess kontrollinstitutioner, dess sociala arbete, som om medborgarnas 
benägenhet at t avvika eller " ha problem". Skolan, polisen, socialtjänsten, sjukvården, 
domstolarna strider om vilka bilder som ska produceras av awikare eller sociala pro

bedrivet i namn av bestämda intresseorganisationer med ideologiska motiv. Även dessa måste ju ses som 
- se sig själva som - en del av vårt samhälle. 
234 Jmf. Ohlsson (1997 s. 25-33) och resonemanget kring hur ungdomsproblem skapas. 
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blem, bilder som p assar in i de arbetsmodeller och praktiker som har utvecklats i olika 
samhälleliga institutioner och organisationer (Olsson 1997)235. 

Socialt arbete; att med vetenskapens hjälp lösa sociala problem 
Det centrala i socialt arbete har således varit en problemorientering; syftet med det soci
ala arbetet har framställts som att identifiera problemet, utreda och föreslå en föränd-
ringsinriktad åtgärd, samt sedan följa upp resultatet Detta problemlösningstänkande har 
fått till följd att man ofta sökt och anammat rationella metoder eller tekniker för föränd
ringsarbetet, med föreställningen att man med i förväg uttä nkta stödinsatser enligt vissa 
teoretiska modeller ska kunna arbeta med a tt anpassa individernas/de socialt utsattas 
livssituationer till de yttre sociala villkoren. Som grund för ett sådant modelltänkande har 
den vetenskapliga kunskapen legat. 

Det sociala arbetet har också alltsedan slutet av 1800-talet varit intimt förknippat 
med vetenskaplig kunskap, det har utformats i enlighet med vetenskaplig k unskap (Soy-
dan 1993). Denna vetenskapliga tilltro var också märkbar när socialt arbete 1982-83 blev 
en egen vetenskaplig disciplin i Sverige. Amnesbeskrivningen för Sveriges första profes
sur i socialt arbete i Göteborg 1977 löd: 

Professuren i socialt arbete är inriktad på studiet av sociala problem och för lös
ningen av dessa. Studieområdet innefattar analys av samhälleliga orsaker till so
ciala problem som drabbar individer och grupper samt problemens bakgrund i 
samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Området omfattar vidare 
analys av olika former för lösning av sociala problem, utveckling av kunskaper, 
som kan omsättas i förebyggande åtgärder, samt utformning av åtgärder för den 
praktiska verksamheten på det sociala området (Swedner 1985 s. 6). 

Liknande ämnesbeskrivningar skrevs senare i Stockholm, Umeå och Lund. Detta tradi
tionella synsätt utgör en slags historisk diskurs man idag har att förhålla sig till i diskus
sionen kring socialt arbete som vetenskaplig disciplin236. 

En social praktik som vilar på dis kurser - som upprätthålls och understöds av 
praktiken 
Trots sin mångfald och komplexitet betraktar jag socialt arbete i sig s om en specifik 
diskurs, en diskurs där socialt arbete som vetenskap spelar en viktig roll. En diskurs med 
ett speciellt men komplext språk, med speciella vokabulär och representationer eller 
logiska framställningar. I den form av socialt arbetet där samtal utgör den viktiga prakti
ken, uppstår exempelvis typiska situationer, där för denna diskurs typiska ämnen be
handlas ur specifika perspektiv, med typiska omständigheter ikring. I dessa samtal kon

235 Jmf. Swärd (1993), som för ett liknande resonemang kring barnavårdsdiskursen, där han också visar 
exempel på hur organisationer som Centralförbundet för socialt arbete och Svenska fattigvårdsförbundet 
vid seklets böljan, och senare Föreningen Sveriges socialchefer, hade stort inflytande i diskursen. Jmf. 
Ohrlander (1992). 
236 Exempel på att man tar avstamp i en sådan traditionell syn för att utveckla socialt arbete som ämne 
är bl.a. Soydan (1993); Morén (1992 a, 1992 b, 1990); Sandberg (1990); Nygren (1990, 1992); Näsman 
(1992); Conrah (1992) osv. 
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strueras en verklighet som sedan far reella konsekvenser i form av dokumenterade åtgär
der (Fredin 1993). 

Det innebär att det i det sociala arbetets diskurs, som i alla diskurser, finns en hand
lingspotential; den gör saker, åstadkommer effekter. I socialt arbete som diskursiv prak
tik konstitueras sanningar i vars namn organisationer och institutioner kan skapas och 
återskapas, klassificeringar och diagnosticeringar göras. Diskursiva sanningar som vilar 
på, men som också kan tas som grund för att utveckla, sociala praktiker som påverkar 
eller styr det sociala livet på mycket påtagliga, ibland handgripliga, kroppsliga, sätt. Pro
gram kan utvecklas för att administrera individers handl ingar, livsstilar, kropp själar237 i 
enlighet med bestämda normer eller kulturella ideal (jmf. Hopwood 1994). 

De abstrakta föreställningarna i sociala teorier kan således göras konkret hanterbara, 
operationaliserbara, på organisationsnivån, med hjälp av föränderliga sociala praktiker i 
socialt arbete och dess metoder och tekniker (jmf. Hopwood 1994). Den sociala praktik 
som utvecklas i socialt arbete kan således ses som vilandes på dess diskurser. 

Med praktiker inom detta fält avser jag regelbun dna eller återkommande handlingar 
och språkliga utsagor som äger rum inom det sociala arbetet. Praktikerna är diskursiva så 
till vida att de sker inom ramen för regler och språkliga förklaringar som är giltiga inom 
detta falt, och inom ramen för vad man här planerar och vad ma n diskursivt underförstår 
eller tar för givet (Foucault 1972/91 s. 75). Det vill säga att praktikerna har en historia 
som bidrar till att styra och forma föreställningar och tolkningsmöjl igheter innan det en
skilda subjektet träder in i dem (Jmf. Öhlund 1997) 

De sociala praktikerna kan sedan mer konk ret bestå av olika metoder och tekniker, 
som exempelvis att diagnosticera och klassificera och därmed skapa åtskillnad, eller ska
pa avvikelser. Dessa avvikelser kan sedan behandlas i normaliserande metoder och tekni
ker som opererar genom hänvisning till det normala, exempelvis det terapeutiska samta
let, via symboliserande tekniker (klippa hår, byta klädstil), etablerandet a v nära relatio
ner som teknik, splittringstekniker (flytta missbrukare till landet), behandlingstekniker. 
Flera tekniker (även motstridiga sådana) kan tänkas ingå i en och samma metod (jmf 
Öhlund 1997; Ohlsson 1997; Swärd 1993). 

Normalisering kan därmed ses som sociala praktiker, som via en specifik uppssätt-
ning metoder och tekniker försöker producera former av subjektivitet och socialt hand
lande som passar in i det samtida normala samhället (Öhlund 1997). Den subjektsform 
jag kallar kön ingår som jag ser det i denna normalisering. 

Mellan det sociala arbetets diskurser och praktiker råder e tt förhållande av samver
kan, återverkan och reproduktion. Det sociala arbetets praktiker förutsätter, utvecklas 
som en effekt av eller med stöd av dessa diskurser, men denna praktik återverkar sedan 
också på den diskursiva nivån. Genom avgränsade och specificerade praktiker kan av
gränsade kunskaper skapas och diskussioner och innebörder genereras som bidrar till a tt 
producera, reproducera och upprätthålla den diskursiva nivån. De praktiker och metoder 
som det konkreta arbetet bygger på, bidrar således till att upprätthålla och reproducera 
den diskurs som givit d essa praktiker sin legitimitet. Denna ömsesidiga relation mellan 

237 Se kap. 10 detta arbete. 
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diskurs och praktik är mycket tydlig inom sociala arbetet, som därför i detta avseende 
utgör ett mycket åskådligt exempel. 

En diskursanalys av relationen mellan diskurs och praktik i socialt arbete 
Jag har beskrivit socialt arbete som ett komplext, heterogent, motsägelsefyllt och histo
riskt föränderligt men ändå specifikt område eller falt, bestående dels av en specifik dis
kursiv praktik med ett speciellt och komplext språk, ett speciellt vetande och specifika 
diskussioner, dels av olika sociala praktiker, eller metoder och tekniker, som utgör sätt 
att intervenera eller agera gentemot indivi der, enheter eller processer. Diskursanalysens 
fokus kommer att rikta in sig mot hur dessa diskurser och praktiker på varierande sätt 
samverkar till att producera och reproducera socialt liv. Hur skapas eller produceras 
specifika sätt att förstå innebörder kring normaliteter och subjektsformer, exempelvis 
subjektsformen kön, och hur samverkar dessa sätt att förstå med konkreta praktiker i 
upprätthållandet av dessa subjektsformer och normaliteter? 

Jag kommer därmed att i följande diskursanalys behandla och analysera utsagor om/i 
det sociala arbetet som diskurser, dvs. jag kommer inte att ta det sociala arbetets förhål
landen för givna, utan se dem som producerade av föränderliga maktrelationer, för att så 
göra en egen läsning av hur de konstitueras. Styrkan i en sådan diskursanalys blir att jag 
både gör en läsning av hur specifika innebörder diskursivt skapas, produceras och repro
duceras, hur detta görs och möjliggörs i socialt arbete, och vad detta i förlängningen kan 
tänkas innebära för oss i vårt sociala liv; vad det gör eller åstadkommer för effekter. Ef
fekter som i det sociala arbetets praktik kan vara synnerligen konkreta och dramatiska. 

Min begreppsapparat tillhör därmed inte helt det sociala arbetets konventionella 
språk. Jag har dock föregångare på området i exempelvis Swärd (1993); Öhlund (1997); 
Ohlsson (1997). 

Om begränsningar till socialtjänstens barnavårdsdiskurs 
Jag har hittills talat om socialt arbete i generella termer. Inom det mångfacetterade sociala 
arbetet finns en rad diskursiva falt, där olika typer av sociala avvikelser skap as, diskute
ras och hanteras via olika modeller och tekniker. Fält som konstituerats som barnavård, 
äldreomsorg, missbruksvård, handikappomsorg, omsorg om utvecklingsstörda, kriminal
vård, psykiatrisk vård osv. 

Jag väljer att snäva in min diskussion kring det sociala arbetets diskurs och praktik till 
att gälla barnavårdens falt inom den kommunala socialtjänsten, och de samtalsordningar, 
de beskrivningar, föreställningar och handlingar i form av praktiker och tekniker som är 
aktuella inom detta falt. Det är från detta område jag hämtar min berättelse, som utgör 
utgångspunkten för min diskursanalys. 

Det betyder inte att detta bara berör kommunens so cialtjänst. Kyrka, polis, skola, 
domstolar, sjukvård, psykiatrisk vård, intresseorganisationer, massmedia bidrar till att 
producera bilder av normaliteter och avvikelser som passar in i barnavårdsorganisatio
nernas arbetsmönster. Det vill säga också inom barnavårdsdiskursen sker en ständig 
kamp om vilka företeelser som ska anses passa in, vad som inte passar in och därför 
definieras som problem och utesluts, vilka åtgärder som ska vidtas och hur de ska 
genomföras. Socialtjänstens uppgift är att upprätthålla den samhälleliga normaliteten på 
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området, och det görs i form av uteslutningstekniker och inneslutningstekniker som kan 
läsas i en diskursanalys (jmf. Ohlsson 1997; Swärd 1993). 

11.2 POJKEN UR FAMNEN. EN BERÄTTELSE. 

Vi åker längs havet. Det är en vacker fredag eftermiddag i början av februari. 
Den bleka vintersolen lyser över den isiga viken. Jag fryser trots solen. Min mage 
värker. I tankarna är jag redan framme i den låga röda bruksbyggnaden. Vad 
händer därborta? Gud, måtte hon inte göra nåt dumt! Socialnämndens ordföran
de, som kör bilen, pratar hela tiden. Pladdrar på om att "detta måste ju vara det 
enda rätta, vi kan naturligtvis inte göra på något annat sätt, det ska nog gå bra 
det här, ska du se...-jag minns en gång när jag. " Måtte vi b ara hinna dit i tid, 
tänker jag, måtte hon inte hinna / Jag fumlar i handväskan efter novalucoltab-
letterna. 

När vi kommer in i huset möts vi av en mycket laddad stämning. En psykolog från 
barnpsyk är där tillsammans med familjeterapeuten. Jag känner en lättnad över 
att familjen inte var ensam. Dessa båda har jobbat intensivt me d familjen det se
naste året. De har redan berättat för föräldrarna att barnpsyk i sitt sista utlåtande 
till socialnämnden i kommunen tagit ställning, att de inte längre kan acceptera att 
grabben stannar hemma hos föräldrarna. Risken för hans framtida utveckling är 
för stor, har de skrivit i utlåtandet. Han bör omhänderta s och fosterhemsplaceras. 
Trots den enorma uppbackning och det stöd familjen fått de sista året av barnp
syk där hela familjen vistats och fått familjeterapi, av familjeterapeuten som ar
betat i familjens hem under handledning av barnpsyk och ställt upp så fort familjen 
behövt henne, av dagis- och barnhemspersonal som stöttat oc h hjälpt, har läget 
snarare blivit än mer öppet kaotiskt än tidigare. Kanske har stödet bidragit till att 
mamman blivit medveten om vad som förväntas av henne, vilket hon inte förstod 
tidigare, kanske också medveten om att hon inte förmår, inte orkar, inte räc ker 
till. Därav den sista tidens desperation. Både mamman och pappan dricker, det 
bråkas och skriks i familjen, de lever socialt och fysiskt mycket isolerat, de klarar 
inte av sin ekonomi och har ofta inte pengar till mat. Mammans ångest gör det 
svårt för henne att lämna lägenheten. Hennes beroende av mannen (som oftast 
finns hemma därför att han är pensionerad) men ä n mer av sonen är enormt, vil
ket fatt till följd att hon inte orkar eller förmår se honom växa av rädsla att han 
ska växa ifrån henne, försvinna ut, bort... 

När vi från socialbyrån kom in i familjen var grabben i treårsåldern, hade blöjor, 
åt välling och bars omkring som en baby av sin mor. Han sov i en nedkissad 
spjälsäng. Med nya vuxenkontakter på dagis, barnpsyk och barnhem (han har va
rit barnhemsplacerad ett par omgångar i kortare perioder under vårt arbete i fa
miljen) har han utvecklats och växt på ett fantastiskt sätt de sista åren. Han är fem 
år nu men har, som jag upplever det, redan vuxit förbi sina föräldrar. När mam
man försöker hålla kvar honom som liten, överbeskydda honom, inte s läppa ut 
honom på gården och till andra barn, m ata honom, klä honom, får han raseriut-
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brott och ger sig fysiskt på sin mamma - ibland med vassa tillhyggen - eller pro
vocerar henne så hon tror hon blivit tokig. Hon rår inte längre på honom, hon 
tror han blivit sjuk på något sätt. När föräldrarna druckit och inte orkar med poj
ken stänger de in honom i städskåpet. 

Först när ordföranden och jag kliver in genom dörren tycks mamman förstå vid
den av vad man försökt säga henne. Nej, skriker hon, ni får inte ta pojken! Hen
nes vrål och skrik har en styrka jag aldrig tidigare hört hos någon människa, som 
om hennes stora kropp fungerade som en enorm resonanslåda. Det är obeskriv-
bart. Vi sätter oss ned på pinnstolarna i köket och försöker resonera med föräld
rarna, försöker förklara att för pojkens skull kan vi inte fortsätta så här, och att 
de egentligen inte hell er själva orkar fortsätta så här. Att p ojken får flytta till ett 
fosterhem är det bästa för dem alla, och de kommer att få hälsa på grabben, det 
kommer att bli bra Jag tror inte att de hör vad vi säger. I alla fall tycks inget gå 
in. Mammans förtvivlan tycks avgrundsdjup. Hon håller sonen hårt i sin famn, 
backar ut mot ytterdörren och säger att får inte hon h a grabben så ska ingen an
nan ha honom heller. Då är det lika bra hugga huvet av honom. Det är inte första 
gången hon hotar att ta pojkens liv. 

I det läget konstaterar ordföranden att detta är bara att dra ut på pinan, och psy
kologen från barnpsyk håller med. Vi vet ju alla att vi i vart fall inte ka n lämna 
familjen i detta tillstånd över helgen efter mammans många hotelser både vad 
gäller både pojkens och sitt eget liv. Med förenade krafter sliter vi pojken ur ar
marna på den fruktansvärt starka och ylande mamman, och ordföranden springer 
mot bilen med grabben. Mamman ger ut ett helvetiskt skri och slänger sig på hall
golvet med hela sin enorma tyngd. Jag stannar till och tittar tillbaka, skräckslagen 
- vet inte om jag ska gå eller stanna. Kan jag verkligen lämna henne så här? Ska 
jag....? Men psykologen säger att jag ska gå, hon och terapeuten stannar hos för
äldrarna. 

Jag sitter i baksätet i bilen med grabben i mitt knä. Det känns som att hålla en 
skälvande fågelunge. Han gråter stilla. Jag stryker honom tröstande med mina 
darrande händer. Han sitter mycket stilla, ställer bara frågan: vart ska vi nu? Jag 
försöker pratar lugnande, min mun går hela tiden, jag pratar om varför han inte 
kan vara hos mamma och pappa nu och att vi i stället ska åka till Monica och 
Kjäll, dom som han träffade på barnhemmet....och dom har en jättefin 
hund. och mamma är ledsen nu men Jag hör mig själv prata vidare - som 
om jag befann mig vid sidan av mig själv. Mina händer fortsätter att försöka 
trösta grabben. I tankarna finns jag kvar hos den vrålande mamman. 

Pojken har under en tid som stödåtgärd haft dagisplats, och dagisfröken som 
känner honom väl följer med till fosterhemmet. Där är allt ljust, soligt oc h glatt, 
kontrasterna till det hem vi just lämnat är ofattbara. Grabben låter sig fogligt fö
ras in i huset och fram till fosterföräldrarna. Han känner dem, tycker om dem, är 
mycket foglig. Efter fika och någon timmes småprat lämnar vi fosterhemmet och 
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pojken. Mitt huvud värker. Magen värker. Jag vet inte hur jag ska orka ta mig 
hem. 

11.3 REFLEXIONER KRING ERFARENHET 

Om att göra erfarenheter och berätta om dem 
Denna berättelse skrev jag ned för drygt tre år sedan efter att ha besökt socialbyrån och 
läst de barnavårdsutredningar jag och min kollega skrev kring händelsen. Så mindes jag 
denna traumatiska händelse då c:a 17 år efteråt238. Jag återger berättelsen här för att ta 
den som utgångspunkt för att i diskursanalytisk form reflektera över hur innebörder här 
konstitueras, och hur relationer mellan diskurs och praktik här verkar. Jag menar därmed 
inte att jag tänker betrakta denna berättelse som en observation av något autentiskt, ne
utralt och omedelbart sant, som skulle kunna utgöra grunden för någon positi v kunskap 
om socialt arbete. Två år efter denna händelse lämnade jag socialarbetarjob bet, och min
net har säkert förändrats med åren. Kunde mamman, pappan eller p ojken berätta om 
samma händelse för oss, skulle dessa berättelser med stor sannolikhet bli mycket annor
lunda. Det finns alltid mer än ett sätt att berätta en historia på. Vaije berättelse konstrue
ras på basen av en rad händelser som utelämnas, men som kunde ha inkluderats (White 
1987). Att berätta en historia är därför att utesluta en annan möjlig berättelse (Hydén 
1995). Eller som Karin Salomonsson (1998 s. 183) uttrycker det; episoden skapas till 
lika stor del av sättet den berättas och blir ihågkommen på, som av det som i någon me
ning "faktiskt" skedde. Dessutom beskrivs här bara det oerhört dramatiska slutet på ett 
socialt arbete som pågått under flera år, vilket i empirisistisk bemärkelse kan antas ge en 
skev och kanske svårbegriplig bild. 

Jag ser inte heller denna erfarenhet enbart som något som jag har, som uttryck för 
mitt vara eller medvetande eller något enbart inre. Jag vill snarare se det som att denna 
erfarenhet görs, som andra erfarenheter, i en specifik social och kulturell kontext, som 
innefattar olika former av uppfattningar, tro, tankar, innebörder, normer, handlingar, 
teknologier, lagstiftningar... Den kontext denna erfarenhet görs i är i snäv bemärkelse den 
sociala barnavårdens. Därmed kan man ant a att också denna berättelse, som de flesta 
narrationer, har som latent eller manifest avsikt att moralisera händelsen den berättar om. 
Det vill säga att relatera den till det sociala system som är moralitetens källa. Genom 
narrationen skapas mening, händelserna får sin mening genom att placeras in i en mora
lisk ordning (White 1987). 

Erfarenheten kan därmed också ses som något yttre, något som konstrueras av/på mig 
som individ. Våra erfarenheter kan närmast ses som delar av den process som skapar oss 
som subjekt - och därmed skapar oss som i vissa avseenden lika, i andra olika239. Jag 
betraktar därmed denna erfarenhet som en del i den process som samtidigt producerar 
och reproducerar socialt arbete och socialarbetare som jag själv. Den har bidragit till a tt 
skapa eller ko nstituera mig i subjektsformen socialarbetare. Joan W Scott (1992) ut-

238 Jag visste inte då på vilket sätt jag skulle använda historien, bara att händelsen spelat en central roll i 
mitt socialarbetaryrke och på något sätt måste finnas med om jag skulle skriva en avhandling i socialt 
arbete. 
239 Detta sätt att se på våra erfarenheter diskuteras mer utförligt i Scott (1992). 
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tiycker det ungefär så här; det är inte givna individer som har erfarenheter - utan subjekt 
som i en ständigt pågående process konstitueras historiskt via erfarenheterna. Erfarenhe
terna ristas in i oss och bidrar till att konstituera vår subjektivitet, våra olika subjekts
former. Både erfarenheter och identiteter historiseras utifrån detta synsätt. Via denna 
och liknande erfarenheter blev jag socialarbetare. Erfarenheterna är diskursiva och bidrar i 
förlängningen till att reproducera och producera det sociala arbetets diskurs240. 

Eftersom diskurser inte är enhetliga och jag själv reflekterar över det som händer, så är 
erfarenheten såväl kollektiv som individuell. Mina erfarenheter är uttryck för min sub
jektiva historia, vilket är en historia jag i vissa avseenden delar med andra (socialarbetare, 
kvinnor, mödrar...). På så sätt blir diskursiva produktioner av självets kunskap, vare sig 
de är offentliga eller privata, varken reflexioner av enbart inre eller enbart yttre erfarenhe
ter (Scott 1992 s. 36). 

Det är sedan jag som socialarbetare (fast nu också som forskare) som återger berättel
sen, narrationen, om denna erfarenhet. Mellan vår erfarenhet av världen och våra försök 
att beskriva erfarenheterna i språk träder narrationen in och ersätter den raka kop ian av 
händelserna med narrativ mening. I berättelsen produceras en diskursiv mening genom 
vilken jag som individ kan leva i en meningsfull relation till de sociala formationer i vilka 
jag lever mitt liv och skapar mig som socialt subjekt. Eller med andra ord: genom den 
mening som skapas i berättelsen produceras mänskliga subjekt (som jag själv), anpassade 
till de livsomständigheter som råder i kulturen eller samhället eller gruppen. Berättelsen 
kan ses som författarens förståelse av det som hände och de moraliska implikationer 
hon/han drar av detta. Narrationen visar därmed inte vad som hände, representerar inte 
på ett enkelt sätt händelserna, utan den konstituerar en blick, e tt synsätt, en specifik 
diskursiv talposition. Det är så min berättelse måste läsas, skriven utifrån en specifik 
diskursiv blick eller talposition (White 1987). 

Jag se r därmed inte erfarenheter som beviset, förklaringarnas eller kunskapens ur
sprung som ger mig en sann bild av hur det egentligen är, utan snarare som det jag kan 
försöka förklara, förstå eller få kunskap om241. Diskursanalysen intresserar sig för hur 
denna mening produceras och vilka effekterna blir. Hur blev det så här? Hur blev jag så 
här? Hur etablerades den talposition jag intagit? Vilka var möjlighets villkoren för ett så
dant socialt arbete och för mitt sätt att utöva och berätta om det? Vilka diskurser kan 
läsas in i narrationen? Hur skapas dessa diskurser som sedan bidrar till att skapa och 

240 Blir då detta tal om identiteter och erfarenheter som diskursiva händelser det samma som att introdu
cera en ny form av determinism? Om subjekten konstitueras diskursivt och erfarenheter är diskursiva i den 
meningen att de inte inträffar utanför etablerade språkliga betydelser, är då subjekten låsta i diskursen utan 
möjlighet att agera? Blev jag den diskursivt skapade socialarbetaren, som fyllde alla på förhand givna 
diskursiva förväntningar på ett förutsägbart sätt? Våra subjektsformer konstitueras visserligen diskursivt, 
men diskurserna är inte enhetliga. Där finns konflikter mellan diskurser och motsägelser inom var och en 
av dem, vilket gör flera meningar möjliga. Vi är inte låsta till en fix betydelse eller ordning. Där finns 
motstridiga bilder av socialt arbete, och jag själv ingår i andra diskurser rörande klass, ålder, nationalitet, 
kön osv. Detta möjliggör att subjektet kan agera och etiskt reflektera över sig själv och sitt handlande. 
Inte så att det är enhetliga autonoma individer med en given identitet som ger uttryck för en helt fri vilja, 
men vissa valmöjligheter och reflektionsmöjligheter finns - också för socialarbetare i det sociala arbetets 
diskurs. 
241 Om erfarenheter bevisar något så är det skillnaderna, hur skillnader etableras och hur de opererar, hur 
de bidrar till att konstituer a olika subjekt som ser och agerar i världen. Se Scott (1992 s. 25). 
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återskapa fasta kategorier som awikare, missbrukare, psykiskt störd, .... men i det här 
sammanhanget också mamma, kvinna, pappa, man, socialarbetare. 

Finns där inga galler i mitt galleri?242 

Jag berättar själv om en erfarenhet jag själv gjort, och som jag i nästa steg själv ämnar 
göra en diskursanalys av. Jag är både aktör o ch därmed medskyldig till det som händer, 
författare och berättare av erfarenheten ur mitt perspektiv eller min talposition, och 
slutligen läsaren av berättelsen och den som ska genomföra disk ursanalysen. Det hela 
tycks som en komplicerad konkretiseringen av tavel-metaforen från del I; tavlan som 
föreställer hur jag står i ett galleri och tittar på en tavla av mig själv föreställandes att jag 
står i galleriet och tittar på en tavla. Sedan påstår jag att jag i diskursanalysens form ska 
studera denna tavla, analysera den. Är detta möjligt? 

Det är riskabelt att ta till orda, och här tar jag till orda i dubbel bemärkelse. Jag tvingas 
därmed in i - eller tvingar själv in mig i - diskursen s riskabla ordning med dess maktrela
tioner och dess strider, dess vilja till sanning, dess inneslutningar och uteslutningar (Fo u
cault 1993). Risken är uppenbar att jag kommer att agerar diskursens ögon eller språk
rör, och därigenom på samma sätt som jag diskuterat kring den könsteoret iska analysen 
reproducera och upprätthålla det jag ville bidra till att ifrågasätta. Kanske utan att ens bli 
varse de galler som faktiskt omger mig? Att återge den här typen av fasansfulla historier 
har politisk och moralisk sprängkraft. I berättelsen visualiseras behovet av socialt arbete, 
berättigas agerandet, konstitueras det sociala arbetet (jmf. Salomonsson 1998). 

Men hur skulle mitt alternativa handlande kunna se ut? Jag kan inte tala utanför dis
kursen, och att tiga vore att lämna diskussionen till diskursens naturliggörande. Om jag 
då valt att analysera en annan, en för mig främmande händelse eller text i socialt arbete, 
utan att referera till eller låtsas om mina egna erfarenheter från socialt arbete, hade det i 
något väsentligt avseende förändrat eller förenklat den komplicerade epistemologiska 
frågan? Hade inte mina erfarenheter också då funnits där och p åverkat analysen - fast då 
möjligen implicit och oreflekterat, och därmed kanske ännu kraftfullare? Galleriet hade 
ändå omgett mig. Jag hade ändå va rit bärare av det manus berättelsen bygger på (jmf. 
Daudi 1986b). Jag kunde ändå h a agerat diskursens ögon. Detta innebär att jag i denna 
diskursanalys explicit gör vad jag uppfattat att många forskare implicit gör i sina texter, 
jag använder vetenskapen till att bearbeta mina egna erfarenheter för att bättre förstå hur 
de blev möjliga243. 

Vilken kunskap fas då genom att studera enskilda former av erfarenheter? Äv en en
skilda erfarenheter sker inom galleriet och härbärgerar mer allmängiltiga förhållanden, 
även enskilda erfarenheter är beroende av sociala ordningar och diskursiva bestämmelser, 
av språk och maktrelationer. Även enskilda individers berättelser är bärare av diskursiva 
manus och omgärdas av galleriers galler. Manuskript eller galler som endast kan omsättas 
till erfarenheter genom det tänkande subjektet. Detta tänkande och berättande har natur
ligtvis också en historicitet, med komplexa relationer till specifika politiska, ekonomiska 

242 Robert Broberg sjunger: mitt galleri finns det inga galler i, där är jag alldelens fri. I en vetenskaplig 
text är friheten aldrig lika stor som i konsten, som Broberg sjunger om. Dock tror jag att också konsten 
som diskurs, i likhet med alla diskurser, har sina specifika galler. 
243 Är inte Självmordet av Durkheim (1968) ett exempel på just detta? 
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och sociala förhållanden som lämnar sina bidrag till berättandet. Tänkandet, berättandet, 
sker i en kontext (jmf. Foucault 1997 s. 200-201). 

Tanken på att göra en diskursanalys av min egen berättelse innebär inte att jag före
ställer mig att jag via vetenskaplig metod skulle kunna genomföra någon transcendental 
handling och lyfta mig själv ur texten, göra mig objektiv, ställa mig utanför eller ovanför 
galleriet244. Det skulle strida mot hela den språkfilosofiska grund som jag här försökt 
lägga för en diskursanalys. Däremot måste jag, eller kan jag försöka, överskrida ett med 
diskursens ögon "självklart" läsande. Jag kan försöka läsa texten som en text, där jag ser 
bortom mina egna intentioner med texten, på samma sät t som jag försökt se bortom 
Dürkheims och andra forskares intentioner med sina texter. Mina intentioner med texten, 
argumentens logik i denna text, kan antagligen läsas som ett försvar för den sociala prak
tiken och mitt eget handlande geno m att alla andra utvägar framstår som omöjliga. Det 
som gjordes måste göras. Men diskursanalysen innebär att inte låta argumenten, det lo
giska i texten, styra läsningen, utan i stället formulera frågor kring hur texten produceras. 

Att ställa frågor kring hur texten produceras innebär ett ständigt om-läsande av tex
ten, det innebär ett ständigt fortsatt frågande kring texten. Hur formuleras texten diskur-
sivt? Hur möjliggörs d etta? Vad marginaliseras eller döljs genom att "självklarheter" 
framställs? Eller hur ska pas försvaret för detta sociala handlande? Vad exkluderas i tex
ten genom vad den inkluderar? Vilka andra sätt att se eller tolka händelsen försvåras ge
nom att de viftas bort av texten? Och vad åstadkoms genom denna diskursformering? 
Vilka blir effekterna? 

Diskursanalysens omläsning av texten, och dess fokusering på relationerna mellan 
språk, makt och vetande, minskar som jag upplever det mitt eget behov av en individuell 
och logisk argumen tering för att legitimera mitt eget handlande, samtidigt som den ökar 
kravet på att alltid försöka överskrida ett "självklart" läsande och kraven på mitt eget 
etiska självreflekterande. Ansträngningen att inte alltid läsa med diskursens ögon, eller 
åtminstone försöka utröna vad det är diskursens ögon vill att jag ska se, att inte alltid 
säga naturligtvis, förutsätter ett ständigt etiskt självreflekterande - vilket faktiskt ibland 
kan kännas mycket ansträngande. 

Jag kommer att eftersträva att föra min omläsning av texten så långt jag förmår, men 
det förblir med nödvändighet min läsning. Om någon geno m att läsa min text ser andra 
läsmöjligheter, andra öppningar, andra diskurser verka än de jag kunnat se, så har texten 
fyllt en viktig funktion i och med att diskussionen kan föras vidare. 

Erfarenheten som en scen att begrunda 
Erfarenheter ses således här inte som beviset, förklaringarnas ursprung, utan snarare det 
jag försöker förstå eller skapa kunskap om. Berättelsen om pojken ur famnen är kontex-
tuell, den har skapats i det sociala arbetets diskurs som en specifik talposition i diskur
sen, och kan säga mig något om denna. Mina diskursanalytiska frågor till texten blir då; 
Vilka diskurser kan jag se verka i berättelsen? Vilka är tillgängliga för mig och andra soci
alarbetare, och vilka är det inte? Eller utifrån vilka diskurser kan berättelsen läsas? Hur 

244 Det är ju inte heller en positivistisk eller empirisistisk analys jag ämnar göra. Inte heller någon her-
meneutisk tolkning av meningen med texten, vilket hade gjort min utgångspunkt än mer problematiskt. 
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har dessa diskurser konstruerats och hur har de möjliggjorts? Och vad kan effekten av 
dem bli; vad gör eller åstadkommer dessa diskurser? 

Låt mig först ställa frågan till Dig min läsare; vad säger berättelsen Dig? Jag erbjuder 
Dig en stunds reflexion innan Du går vidare i min text. 

- Vad är det första som slår Dig i berättelsen? 

- Vad är det för scen som utspelar sig i denna berättelse? Vad är det för manus som age
ras ut i denna scen, vilket språk talas, vilka gester görs? 

- Vilka diskurser kan Du se som verkar och handlar i berättelsen? 

- Vilka är de villkor som gjort denna berättelse (dessa diskurser) möjlig(a)? 

11.4 LÄSNING A V LÄSNINGAR 

För att få ett bredare perspektiv på min egen berättelse, och därmed få hjälp i mina för
sök att inte läsa den ur diskursens ögon, har jag låtit ett antal personer läsa och kommen
tera den precis som Du min läsare nu fått tillfälle att göra. Dessa personer representerar 
olika åldrar (från 24 till 80 år), olika kön (7 kvinnor och 5 män), olika utbildningsbak
grund och yrke (5 med viss erfarenhet från eller kunskap om socialt arbete, varav 3 stu
denter och två forskare), olika etniskt ursprung (2 födda i andra länder), samt med olika 
internationella erfarenheter. 

Min tanke med urvalet har inte varit att söka något mönster i läsarnas reflexioner, ex
empelvis utifrån skillnader i kvinnor och mäns kommentarer, eller unga och gamla. Något 
sådant mönster har heller inte gått att urskilja i dessa 12 kommentarer. I e tt enda avseen
de skiljer de 3 studenterna i socialt arbete sig från övriga läsare, vilket jag kommenterar 
nedan. 

För att undvika att här styra in läsaren på ett läsande med diskursens ögon, och för 
att inte i onödan bidra till att reproducera köns- eller åldersfixera de tänkesätt, kommer 
jag därför nedan att endast döpa mina läsare i nummerordning. För intresserade läsare 
redovisar jag i bilaga några karaktäristika för respektive läsare (bilaga 1). 

Utifrån min egen läsart, och utifrån hur jag läser mina läsares korta tankar och reflexi
oner kring berättelsen, har jag så kon struerat ett antal diskurser som jag kan se verka i 
berättelsen. Konstruktionen av dessa diskurser är min, benämningen av dem likaså. 

Det paradoxala sociala arbetet med dess ångest, makt, maktlöshet och vanmakt 

Vilken hemsk berättelse - en mardrömshistoria /.../ Scenen som spelas upp; en 
vettskrämd 5-års pojke s om trots allt älskar sin mamma och pappa, en alkoholi
serad mor, som älskar sitt enda barn. Hon är arg, rädd och förtvivlad. Fadern 
alkoholist, arg och tystlåten. Fyra personer från Överheten, även de frustrerade, 
på gränsen till desperation. Läsare 2. 
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Det fö rsta som slår mig är ångesten hos alla inblandade, socialarbetaren, mo
dern, sonen. Obehag. Läsare 3. 

Det första som slår mig är den oerhörda smärta som livet kan åsamka. Läsare 4. 

Starka känslor av ångest, skuld, misär, rädsla. Läsare 5. 

Ångesten hos alla de inblandade är så påtaglig i berättelsen, att läsarna har svårt att välja 
sig. Historien läses som en mardröm fylld av rädsla, förtvivlan, ilska, sk uld och smärta 
hos de inblandade; barnet, föräldrarna, myndighetspersonerna245. Ett smärtsamt ingrepp 
i liv redan fyllda av ångest och smärta. Läsarna beskriver det som ett drama med makt, 
vanmakt och maktlöshet som huvudpersoner246. 

Mina reflexioner kring scenen är dess fullständiga "normalit et ", dvs. under dessa 
omständigheter är moderns beteende förståeligt och "n ormalt". Hade inte ni som 
var på plats tyckt att det var ännu märkligare om hon fogligt samarbetat och sagt 
OK? Scenen är ett drama med makt och vanmakt som huvudpersoner. Myndig
heterna har misslyckats i sitt (förebyggande) arbete och föräldrarna har misslyck
ats i sin föräldraroll, men myndigheten har makten och ser ingen annan väg än att 
ta till tvång i föräldrars ställe. Ett språk som föräldrarna inte förmår argumentera 
emot. Läsare 6. 

Jag tänker på pojkens maktlöshet i det hela, att inte kunna välja, som står där och 
"tvingas " att leva ett annat liv än han levt. Läsare 7. 

Läsarna reflekterar över hur lagstiftningen och socialarbetarnas professionella posi tioner 
som myndighetspersoner ger dem både laglig, formell makt och skyldighet att ingripa för 
att upprätthålla en samhällelig ordning. Ett upprätthållande av ordningen som också av 
läsarna u ppfattas som maktutövning - låt vara i största välmening. En skyldighet till 
maktutövning, som samtidigt hos den enskilde socialarbetaren kan skapa känslor av otill
räcklighet och vanmakt och - paradoxalt nog - maktlöshet, därför att valmöjligheterna 
tycks helt obefintliga. 

Maktutövande av myndighetspersonerna, oönskad makt. Positionen tvingar dem 
att utöva detta. Det övertygande talet om att det ska bli bra riktas kanske till dem 
själva i hög grad. Läsare 3. 

.. en traumatisk upplevelse (förmodligen inte utlevd eller helt bearbetad) av otill
räcklighet och maktlöshet. Läsare 8. 

245 Några av mina läsare läser berättelsen utifrån familjens perspektiv, tänker främst på hur mamman, 
pojken, pappan upplever det. Andra läser den helt ur myndighetsperspektivet, funderar över hur det kan 
vara att arbeta med socialt arbete, hur krävande och svårt det måste vara, huruvida man lär sig det hela till 
slut osv. Några diskuterar båda perspektiven. 
246 Makt, vanmakt, maktlöshet är alla begrepp som använts av mina läsare. Vad de har avsett med detta 
kan bara läsas ut ur sammanhanget och deras text. Jag går här inte närmare in på någon begreppsdefinition 
då jag tidigare i min text givit min syn på maktbegreppet, se del 1, detta arbete. 
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Hur uppenbart det kan vara att något är fel, samtidigt som tolkningsmöjligheterna 
är så oerhört försnävade att den som befinner sig i situationen inte ser några val
möjligheter. Läsare 4. 

Visserligen hade socialarbetaren i sin professionalitet och ovana /.../ svårt att 
hålla distansen till händelsen och därmed tog känslorna över, men det spelade 
ingen roll vad hon sa till familjen p.g.a. att hon ändå representerade makten och 
den bestämmelse som tar deras barn. Läsare 9. 

Det paradoxala sociala arbetet med dess våld och omtänksamhet 
Läsarna verkar vidare frapperas över hur våldsam interventionen som här sker framstår; 
gester av nästan ofattbart våld eller övergrepp beskrivs. 

Att efter två års arbete med en familj till sist bruk a våld mot modern för att om
händerta en 5-årigpojke är väl ändå ett misslyckande? Läsare 2. 

Övergrepp; moderns på sonens och socialbyråns på familjen. Läsare 5. 

Förmynderi och myndighetsutövning - på gott och ont. Läsare 5. 

Gester av övergrepp och våld kombineras dessutom i scenen med gester av omtänksam
het och om-bryende och försök till stöd och hjälp, vilket gör bilden än mer paradoxal. 
Tvång och våld, och dessutom tröst, skydd och hjälp. Förmynderi på gott och ont. 

..socialarbetaren som å ena sidan kommer för att med lagens hjälp ta ett barn från 
sina föräldrar och som samtidigt ska trösta och (under kanske lång tid framöver) 
bistå familjen i deras ansträngningar att förändra situationen. Läsare 4. 

..Ett samhälle s om utifrån allmänintresset försöker upprätthålla en viss ordning 
och tillförsäkra skydd för utsatta barn - ett samhälle som samtidigt, utifrån den 
enskilda och utsatta människans intresse, försöker tillgodose hjälp att lindra, för
ändra, förbättra. Läsare 4. 

Berättelsen gestaltar inte minst spänningsfältet mellan makt och hjälp, så typiskt 
för socialt arbete, därtill den ständigt närvarande lojalitetsproblematiken. Å ena 
sidan uppgiften att utreda och bedöma huruvida sådana förhållanden föreligger 
att insatser ska göras mot föräldrarnas vilja (formell makt), å andra sidan upp
giften och skyldigheten (likaså påbjuden av lagen, men även av professionen) att 
göra allt vad som är möjligt för att hjälpa familjen att förändra sin situation (pro
fessionell makt) Läsare 4. 

"Brutalt " arbete. Rädda livet på en människa och fördärva för en annan. Läsare 
3. 

Jag som du undrar hur det gick för mamman? Läsare 7. 
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Ett brutalt men samtidigt, framför allt enligt studenter med viss erfarenhet från socialt 
arbete, ett nödvändigt agerande. För pojkens skull måste mardrömmen realiseras, menar 
de. 

Berättelsen säger mig hur viktigt det är att ingripa för pojkens bästa. Ett barn ska 
inte behöva ha det så. /.../Det var enligt mig ett riktigt ingripande och ordföran
dens beslut känns som ett starkt och modigt beslut. Situationen var i ett dödläge. 
Läsare 10. 

Nödvändigt agerande. Läsare 11. 

.. utifrån det lilla jag har fått veta av denna berättelse var denna placering i foster
hem det enda alternativ för pojkens välbefinnande just då... Läsare 7. 

Paradoxerna lästa utifrån en normalitetsdiskurs och den goda viljans diskurs 
För att åskådliggöra dessa paradoxer i socialt arbete måste berättelsen läsas utifrån minst 
två samtidigt verksamma diskurser. Jag väljer att kalla dem en normalitetsdiskurs som 
via myndighetsutövning och social kontroll syftar till att skapa, upprätthålla eller åter
skapa den socialt och kulturellt definierade normala ordningen, och den goda viljans 
diskurs som motiverar det hela med att detta görs för individernas eget bästa för att hjäl
pa och rädda - även om det innebär med tvång. 

Det jag själv har funderat mest över kring denna händelse är frågan; med vilken rätt? 
Med vilken rätt kunde jag som socialarbetare gå in och styra och ställa och säga att så här 
ska man leva, att leva som ni gör är f el?247 Utifrån dessa två diskurser kan det ses som 
att det är den sociokulturella normalitetsdiskursen som här verkar och som tycks ge 
socialarbetaren den rätten. Det normalas makt verkar via socialt arbete och dess interven
tion. I norma litetsdiskursen sätts gränserna för vad som samhälleligt kan accepteras ge
nom att avvikelser definieras. Normalitetsdiskursen skapar på så sätt avvikelserna. Hur 
gränserna sätts kan sedan variera historiskt och kulturellt, men jag föreställer mig att där 
alltid konstrueras en normalitetsdiskurs. Socialarbetaren är i vår tid en av dem som satts 
att upprätthålla den diskursen, att normalisera. Givits den rätten - och skyldigheten. 

I vår tid och i vårt samhälle visar berättelsen att det inte anses normalt att stänga in 
barn, att köpa sprit i stället för mat och a tt dricka sig berusad, att behandla en treårin g 
som en baby, att i sin ångest isolera sig och sitt barn socialt osv. Sådant beteende utdefi-
nieras av normalitetsdiskursen, lyfts fram och beskrivs, konstrueras, som avvikande. Det 
normalas makt sällar sig så till andra makter och kan motivera en så här kraftfull inter
vention i människors icke-normala liv. 

Men utan den goda viljans diskurs skulle denna myndighetsutövning inte kunna tole
reras. Den skulle riskera att framstå som "onormal". Den goda viljans diskurs säger at t 
interventionen görs i största välmening, för människornas eget bästa. För hennes eget 
bästa måste individen anp assas till en normal samhäll elig ordning. För pojkens bästa 

247 En liknande tveksamhet har antagligen många olika socialarbetare känt. I Sund qvist (1994 s. 47) 
beskrivs hur prästerna i en tidskrift 1898 undrade vilken rätt de hade "att rädda barnen undan föräldrarnas 
dåliga uppfostran". 
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måste han räddas från en sådan onormal up pväxtmiljö248. Samtidigt är det naturligtvis 
också för samhällets bästa, för den normala ordningens skull. 

Effekten tenderar att bli en individualisering. Eventuella strukturella eller samhälleliga 
orsaker till den svåra situa tionen döljs av dessa diskurser. Det framstår som att det är 
individen som bär problemet och avvikelsen, i det här fallet framförallt mamman, och 
samhället som i största välmening måste gå in och ställa allt till rätta för individen, hjäl
pa, normalisera - i detta fall med tvång. Några av mina läsare har dock reflekterat över att 
där måste finnas samhälleliga förhållanden som nödvändiga villkor bakom berättelsen. 

Ett samhällsklimat som lägger ansvaret och skulden hos den enskilde individen 
och kanske bortser från de socialpolitiska och samhällsekonomiska faktorernas 
påverkan på svaga grupper i samhället kan också bidra till den uppgivenhet som 
präglar din historia. Läsare 6. 

Så jag frågar mig under hela min läsning varför sådana familjeförhållanden upp
kommer, vilka faktorer (sociala, ekonomiska, politiska) som bidrar till att kvin
nan och mannen dricker och inte kan sluta... Läsare 9. 

Samhällets påverkan på familjens situation, mammans och pappans situation. 
Ekonomi, förfall, utanförskap. Läsare 10. 

Det är detta samhälleliga politiska, ekonomiska eller strukturella ansvar för det som defi
nieras som sociala problem som tycks döljas av individuali seringen i normalitetsdiskur-
sen i samverkan med den goda viljans diskurs. 

Modersdiskursens ordnande av kön 

Var är pappan? Läsare 10. 

Var står fadern i familjen - är han utanför hela händelsen? Läsare 12. 

..det är mamman som framstår tydligast. Hennes gester är förtvivlans gester. Jag 
ser bottenlös förtvivlan som inte kräver några ord, endast behovet att v ia skriket 
få sätta sig i kontakt med omvärlden och få avbörda sig en del av sin förtvivlan. 
Läsare 4. 

Hela min berättelsen har modern som fokus. Det tycks framförallt vara hennes brister 
som nödvändiggör att barnet flyttas till annat hem. Fadern har en mycket undanskymd 
plats. Han finns där bara som en skugga över berättelsen. Kan detta förstås utifrån att jag 
i detta berättande är diskursernas ögon? Socialt arbete i form av stöd och behandling har 
framförallt inriktats på mor-barn relationen. Mamman i berättelsen har därmed blivit mer 
medveten om vad som förväntas av henne - kanske också att hon inte förmår leva upp 
till detta. Berättelsen kan läsas utifrån en modern modersdiskurs. Den biologiska modern 

248 Jämför den strukturalistdiskurs som diskuterades i D urkheimexemplet kap. 9, del III; där individen 
antogs behöva underordna sig samhället för att inte löpa amok - och exempelvis begå självmord. 
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förväntas vara den som "naturligt" ska klara av att också modra249 barnet, se och förstå 
dess behov o ch sätta dessa framfor sina egna. Detta förväntas av den normala kvin
nan/modern250. Om'kvinnan inte klarar av att vara den goda, uppoffran de och omsorgs-
givande mödraren i enlighet med den moderna modersdiskursen, exempelvis som här 
p.g.a. missbruk eller psykiska problem, riskerar hon att bedömas och fördömas och från
tas modrandet. 

Eftersom denna konstruktion av kvinnan/modern också bärs av kvinnan själv, har ris-
tats in i hennes kropp, sliter i hennes kropp, framstår hennes egen förtvivlan när hennes 
barn tas ifrån henne som bottenlös - och kroppslig. Diskursen tar sig kroppsliga uttryck 
när språket sviker. 

Jag undrar hur det gick för mamman? Hennes totala maktlöshet över sin son som 
hon gett livet, sin sociala situation, sin ångest över att inte k unna bemästra var
dagliga situationer och raseriet över att någon kommer och tar över hennes liv 
och begränsar hennes tidigare valmöjligheter. /.../ Mamman kan inte pra ta utan 
skriker ut sina känslor om maktlöshet, sin "sjuka " kärlek till sin son. Hon vak
nar plötsligt upp och upptäcker vad som händer. Hon kan inte i ord beskriva vad 
hon känner utan bara yla, hota och med dramatiska gester visa att hon menar all
var med det hon känner - att ingen ska ta hennes son ifrån henne, den hon älskar 
över allt annat. Läsare 7. 

Gester; Förtvivlan och valhänthet. Språk; Stumhet och tystnad. Läsare 8. 

Det manus samtliga inbland ade i detta drama är bärare av, jag som socialarbetare, mo
dern, fadern, ordföranden, övriga socialarbetare, har i långa stycket dikterats av moders
diskursen. Min ångest som socialarbetare i denna situation kan också i stor utsträckning 
läsas utifrån detta manus. En ångest som tycks överföras på läsarna, och därmed ge ut
tryck för hur också de är bärare av modersdiskursen. 

Modersdiskursen kan ses som en del av en mera omfattande könsnormalitetsdiskurs, 
eller en könskonstituerande diskurs, och framstår därmed so m en diskurs som delvis 
överlappar eller ingår i normalitetsdiskursen. Det är "normalt" att konstitueras som ett 
av två kön, och det ställs "normalt" olika förväntningar på dessa två olika kön. Det som 
framställs som avvikande för ett kön måste inte vara det för det andra. Mannen - pappan 
förväntas i berättelsen inte ta ansvar för vårdnaden om barnet, inte lära om eller lära sig 
modrandets konst i enlighet med den normala uppfostringsmallen. På så sätt ger moders
diskursen klara signaler också om vad som förväntas av den normale mannen och pap
pan, eller snarare vad som inte förväntas. Den normale mannen förväntas inte kunna mo
dra. 

När modersdiskursen konstituerar kvinnan som moder och modrare, bidrar den också 
till att konstituera kvinnan/flickan som kön. Ty i enlighet med kultiverin gsdiskursen251 

249 Holm (1993) gör i sin filosofiska avhandling en skillnad mellan att modra; att utföra modrararbetet, 
och moderskapet, att föda barn. Jag återkommer till detta i analys en. 
250 Se diskussionen kring kultiveringsdiskursen i Durkh eimexemplet del III, kap. 9; kvinnan som inte 
kan skiljas från modern. 
251 Se diskussionen om kultiveringsdiskursen i Durkheimexemplet del III, kap. 9. 
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kan en kvinna svårligen skiljas från en moder. De modersbilder hon tycks kunna anta 
enligt modersdiskursen är, förutom den självuppoffrande modern, jungfrun eller horan. 

Socialt arbete bidrar i sin praktik till att upprätthålla könsnormaliserande diskurser, 
inte bara i sitt sätt att intervenera gentemot föräldrar, utan också i behandlingen och be
skrivningen av barn och ungdomar, exempelvis när de omhändertas på grund av sitt eget 
beteende252. En könsteoretisk analys är därför viktig också inom detta falt. 

Det paradoxala i denna berättelse är, att trots att modrandet framställs så knutet till 
modern, så framstår det ändå självklart att det går att byta modrare. En annan kvinna, en 
fostermor, kan ta över modrarrollen. På så sätt upprätthålls ändå den normala könsord
ningen i modersdiskursen, samtidigt som normalitetsdiskursens makt tillåts verka och 
intervenera mot sociala avvikelser. 

Det allra första som slår mig, ja riktigt ordentligt, är kommentaren /.../; "de 
kommer att få hälsa på grabben ". Det gjorde nästan ont att läsa - både med tanke 
på pojken och hans föräldrar. "Hälsa på" - för mig är innebörden långt ifrån den 
relation som de, trots allt, behöver med varandra. Pojkens uppväxt är traumatisk, 
men vad är det som säger att hans föräldrar ändå inte förmått ge honom någon 
form av kärlek? Därför reagerar jag på att de ska få "hälsa på" honom i stället 
för att få hjälp att upprätta en så optimal föräldra-barn-relation som möjligt, även 
om barnet är fosterhemsplacerat. /../Läsare 6. 

Som det nu ser ut så gör socialtjänsten en paradoxal insats: å ena sidan räddar 
man pojken och å andra sidan tar man ifrån honom hans historia och familjeröt
ter. Jag tänker här på barn som jag intervjuat och som har en liknande historia 
och hur de beskrivit det som "ett stort svart hål inom mig". Läsare 6. 

Förutsägelser om framtiden enligt den linjära tidens diskurs 

Socialt arbete kan vara ångestframkallande. Det är svårt att fatta beslut vars kon
sekvenser man aldrig helt kan förutse. Man får aldrig veta om man gjorde rätt. 
Läsare 11. 

Att efter två års arbete med en familj till sist b ruka våld mot modern för att om
händerta en 5-årigpojke är väl ändå ett misslyckande? Arret i själen finns säkert 
kvar hos pojken och föräldrarna. /.../ Var det ett rätt beslut myndigheten tog? Poj
ken hade ju trots allt utvecklats bra de sista t vå åren, med nya vuxenkontakter på 
dagis, barnpsyk och barnhem. Läsare 2. 

Ett barn som far mycket illa i en familj som lever i ett kaos trots att familjen får 
hjälp från olika håll. Man kan undra hur det går för ett s ådant barn senare i li
vet. Övriga inblandades rädsla för vad som kommer att ske. Hur klarar sig 
mamman när allt är över? Läsare 12. 

252 Se ex. Berglund (1998). Jag återkommer till detta i analysen. 
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Hur kommer pojken att uppleva myndigheter i sitt vuxna liv? De erfarenheter s om 
han redan trots sin späda ålder har med sig i bagaget kommer att prägla honom 
både positivt och negativt /.../ Jag känner jag blir ledsen p å alla de inblandades 
vägnar, när vet man att man handlar rätt? År det framtiden som ska utvisa det? 
Jag tror att alla som arbetar inom socialt arbete arbetar mycket med sig själv, där 
tankarna om de handlade rätt utifrån de alternativ som fanns och de alternativ 
som kommer att dyka upp senare. Läsare 7. 

En del av den ångest och förtvivlan berättelsen utstrålar och tycks överfora på läsarna 
handlar om en osäkerhetsångest, vad kommer att hända? Hur ser framtiden ut? Var detta 
rätt beslut? Det sociala arbetet sker i en tidsordning som underförstått förutsätter att 
förbättringar eller normaliseringar ska ske linjärt med/i tiden. Socialt arbete har ofta, som 
i berättelsen här, följt en upptrappningsmodell med allt kraftfullare intervention ju längre 
tiden och avvikelserna gått. Har det sociala arbetet pågått en längre ti d utan märkbara 
förbättringar eller norma liseringar, har det så småningom kunnat leda till en kraftfull in
tervention - med tvång om så skulle vara nödvändigt. En intervention som i form av ett 
kontrakt med framtiden slutligen ska försäkra om sociala förbättringar? 

Förutom de tidigare nämnda normalitetsdiskursen med dess modersdiskurs och den 
goda viljans diskurs, ser jag här en fjärde diskurs verka som jag väljer att kalla den linjära 
tidens diskurs. Socialarbetaren har att fatta beslut utifrån hur hon tror och bedömer att 
framtiden kan komma att te sig, eller linjärt utveckla sig. 

Bistånd i enlighet med den subjektiva kroppstidens diskurs 

utifrån den enskilda och utsatta människans intresse, försöker tillgodose hjälp 
att lindra, förändra, förbättra./../.och som samtidigt ska trösta och (under kanske 
lång tidframöver) bistå familjen /.../Läsare 4. 

Men inte heller den linjära tidens diskurs verkar oinskränkt i det paradoxala sociala arbe
tet. Samtidigt som man i det sociala arbetet strävar efter en samhälleligt önskvärd föränd
ring och framtida utveckling mot det normala, och agerar utifrån detta - så har man också 
att göra allt för a tt bistå den enskilde, tillgodose hennes subjektiva intressen och behov 
här och n u. Stötta, trösta, hjälpa att växa utifrån individens förutsättningar och behov. 
En sådan diskursiv sanning kan a ntas skapas inom ramen för den subjektiva kroppsti
dens diskurs. Dessa subjektiva behov rimmar inte alltid med en linjär utvecklings
diskurs. Det enskilda subjektet och hennes kroppsjäl tenderar inte alltid att följa någon 
linearitet. 

När den subjektiva kroppstidens diskurs möter den linjära tidens diskurs uppstår 
åter paradoxala förhållanden i socialt arbete. 

Villkoren för händelsen 
Vad var det som möjliggjorde denna scen? Vilka var de nödvändiga villkoren? 

...de nödvändiga villkoret är livet självt. Det är ju ett grundläggande mänskligt 
predikament som illustreras i berättelsen /.../ Jag tror alltså att situationen so m 
sådan (familjens situation alltså) kunde ha uppstått i vilken historisk tid som helst: 
instängdheten i stelnade relationer och försnävade valmöjligheter. Det myndig
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hetsingripande som beskrivs torde däremot vara villkorat den tid och det sam
hälle vi lever i. Läsare 4. 

Den starka statsstaten; den (moderna) socialpolitiken. Läsare 5. 

En stat med "välfärdssystem " och socialt skyddsnät i stor skala. I tidigare histo
risk tid i vårt land eller i nutid i ett land m ed "familjärt" skyddsnät, skulle kanske 
släkt och grannar spelat socialarbetarens roll. Läsare 3. 

Troligtvis skulle denna händelse inte ha uppkommit om den svenska välfärden inte 
fanns. LJ Till skillnad från Sverige finns det tusentals barn i Latinamerika som 
skulle behöva bli omhändertagna, menp.g.a. omständigheterna struntar samhället 
i dem. Läsare 9. 

Att de st arka familj- och släktbanden har ersatts av ett utbyggt socialt skyddsnät. 
Läsare 1. 

Kärnfamiljens hegemoni, social isolering och därigenom stor utsatthet. Läsare 8. 

Framförallt läsare med andra internationella erfarenheter (Läsare 1, Läsare 3, Läsare 9) 
poängterar hur de ser det som berättelsens förutsättning, som ett nödvändigt villkor, at t 
familjebanden i Sverig e ersatts med ett samhälleligt skyddsnät. Folkhemmet. Den goda 
viljan. 

Vidare har vi i Sverige en tro att genom samhällsingripanden kan vi lyckas ge 
bättre möjligheter till människor i nöd (i och för sig har denna tro minskat under -
80/90-talen.) Läsare 9. 

En "tro" på samhället som inte finns överallt i världen, en "tro" som förutsätter den goda 
viljans diskurs. Ett villkor som möjliggör denna berättelse är således den utbyggda 
svenska välfärdsstaten och den starka tilltron till denna. 

De konstruerade diskurserna som analysens startpunkt 
I likhet med Durkheim-analysen kan jag således utifrån mina egna och mina läsares re
flexioner se flera diskurser verka i denna berättelse, som därmed bidrar till att producera 
innebörder i den. Jag kommer nu att fördjupa diskursanalysen genom att beskriva min 
läsning av hur dessa diskurser konstruerats, vilka möjlighets villkoren kan ha varit och är, 
och vilka effekterjag kan läsa ut av dessa diskurser. I denna an alys utgör relationen mel
lan diskurs och praktik fokus. 

Diskussionen kring möjlighetsvillkor kan således också föras på lägre diskursiv nivå; 
vad möjliggör respektive diskurs? Vilka villko r möjliggör normalitetsdiskursen med dess 
modersdiskurs och den könsnormaliserande diskursen, vidare den goda viljans diskurs, 
den linjära tidens diskurs och den subjektiva kroppstidens diskurs? Vad kan effekterna 
av dessa diskurser tänkas bli, eller vad gör eller åstadkommer dessa disku rser i förläng
ningen? Hur ser relationen mellan diskurs och praktik ut? 

Denna diskursanalys utgår således från min berättelse om e tt barn som omhändertas 
för samhällsvård som det heter i lagtexten, och från mina egna och mina läsares reflexio
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ner kring detta drama. Jag kommer sedan att till analysen foga annan forskning på barna
vårdsområdet, texter som på varierande sätt relaterar eller kan relateras till de diskurser 
jag identifierar i min diskursanalys. Texter som är möjliga att läsa ur liknande eller samma 
diskurser, och som konstituerar likartade innebörder. Det innebär a tt jag tillämpar en 
speciell läsart; jag läser dessa texter i relation till de diskurser och innebörder min berät
telse givit upphov till i min diskursanalys. 

Min utgångspunkt innebär att jag refererar till en mycket begränsad verksamhet inom 
det vida området socialt arbete, en begränsning till en barnavårdsdiskurs. Jag tror ändå att 
reflexionerna utifrån detta exempel har något att säga oss om socialt barnavårdsarbete 
och socialt arbete i stort, eller snarare att denna enskilda erfarenhet måste ses utifrån den 
kontext som är det sociala arbetets. 

De diskurser som genererats ur min och mina läsares reflex ioner kring pojken ur fam-
nen-berättelsen är delvis överlappande och delvis sammanvävda och beroende av var
andra. De är också i vissa avseenden paradoxala och motstridiga. Det finns därmed ingen 
given ordning för hur dessa diskurser ska presenteras. Jag väljer dock att starta i den 
linjära tidens diskurs, inte för att jag uppfattar den som centralare än någon annan, men 
diskussionen av de övriga underlättas av att jag tar avstamp i denna. Utifrån att det mo
derna sociala arbetet byggt på en föreställning om att sociala förändringar skall åstad
kommas i detta arbete kan den fungera som en utgångspunkt. 

Genomgången av den linjära tidens diskurs blir den mest omfattande, mycket beroen
de på att de historiska och genealogiska läsningar jag här gör i flera avseenden också är 
giltiga för kommande diskurser. Därmed kommer beskrivningen av vissa sociala praktiker 
också att återkomma vid läsningen av de övriga diskurserna, då olika dis kurser i långa 
stycken understöds av/understödjer likartade praktiker. Upp delandet i specifika diskur
ser är ju en konstruktion kring ett verksamhetsfält, och diskurserna i flera avseenden 
samverkande och sammanvävda. 
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Kapitel 12 DISKURSIVA KONSTITUERINGAR AV MANUS; EN 
DISKURSANALYS AV ETT BARNAVÅRDSDRAMA - socialt barnavårdsarbete, 
ett forändringsarbete 

De har redan berättat för föräldrarna att bar npsyk i sitt s ista utlåtande till social
nämnden i kommunen tagit ställning, att de inte längre kan acceptera att grabben 
stannar hemma hos föräldrarna. Risken för hans framtida utveckling är för stor, 
har de skrivit i utlåtandet. H an bör omhändertas och fosterhemsplaceras. Trots 
den enorma uppbackning och det stöd familjen fått de sista året av barnpsyk. där 
hela familjen vistats och fått familje terapi, av familjeterapeuten som arbetat i fa
miljens hem under handledning av barnpsyk och ställt upp så fort familjen behövt 
henne, av dagis- och barnhemspersonal som stöttat och hjälpt, har läget snarare 
blivit än mer öppet kaotiskt än tidigare. Kanske har stödet bidragit till att mam
man blivit medveten om vad som förväntas av henne, vilket hon inte förstod tidi
gare, kanske också medveten om att hon inte förmår, inte orkar, inte räcker till. 

Risken for framtida elände 
Traditionellt problem- och åtgärdsinriktat socialt arbete bygger på den logiska tankegång
en: socialt problem (social u tsatthet) - behandling (socialt arbete) - resultat (förändring, 
förbättring). Eller i vissa fall: förebyggande åtgärder utifrån kunskap om hur det är (soci
alt arbete) - resultat (mindre problem än befarat)253. Arbetet kännetecknas av att man i 
detta strävar efter en social förändring av något man definierat som socialt problem, och 
denna förändring definieras av det socialt önskvärda254. Förändring är bara möjlig i en 
tidsdimension, och social förändring beskrivs som ett projekt utstakat som en pil mot 
framtiden vars riktning är förutbestämd. Socialt arbete som ett sätt att inmuta framtiden i 
form av "avtal" mellan socialarbetare och de socialt utsatta om önskvärd förändring (Mo-
rén 1992b). 

I den aktuella berättelsen handlar problemet, avvikelsen, om en mor och en far som 
inte bedöms klarar av att sörja för sitt barn på ett normalt sätt. Underförstått i texten 
finns föreställningen om att förbättringar, normaliseringar, borde ha sk ett med tiden. Fa
miljen har ju fått så mycket hjälp i form av olika typer av socialt arbete, och syftet med 
denna hjälp har varit framtida förändring eller förbättringar i en viss planerad riktning. 

Trots den enorma uppbackning och det stödfamiljen fått de sista året /.../ har läget 
snarare blivit än mer öppet kaotiskt än tidigare. 

Hela föreställningen om socialt arbete som ett förändringsarbete läser jag därmed som en 
föreställning skapad inom den linjära tidens di skurs. I denna diskurs skapas och natur-
liggörs innebörden av tid som något absolut, oberoende, som flyter fram i en jämn fart. 

253 Man kan här se hur också de första ämnesbeskrivningarna för professorerna i det akademiska ämnet 
socialt arbete kom att ansluta till denna problem - åtgärdsinriktning (Swedner 1985). 
254 Jag är väl medveten om att detta inte gäller allt man kan kalla socialt arbete, exempelvis inte social 
omsorg av olika slag. Men det torde vara giltigt för den form av socialt barnavårdsarbete som min ur
sprungsberättelse handlar om. 

177 



Något man kan stycka upp i det förflutna, nuet och framtiden, och en tidspil som anger 
riktningen av händelser i en följd - mot framtiden. Nuet framställs som ett barn av det 
förflutna, och framtiden är kommande stadie i en utvecklingskedja enligt den linjära tids
pilen, och blir på detta sätt möjlig att förutsäga. Utifrån kunskap om hur det var och är 
skapar den linjära tidens diskurs en föreställning om att det är möjligt att förutsäga och 
styra hur det ska bli. Den linjära tidens diskurs möjliggör därmed ett modernt framstegs-
och planeringstänkande. 

Berättelsen om pojken ur famnen kan läsas utifrån ett sådan linjärt framstegs- och 
planeringstänkande. Åtgärder i form av socialt arbete har vidtagits, och då förväntar man 
sig framtida förbättringar som en följd av detta. Har det sociala arbetet pågått en tid utan 
märkbara förbättringar (normaliseringar) i tänkt riktning, så finns risk att nästa steg blir 
en kraftfullare intervention som i fallet med pojken ur famnen. T rots uppbackning och 
stöd har läget bara blivit än mer kaotiskt. Den normala sociala ordningen har inte kunnat 
skapas eller återställas. 

Utifrån detta kaotiska läge görs sedan nya förutsägelser om framtiden, som kan läsas 
inom ramen för den linjära tidens diskurs. 

Risken för hans framtida utveckling är för stor, har de skrivit i utlåtandet. 

Den linjär tidens disku rs kan sägas inom sig härb ärgera olika aspekte r av förutsägelser, 
eller vad man kan se som en befarad nedåtgående förändring eller försämring (risken för 
hans framtida utveckling), och en möjlig uppåtgående förbättring och utveckling (han 
bör omhändertas och fosterhemsplaceras). 

Redan bakom vår första barnavårdslag 1902 fanns föreställningen att det är möjligt att 
i förväg identifiera de barn som kommer att drabbas av vanart el.dyl, och att det är möj
ligt att förebygga vanart och ungdomskriminalitet genom barnavårdande åtgärder. Det vill 
säga det är inte bara möjligt att normativt ta ställning till vad ett barn inte ska behöva 
utsättas för, och vilka beteenden som är felaktiga här och n u, utan också att identifiera 
vad som på sikt utgör fara för barnets utveckling (Lundström 1993 m.fl.). Jag kommer 
att kalla denna linjära tidsdiskurs för eländesdiskursen. Den diskursiva innebörd som här 
skapas är att det är möjligt att göra framtidsprognoser om individuella awikarkärriärer 
och samhällshot. 

Eländesdiskursens sanning är att problem som finns i dag antas, om de inte åtgärdas, 
växa, ofta enligt specifika mönster, så att de riskerar att utgöra ett framtida hot mot indi
vider, grupper eller hela samhället. Det böljar med en knappnål Elände föder mer 
elände och riskerar att smitta ned nya individer och grupper (jmf. Swärd 1993; Öhlund 
1997). Eländespilen tycks med tiden obevekligt dras nedåt. Som stöd för eländesdiskur
sen uppstår och upprätthålls linjära "onda berättelser" inom det sociala arbe tets falt, 
historier liknande pojken ur famnen. 

Intervention för en möjlig framtida utveckling 
Det linjära problemlösningstänkandet understödjer/understöds av metoder i det sociala 
arbetet där man med i förväg uttänkta stödinsatser, enligt vissa vetenskapligt utvecklade 
teoretiska modeller, ska kunna arbeta med att anpassa individernas livssituationer till de 
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yttre sociala villkoren255. Jag kommer att kalla denna linjära normaliseringsdiskurs for 
utvecklingsdiskursen. Sanningen i den diskursen är att det sociala a rbetet både kan och 
bör utformas så att det leder till successiva, stegvisa framtida förändringar (förbättringar) 
mot en bestämd normalitet. Utifrån hur det ser ut i dag, kan och bör man göra förutsägel
ser om hur det kommer att bli, för att sedan utifrån detta handla och styra. 

Länsnotarie S. J. Nilsson, som föredrog barnavårdsmål vid länsstyrelsen i Östersund, 
skrev 1937 så här om barnavårdsnämndens uppgifter, som han jämförde med säkerhets
tjänstens uppgifter vid järnvägen: 

Precis som dessa båda karlar /../ systematiskt gå från hjulpar till hjulpar, skall 
barnavårdsnämndernas personal diskret och liksom i förbigående ägna upp
märksamhet åt alla hem, där det finns barn, och om det gått varmt eller osar 
bränt eller låter sprucket någonstans, så har barnavårdsnämnderna att noggrant 
tillse att erforderliga åtgärder bli vidtagna /.. /Låter det sprucket, har något gått 
sönder, då får saken närmare undersökas och vagnen kanske frånkopplas för efi 
tersyn på ett sidospår och ev. reparation i verkstad, dvs. barnet får omhänderta
gas för en tid och ev. överlämnas till en anstalt (Lundström 1993 s. 111). 

Att omhänderta och "laga" ett barn - enligt utvecklingsdiskursen lika självklart möjligt 
som att laga en sprucken järnvägsvagn. Människor kan och ska utvecklas så långt möjligt 
i en linjär utvecklingsmodell - om så med tvång och våld! Sådana praktiker legitimeras av 
en linjär utvecklingsdiskurs. Han bör omhändertas och fosterhemsplaceras, en åtgärd 
som förutsätts vara positiv för hans framtida utveckling. Goda berättelser som cirkulerar 
inom det sociala arbetets fält kan vara ett sätt att upprätthålla den linjära utvecklingsdis
kursen (Cohen 1985). 

12.1 DE LINJÄRA DISKURSERNAS GENEALOGI OCH DET SOCIALA 
ARBETET 

Papalagi (den vite mannen) är alltid missnöjd med sin tid och han anklagar den 
store anden för att inte ha skänkt honom mer/.../ Han skär den i bitar som man 
klyver en kokosnöt härs och tvärs med en djungelkniv. Varje del har sitt namn, 
sekund, minut, timme /.../då klagar Papalagi: "Å, så besvärligt - nu har en timme 
gått igen". För det mesta visar han upp en sorglig uppsyn när han säger det, lik
som en människa som måste bära ett stort lidande, fast det ju med detsamma 
kommer en alldeles ny och frisk timme. /.../ 
Det finns Papalagi som påstår att de aldrig har tid. De ränner omkring som om 
de vore besatta av Aitu, och vart de än kommer drar de ned olycka och elände, 
därför att de har förlorat tiden. /.../ 
Han jagar alltid fram med utsträckta händer efter den, han unnar den ingen rast, 
att få komma till vila i solen. Den ska alltid vara genast till hands, den ska sjunga 
och säga något. Men tiden är fridsam och stillfärdig, den älskar lugn och ro och 
att breda ut sig gott på en matta. Papalagi känner inte tiden, han förstår den inte, 
och därför gör han våld på den med sina råa seder / 

255 Ibland, men mera sällan, att man ska anpassa omgivningen till människorna. 
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Vi måste befria den arme och vilsne Papalagi från h ans vanföreställning, vi måste 
ge honom hans tid åter. Vi måste slå sönder hans små runda tidsmaskiner och 
förkunna för honom att det finns mer tid mellan soluppgång och solnedgång än en 
människa kan göra bruk av (Papalagi 1983 s. 70-75). 

Ovanstående utdrag ur söderhavshövdingen Tuiavii's tal till sina stamfränder om den 
vite mannen och hans tid, exemplifierar hur den linjära tidens diskurs kan betraktas som 
en kulturell k onstruktion snarare än som en självklar sanning som diskursen vill fa oss 
att se den. Tuiavii's tal beskriver hur den diskursiva sanningen om den linjära klocktiden, 
den mekaniska tiden, som räknar sekunder, minuter, timmar och lägger dem till dagar och 
år, och på så sätt mäter ut våra människoliv, har blivit mycket styrande för hela vår kul
tur. Tidspilen som beskriver en kausal, kronologisk, linjär tid (von Franz 1989) 256. Vår 
föreställning om att linjärt kunna förutsäga, styra och förändra dessa utmätta människo
liv, exempelvis i termer av socialt arbete, följer de linjära tidsdiskurserna. 

Karen Davies (1993) har beskrivit hur den linjära klocktiden blev en social tid genom 
att tas i bruk av Benedictinmunkarna, för att de ville utöva sina mässor och ritualer vid 
exakt samma tidpunkter under dagen, men hur denna tidsdelning sedan kom att övertas 
av manufakturerna i s täderna för att ordna och dela upp arbetstiden för arbetarna, och 
hur industrialismen och kapitalismen gjort bruk av denna tidsdelning i kontrollerande och 
disciplinerande syften i fabriker och i ndustrier257. Den abstrakta, linjära tidens sociala 
funktion är just att understödja praktiker för att kunna styra, reglera och samordna män
niskorna och deras handlingar. För att den linjära tiden ska fungera som strymedel förut
sätts att disciplineringsstrategier utvecklas (Bjurström 1998). Livet har i den linjära ti
dens diskurs alltmer kommit att framstå som ett ekonomiskt projekt riktat mot framti
den, där man ska investera, satsa, göra bruk av tiden innan den rinner iväg. 

Den linjära tidens diskurs, vars tidsinnebörd, där tiden flyter fram som en pil riktad 
mot framtiden, naturliggjorts och för oss framstår som självklar, som den enda tänkbara, 
har diskursivt konstruerats och möjliggjorts genom att marginalisera, dölja eller tysta 
andra innebörder i tid och temporalitet. Genom inneslutningar och uteslutningar konsti
tueras diskurserna - som sedan försöker förmå oss att se med dess ögon. Och Papalagi, 
den vite mannen, ser med diskursens ögon: 

Papalagi känner inte tiden, han förstår den inte, och därför gör han våld på 
den med sina råa seder 

Därmed saknar vi också ofta ord eller begrepp för dessa marginaliserade andra tidsord
ningar258. Man har sökt andra rumsliga metaforer än linjen för att begreppsliggöra den 
marginaliserade tiden. Exempelvis punkttid. Den historia som för oss på ett självklart 

256 yon Franz (1989) beskriver hur föreställningar om tiden varierat kulturellt, men också hur samtida 
tidsföreställningar innehållit motsatser, t.ex. hur det i Kina samtidigt fanns en tidlös ordning, en cyklisk 
och en linjär historisk tidsordning. 
257 Se vidare Asplund (1985); Foucault (1987) för liknande resonemang. 
258 Bergvall (1998 s. 179-180) beskriver hur det i hebreisk filosofi finns flera ord för tid; et: ett halvsub-
jektivt tidsbegrepp som berör händelser i vardagen, zmann; ett operson ligt begrepp för förutbestämda 
tidseror och årstider, moed; ett för fasta tidpunkter som datum, möten, schahoot; ett för tidsreversibla 
processer, och meschech för tidens pil, tidsassymetrin. En ordrikedom vi tycks sakna i vårt språk. 
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sätt representeras av en linjär, kronologisk berättelse, motsvaras exempelvis på Trobri-
andöarna av en uppsättning anekdoter utan kronologi, utan utveckling, utan orsaksrela
tioner. Som ett antal händelser förknippade med rummet, där upplevelser och erfarenhe
ter blir referenspunkter för tiden, där tempot är relativt och regleras efter upplevelsernas 
intensitet. Som punkter utan förbindelse (Davies 1997, Waldén 1998, von Franz 1989). 
Waldén (1998) exemplifierar punkttiden, utanför förspråkliga kulturer men innanför vår 
västerländska kultur, med försjunkandet i ett handarbete, upplevelsen av våren, sinnes
minnen av septembers dofter och färger 259. En sinnlig, erfarenhetsbaserad tid som ute
sluter planläggning för en framtid. En tidsuppfattning som kan relateras till andra sätt att 
förhålla sig till världen, andra sociala praktiker, en annan social verklighet än den linjära. 
En annan social verklighet som den därigenom bidrar till att upprätthålla, möjliggöra. 

Andra tidsmetaforer är cyklisk eller cirkulär tid; det är årstidernas ständiga återkom
mande, reproduktionens tid, det är kyroårets och astrologins tid. Det är tiden som bär 
myter och riter vidare, tiden som analogitänkande. Ytterligare exempel är tiden som våg-
eller spiralformad; historien so m en vågrörelse som fortplanta r sig i nuet, eller spiralen 
som har rörelsen gemensam med linjen och återkomsten gemensam med cirkeln. T ids
aspekter som rymmer såväl förvandling, förändring som oföränderlighet, återkomst 
(Waldén 1998). Slutligen bortom tiden - evigheten (von Franz 1989). 

I bondesamhället var det inte hur mycket klockan var som var viktigt. Här följde man 
snarare ljusets och årstidernas rytm, en rytm där behoven och arbetet tilläts styra, och 
man anpassade sig till vad som hände i naturen. En rytm av återupprepning, men samti
digt förnyelse och oförutsägbarhet. Tiden som ett relativt begrepp, något man relaterade 
till jorden och dess sådd och skörd, till djuren, till själva livet (Asplund 1985). 

När en skånsk bonde i början av 1800-talet tillfrågades om sin dotters ålder 
svarade han: Hon ska vara 4 år gammal, ty hon är lika gammal med min 
brune häst, som föddes då vi hade fälad i södra vång (Asplund 1985 s. 96). 

Också individens ålder relaterades på detta sätt till jord och djur till skillnad från den 
borgerliga, individualiserade tiden. Tid kunde då ses som något flerdimensionellt och 
ibland okoordinerat; tid som går i jorden, ovanpå jorden och på himlavavet Tiden som 
konkret förankrad i sociala praktiker (Schüllerqvist 1998). Tidens gång kunde då betrak
tas som växt, inte nödvändigtvis som linjärt utmätt åldrande, degener ering och förfall. 
Inte nödvändigtvis som framsteg heller i en instrumenteli eller rationell bemärkelse. Sna
rare växt som förändring, som äppelträdet på gården som ändrar form och utseende vaije 
år, som blommar och ger frukt olika år från år. 

Davies (1996, 1997) har också använt begreppet processtid för att försöka fånga en 
marginaliserad tid; processtiden som en tid som framförallt tycks höra samman med om
sorgsarbete, underhållsarbete, solidariskt arbete. Det är en tid insnäijd i sociala relationer. 
Flera olika processer kan vara samtidigt pågående och vävas in i varandra i komplicerad 
korsmönster. En mor hjälper exemeplvis ett barn med läxorna medan hon samtidigt matar 
det lilla spädbarnet. I de pauser som uppstår går hennes omsorgstankar till sin sjuka far. 
Waldén (1998) tycker sig sakna begrepp för vad hon beskriver som den behovsrelaterade 

259 Jag skulle kunna karaktärisera skrivandet av en avhandling, åtminstone i slutsked et, som något som 
sker i en punkttid. 
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"dubbla" kvinnotid som formats av mångsyssleriet och oförutsägbarheten i hemarbetet. 
Kanske kunde detta kallas processtid? Processtiden som en tid som i sin relation kan 
innebära kontinuitet, men inte linearitet. En tid som inte kan kvantifieras, mätas, som 
inte kan fastställas början eller slut på eller planeras. Processtiden kännetecknas av pro-
cessuellt tänkande och handlande, väntan, flexibilitet, samtidighet. En temporalitet som 
inte hänför sig till tidens linjära gång, utan snarare till det sätt på vilket individen är för
ankrad i nuet, i rum och tid. Därmed en förkroppsligad tid, en tid som kan sägas fånga en 
mångfald tider som är oupplösligt förenade i sitt sammanhang. 

Processtiden, i vissa avseenden cirkulär, i andra avseenden spiral- eller våg- eller 
punktformad, som är kännetecknande för barnafödandets, omsorgens, omvårdnadens tid . 
Den tid man inte kan dela in i minuter och timmar, inte schemalägga och på så sätt styra 
över, fa kontroll över, förutsäga eller planera för. Någon blir sjuk och behöver hjälp - nu -
och hur många timmar eller dagar vet vi inte. Ett barn f öds, och varken d ess födelse eller 
dess kommande behov kan regleras efter någon linjä r klocktid. Någon ligger döend e, och 
döden hånflinar åt den med klocka utmätta arbetstiden. Processtiden som den tid som 
Davies (1990) kallar för den kvinnliga tiden260, främst därför att detta är omsorgsarbe
tets och de reproduktiva sysslornas tid, och dessa av tradition handhafts av kvinnorna 
och därmed kommit att definieras som kvinnlig . En tid som är relationeli, det vill säga 
alltid måste ses i relation till de "betydelsefulla andras" tid (Davies 1997). 

Det jag velat visa med dessa exempel är hur det kan sägas existera flera samtidiga 
tidsordningar i vårt samhälle, som kan relateras till olika sociala verkligheter, och hur de 
bidrar till att upprätthålla och möjliggöra olika soc iala praktiker. Olika tidsaspekter ska
par olika premisser för handling, och olika sätt att förhålla sig till världen, utifrån olika 
villkor och strävanden, därmed också utifrån förhållanden som klass och kön (Schüller-
qvist och Lilja 1998). 

Den linjära tiden betraktar jag därmed som en kulturell diskursiv konstruktion som är 
könsteoretiskt bestämd. I stället för att se hur våra liv är en komplicerad sammanvävning 
av olika tider och tidsstrukturer, kopplat till olika sociala verkligheter och pra ktiker, och 
hur detta på olika sät t har att göra med kön, har diskurserna naturliggjort den linjära 
klocktiden som den enda (Davies 1997). Dessa andra tidsformer har marginaliserats av 
den linjära tidens diskurser261. 

Vad är det som möjliggjort att ett sådant linjärt, rationellt modelltänkande blivit 
grundläggande i socialt arbete, vilka är möjlighetsvillkoren? Hur har den linjära tidens 
diskurser utformats i och format det sociala arbetet? Och vad har de fatt för effekter, vad 
gör de? Hur har diskurser och praktiker samverkat och påverkat varandra? 

De linjära diskursernas uppkomstbetingelser eller möjlighetsvillkor 

Det är moraliskt riktigt att kuva och tämja sådant som alla fruktar (Sceneca i Le
win 1998 s. 61). 

260 Ett konstaterande Davies är långtifrån ensam om. I följande textav snitt exemplifieras detta med Iriga-
ray och Kristeva, som också talar om denna tid som kvinnlig, kanske också som kvinnans tid. Många fler 
exempel kunde nämnas. 
261 Att tala om andra tidsbegrepp innebär inte att dessa behöver ses som motsatsen till den linjära tiden. 
Jmf. Davies (1997). 
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Under 1700-talet kännetecknades knappast det sociala arbetet av något linjärt diskursivt 
tänkande. I de gamla he lgeandshusen, hospitalen, spinnhusen, fattighusen och asylerna 
blandades alla behövande såsom invalider, gamla, föräldralösa barn, fattiga och sjuka. 
Under 1700-talet kunde fattiga och tiggare, de s .k. försvarslösa som av olika anledningar 
saknade tjänst och inte kunde försöija sig, enligt legostadgan av 1664 tvångsintas på 
tukthus, spinnhus eller andra arbetsinrättningar på obestämd tid, eller tills de kunde visa 
"laga försvar" dvs. tjänst. Men de kunde också i brist på plats på arbetsinrättningarna 
intas på fästningar tillsammans med vanliga brottslingar. Inga speciella åtskillnader gjor 
des. Målet tycks inte ha varit normalisering, utveckling eller förbättring enligt någon line-
aritet. Mycket fa kunde ju skaffa "laga försvar" från dessa inrättningar oc h blev därför 
oftast kvar. Det centrala verkar i stället ha varit att genom avskiljn ing och förvaring hålla 
alla under kontroll, att undvika lösdriveri och tiggeri och att människorna besvärade eller 
låg andra till last (Fahlgren 1989). 

Den mycket snabba befolkningsökningen i Sverige, främst i jordbrukets underklasser 
från 1750-talet, gjorde att arbetsinrättningar, fästningar och fängelser överfylldes med 
försvarslösa för att förhindra dem att dra runt som tiggare på vägarna. Till slut fanns inte 
längre plats för fler. Den tidigare sociala praktiken blev då problematisk och kunde inte 
upprätthållas. Den stora sociala frågan under 1830-40-talen kom därmed at t handla om 
rädslan för oro, uppror och förvildning av dessa försvarslösa, och hur denna fara skulle 
bemötas (Fahlgren 1989). 

Samtidigt kom den framväxande indust rin att i allt större utsträckning behöva billig 
arbetskraft, och föreställningen om att en stark nation kräver starka människor eller e tt 
"fullgott människomaterial" växer si g stark (U Olsson 1997). Detta ekonomiska behov 
sammanfaller i tid med att upplysningstidens pedagogiska behandlingstanke gör sig gä l
lande i skolan, inom medicinen, i fängelserna, det vill säga tron på att det är möjligt a tt 
uppfostra, forma eller behandla människor för att förbättra eller förändra någon oönskad 
egenskap eller beteende. En effektiv uppfostran förutsatte ett vetande om individerna, 
vetandet å sin sida kunde uppnås genom praktiker som observation, övervakning och 
kontroll. De farliga klasserna, de försvarslösa, skulle enligt denna tanke inte bara spärras 
in för att förvaras och kontrolleras, inte heller enbart sörjas för i barmhärtighetens namn, 
de skulle nu också förbättras och omdanas genom arbete, för att sedan släppas ut och 
göras nyttiga för samhället. Och man skulle undvika a tt utsätta dem för moralisk smitta 
på fästningarna (Lewin 1998; Foucault 1983, 1987)262. 

En infrastruktur av institutioner byggdes snabbt upp, och här spelar den borgerliga 
filantropin stor betydelse. En filantropi byggd på en blandning av rädslor, barmhärtighet, 
moraliska och pedagogiska normer (Holgersson 1981; Mattsson 1984). Via isolering, 
underordning och disciplin kunde de arbetslösa på institutionerna lära sig arbeta, b rotts
lingarna och de vanartade lära sig lyda lagen och betänka sina synder. De kunde omfor
mas, normaliseras. 

2^2 Åtminstone kom detta att gälla de som bedömdes som ofrivilligt och oförvitliga arbetslösa eller 
försvarslösa, som vid seklets mitt också böljade erbjudas kommunala nödhjälpsarbeten i förbättringssyfte. 
De vanartiga eller lättjefulla försvarslösa avskildes dock, och kunde alltjämt dömas till tvångsarbete 
(Fahlgren 1989). 
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För a tt kunna ge de behövande adekvat behandling, måste vetandet om individerna 
öka. Samtidigt gav behandlingen, som en följd av behandlingspraktiken i sig, en allt större 
kunskap om individerna som behandlades. Behandlingsteknikerna kunde därmed förfinas 
och differentieras under 1800-talets gång, samtidigt som vetandet om individerna ut
vecklades och differentierades. Ett alltmer varierat utbud av korrektionsinrättningar med 
varierande förbättringstekniker växte vid seklets slut upp som ett allt tätare nät kring 
människorna. Praktiker som observation, avskiljning, segregering och inspärrning ut
vecklades i syfte att upprätthålla en samhällsordning och skapa nyttiga samhällsmed
lemmar (Foucault 1983 s. 51; jmf. Lewin 1998; Fahlgren 1989)263. 

Arbete, religiös bildning, uppfostran och skolning blev den behandling den rörliga ar
betskraften kom att erbjudas, så att de skulle lära sig vikten av att arbeta och plikten att 
vara nyttig. Denna behandling var att betrakta som en förmån, eftersom den skulle göra 
dem bättre rustade att möta framtiden. Behandlingspraktiker som stödde sig på den linjä
ra tidens diskurs, och som i förlängningen sedan bidrog till att förstärka och legitimera 
diskursen, inte minst genom det vetande om individerna som praktikerna utvecklade. Så 
verkade och samverkade den linjära tidens utvecklingsdiskurs med utformandet av prak
tiker för socialt arbete. 

Ekonomiska, sociala och befolkningsmässiga processer, en infrastruktur av institutio
ner, pedagogiska och moraliska normer kan därmed ses som uppkomstbetingelser för den 
linjära diskursen i socialt arbete. Praktiker understödda av utvecklingsdiskursen utarbe
tas på likartade sätt inom flera olika sociala områd en. I en samverkan mellan makt, ve
tande och sociala praktiker skapades så en gräns för den sociala ordningen. 

Det formbara barnet 
Föreställningen om barn som något speciellt, inte bara små vuxna, förstärktes successivt 
under modern tid (Ariès 1982). I den pedagogiska behandlingstanken eller uppfostri ngs-
tanken ingick föreställningen att barn är formbara. Denna pedagogiska norm k an ses som 
ett centralt möjlighetsvillkor för den linjära utvecklingsdiskursen. På detta bygger de 
utbyggda barnavårdspraktikerna, på detta bygger berättelsen om pojken ur famnen. Barn 
kan, om de i likhet med pojken ur famnen flyttas från sina dåliga föräldrar, formas och 
utvecklas till godtagbara vu xna264. Denna diskurs kring barn och barnuppfostran och 
formning av barn var intimt förbunden med framväxten av de första institutionerna för 
barn. Institutionerna sågs som ett medel för att uppfostra det formbara, förändringsbara, 
bildbara barnet, men anstalterna skapade också egna normer för hur goda institutionsbarn 
skulle formas (Ohrlander 1991). Uppbyggandet av dessa institutioner kan därmed se s 
som en teknologi i den linjära utvecklingsdiskursens tjänst265. 

Utbyggnaden av skolväsendet hade nära släktskap med uppbyggandet av andra insti
tutioner för fattiga eller vanartiga barn så till vida att det förutsatte samma linjära ut

263 Från 1862 skedde ytterligare uppdelning, då kunde de försvarslösa och sjuka tas om hand av det 
nybildade landstinget för medicinsk vård (Fahlgren 1989). 
264 Till detta kommer senare föreställningar om adolescensen som en speciellt känslig period då ungdo
marna måste skyddas, ledas, utbildas. Jmf Swärd (1993). 
265 Allmänna barnhuset, som byggdes på 1630-talet, var ett av vårt lands första institutioner byggd 
speciellt för barn. Detta barnhus var framförallt förknippat med fattiga, övergivna, föräldralösa och oäkta 
barn (Ohrlander 1991). 
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vecklingstänkande, och legitime rade och utvecklade likartade tekniker för att forma bar
nen. I 1842 års folkskolestadga föresatte man sig att skapa en skola för alla, och ökade i 
och med detta också vetandet om barnen som individer. I folkskolan synliggjordes bar
nen, där blev skillnader och konflikter mellan olika barn tydliga. Tekniker för formning 
av barnen utvecklades inom skolan, och de barn som inte kunde normaliseras inom folk
skolans ram via de n linjära upptrappningsmodellens förmaning, varning och aga, som 
fanns inskriven i skolförordningen, avskildes från skolan. Skolrådet kunde enligt 1897 års 
stadga angående folkundervisningen också skilja barn från föräldrar om barnet misskötte 
skolgången (Swärd 1993). Så skapades och avskildes den "onormale" eleven med hjälp av 
en likartad teknologi som den socialt vanartige. 

Straffen i allmänna läroverksstadgan liknade folkskolestadgans, och skrevs sedan näs
tan ordagrant in i den första barnavårdslagen 1902 (S undqvist 1994). Som förebyggande 
barnavårdsåtgärder kunde föräldrarna till barnet först tilldelas förmaning och den under-
årige själv varni ng. Fram till 1942 fanns aga dessutom inskriven som en förebyggande 
barnavårdsåtgärd. Nästa steg var att föreskrifter om den underåriges levnadsförhålland en 
utdelades. Slutligen kunde barnet ställas under övervakning. Om ingen rättelse skett, eller 
om förebyggande åtgärder bedömdes som gagnlösa, kunde tvångsomhändertagande och 
placering i fosterhem eller på institution tillgripas266. Så utvecklades likartade praktiker 
inom skola och social barnavård, som på ett mycket konkret sätt stödde sig på den linjä
ra utvecklingsdiskursen - och kom att understödja den. 

Pojken ur famnen-berättelsen härstammar från slutet på 1970-talet. Sociallagstiftning
en var då fortfarande utformad som en linjär upp trappning i tid. När något avvikande 
först blev känt skulle det försöka rättas till i form av spec ifika praktiker, först i form av 
råd och stöd, sedan genom att en varning eller förmaning utdelades. I detta fall var det 
föräldrarna som skulle ges en varning för att de skulle förs tå det felaktiga i sitt beteen
de267. Om detta inte ledde till några förändringar, utan de avvikande beteendena eller 
omständigheterna fortsatte eller förvärrades, tillkom övervaknin g av därför speciellt ut
sedd person, och vidare som i min berättelse olika typer av stödinsatser i hemmet eller 
på därför avsedda institutioner. Som sista åtgärd hade socialvården att ta till tvångsingri
panden av olika slag, tvångsintagning på institution eller tvångsförflyttning till annat 
hem. Dessa var de sociala tekniker lagstiftningen erbjöd för tillrättaförande. Det hela 
skulle helst följa denna linjära upptrappning268 så att personen i fråga fick möjlighet att i 
tid inse allvaret, förmås lära om och "rätta till" sitt beteende. Också i exemplet med poj
ken ur famnen följdes den linjära upptrappningsm odellen som kommit att kallas tu m
skruvsmetodik (Holgersson 1981), och som kan ses som en av utvecklingsdiskursens 
mest extrema effekter. 

På samma sätt utformades nykterhetsvårdslagstiftningen, och om man exempelvis 
underlät att försörja barn och familj kunde man som "försumlig försöijare" tvångsintas 

266 Se barnavårdslagen 1902, 1924, 1960 i exempelvis Holgersson (1981). 
267 Förmaning var en åtgärd mera riktad mot barnet självt, när det var barnet snarare än föräldrarna som 
betraktades som avvikande i sitt beteende, dvs. när barnet var äldre. 
268 Om det inte ansågs gagnlöst med förebyggande insatser, ty då gav lagen möjlighet till omedelbara 
tvångsåtgärder. Sundqvist (1994 . s. 172-73) visar att lagens intention om upptrappning endast användes 
i 2 % av de fall av omhändertagande av barn som hon granskat från Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-
1925. Avskiljande från föräldrarna användes i mycket stor utsträckning som första åtgärd. 
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på något av landstingens arbetshem ända fram till 1956 i Sverige. Tredskades man mot 
föreskrifterna på arbetshemmet eller vägrade att arbeta, kunde en varning utdelas, och om 
ingen förbättring skedde kunde man dömas till tvångsarbete (Fahlgren 1989); allt i syfte 
att successivt forma redliga arbetare. Så kan man se hur grundläggande tekniker för disci-
plinering och normalisering rättfärdigade av de linjära diskurserna spreds från det ena 
området till det andra och lät sig generaliseras269 (Foucault 1987). 

De specialiserade institutionerna och det specialiserade vetandet 
Tilltron till planerad undervisning och uppfostran tilltog under 1 800-talets gång, och en 
stor mängd institutioner byggdes upp med räddnings-, uppfostrings- och förbättrings
mål. Institutioner som skulle stå modell för en förnuftig och genomtänkt barnuppfostran 
(Ohrlander 1991, 1992). Institutionerna differentierades och specialiserades samtidigt 
allt mer, vilket också resulterade i en alltmer specialiserad ku nskap om barnen p å dessa 
institutioner. Barnhus där man kunde lämna sitt barn, ibland mot en engångssumma, blev 
allt vanligare270. Därutöver byggdes det speciella institutioner för blinda, döva, för-
ståndshandikappade, fysiskt handikappade och vanvårdade barn, och till slut också för 
stökiga, kriminella eller vanartig a barn kallade räddningsinstitut, förbättrings- eller u pp
fostringsanstalter. Barnen placerades här utifrån individuella bedömningar och prognoser, 
legitimerade av den linjära eländesdiskursen. Utredningshem och observationskliniker 
byggdes också upp för att observera och därmed rätt kunna bedöma och placera de 
hjälpbehö vande. 

Institutionerna byggdes till en början ofta upp i form av välgörenhet från överklassen. 
Exempelvis var "Sällskapet för öm och sedlig modersvård" initiativtagare till Prins Carls 
uppfostringsinrättning som invigdes 1832. Här fanns en särskild förbättringsavdelning 
för gossar, som så småningom övertogs av Stockholms kommun, och blev i slutet av 
1800-talet till Skrubba skyddshem. På den här typen av institutioner kunde barn utsät
tas för långa frihetsberövanden, ibland upp till 10 år, utan att egentliga beslut fatta ts och 
utan rättslig kontroll271. Det betraktades som en förmån och inte som ett straff att få 
uppfostran på en sådan anstalt. Här skulle barnen erbjudas kristelig utbildning och ges en 
framtida förmåga att ärligen försöija sig, de skulle bli gudfruktiga och dugliga arbetare. De 
skulle förändras, formas, botas, räddas och utvecklas. Optimismen och handlingskraften 
var stor inom den praktik de linjära eländes- och utvecklingsdiskurserna skapade och 
rättfärdigade. Omkring sekelskiftet 1900 vistades 5.500 barn på olika typer av anstalter i 

269 Överspridningseffekter finns också från sjukvården. 
270 Spädbarnsdödligheten var ett enormt problem, särskilt vad gä ller utomäktenskapliga barn. Gustav 
Ill's barnamordsplakat från 1778 gav föräldrar rätt att anonymt lämna ifrån sig sitt oönskade barn, en 
reform som gynnade framförallt de förmögna eftersom barnhusen tog betalt för att lösa in oönskade barn. 
Lagen gällde ända fram till 1917 (SoS 1990). 
271 Först med 1902 års barnavårdslag kom rättsliga regler specifikt kring barnens situation. I legostadgan 
fanns reglerat fosterbarns relation till fosterföräldrar, men ingenting kring den fosterhemsplacering som 
sköttes av institutioner, e ller om relationen mellan biologiska föräldrar och institution. Här skrevs ofta 
någon form av kontrakt (Ohrlander 1991 s. 116). 
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Sverige, och närmare 40.000 fosterb arn var utplacerade i fosterhem (Holgersson 1981; 
Ohrlander 1991; SoS 1990:4)272. 

Inom dessa institutioner växte sedan behovet av kunskaper om barnets kropp och själ 
till professionella angelägenhet inom medicin en, pedagogiken och så småningom psyko
login och psykiatrin. Institutionerna och vetenskaperna samverkade till en allt mer speci
ficerad kunskap, eller ett vetandefält om barn och hur de skulle kunna räddas och botas, 
formas och uppfostras. En förutsättning för detta ve tandefält var den sociala praktiken i 
form av avskiljningen av olika kategorier barn och ungdomar till olika former av anstalter 
(Ohrlander 1991; Swärd 1993; Qvarsell 1993; Ohlsson 1997 m.fl.). 

Dessa institutioner blev vid 1900-talets början på något sätt sinnebilden för de t ord
nade, planmässiga, vetenskapliga. Under första hälften av 1900-talet formulerade insti tu
tionerna själva det vetenskapliga intresset för barn via den medicinska forskningen (om 
barns sjukdomar, närings- och hygienlära , sinnesorgan, nerver mm.) och via pedagogisk 
forskning (med begåvningsmätningar och experiment). Institutionerna syftade till att 
skapa friska, starka, normala barn som kunde vara nyttiga för ett starkt samhälle, och 
utifrån detta växte behovet av att ytterligare utforska barnen. 

David Lund, under många år direktör för uppfostringsanstalten Hall, behandlade i sin 
doktorsavhandling 1918 orsakerna till vanart och ungdomskriminalitet, och beskrev där 
hur de vanartiga kunde bedömas som psykiskt undermåliga i större utsträckning än van
liga ungdomar, och han visade också på hur det fanns brister i deras hem. Därför var det, 
menade han, endast i undantagsfall lämpligt att ta in sådana vanartade på skyddshem 
med ungdomar som kom från i ekonomiskt avseende goda och i socialt avseende "högt 
stående hem". Ytterligare differentiering motiverades därmed, samtidigt som barnläkarnas 
ställning inom barnavårdsdiskursen förstärktes. Detta visar hur ansamlingen av ungdo
mar på skyddshem möjliggjorde närgångna vetenskapliga granskningar av dem, det vill 
säga hur anstalten var en förutsättning för vetenskap i denna tappning273 (Swärd 1993). 

Olika vetenskaper har på detta sätt stridit om rätten att få inteckna "vanarten" och 
andra sociala avvikelser inom sitt vetenskapliga område, och professionella diagnoser 
kom att kräva alltmer av professionell kunskap och behandling274 (Swärd 1993). Så 
skapade institutionerna inte bara väluppfostrade och lydiga arbetare, i den mån de nu 
lyckades med det275, utan också och kanske framförallt en växande specialistkompetens 
(Ohrlander 1991). Specialistkompetenser som sedan kunde legitimera fler och alltmer 
differentierade behandlingsanstalter - som å sin sida gav möjlighet till ytterligare veten

272 Det gjordes ett försök att räkna detta av fosterbarnsutredningen 1894, och p.g.a. svårigheterna i detta 
projekt kan man anta att de siffror man fick fram var minimumsiffror. 
273 En annan socialtjänsteman som doktorerade på sina klienter var Edith Otterström 1946. Efter detta 
följer ett otal exempel (Swärd 1993). 
274 Med Gustav Jonssons undersökning 1944 blev vanarten alltmera karaktäriserad som ett själsligt 
sjukdomstillstånd, som psykopati (Swärd 1993). 
275 De undersökningar som redovisades på 1920-talet, exempelvis från Hall och Bona, visade mycket 
optimistiska resultat. Majoriteten av ungdomarna som lämnade institutionerna beskrevs som hederliga 
och självförsörjande vuxna, som anstalterna givit såväl yrkeskunnande som moral (Ohrlander 1992 s. 
164). 
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skaplig kunskap276. Där har på detta sätt funnits en nära och ömsesidig relation mellan 
de sociala arbetets praktiker och dess diskurser. 

Det genealogiska släktskapet med den moderna vetenskapen och medicinen 

I denna värld medför tidens gång tilltagande ordning. Ordning är naturens lag, 
den universella tendensen, den kosmiska riktningen. Om tiden är en pil pekar den 
pilen mot ordning. Framtiden är mönster, organisation, sammansmältning, inten
sifiering; det förflutna slump, förvirring, sönderfall, upplösning. /.../ 

len sådan värld l igger folk med ostädade hem i  sängen och väntar på att  natur
krafterna skall sopa bort dammet från fönsterbrädet och ordna skorna i gardero
ben./.../ Trädgårdar behöver aldrig skötas, ogräs aldrig dras upp. Skrivbord blir 
tomma vid dagens slut. Försvunna strumpor kommer tillrätta igen (Lightman 
1994 s.55-56). 

Jag har beskrivit den linjära tidens diskurser som kulturella ko nstruktioner som blivit 
mycket styrande för vårt dagliga liv, och också s tyrande för utformandet av det sociala 
arbetets praktiker. Dess abstrakta linjära tidsbegrepp kan också ses som ett av den mo
derna vetenskapens möjlighetsvillkor. Den abstrakta tiden skapades för att lösa teoretis
ka problem. För att förutsäga materiella kroppars rörelse under inverkan av olika krafter, 
gav Newton tiden en specifik betydelse som en sann, matematisk tid som flyter fram i 
en jämn takt oberoende av något yttr e, oberoende av subjektet. Tiden som förutsägbar
het; som en pil in i framtiden, som om all information som behövs för att skapa framtid 
ligger i nuet. Hela kosmos kom med denna världsbild att framstå som ett väldigt urverk, 
förutsägbart in i minsta detalj277. Newton berövade på detta sätt tiden dess traditionella 
och konkreta anknytning till naturen, och gav den en abstrakt och oberoende existens 
(Davies 1995 s. 30-31; Schiillerqvist och Lilja 1998). 

I den moderna vetenskapen var syftet att eftersträva att ge en exakt och objektiv me
ning åt naturens ordning, och därmed en förmåga att som frigjord människa kunna förut
säga och styra denna ordning. Med det moderna menar jag då hela den tidsanda som blev 
rådande i Europa från slutet av 1700-talet och under 1800-tal et. Grundtanken i moderni
teten var att människan med förnuftets hjälp skulle bli myndig att tänka själv, och där
med kunna frigöra sig från gammal auktoritet och tradition. Den moderna empiriska ve
tenskapen skulle bli det främsta medlet för att nå förnuftig kunskap, och tron på fram
steg blev det mest karaktäristiska för moderniteten. Vetenskapliga upptäckter skulle leda 
till framsteg i positiv bemärkelse i historien, och därmed vara till mänsklighetens gagn 
och välbefinnande, ty en förnuftig människa ansågs ha insikter om sitt eget bästa. Till 
idén om framsteg kom också föreställningen om utveckling att kopplas, tanken att nuet 

276 Tillsammans har institutionerna och vetenskaperna kring barn (framförallt pedagogik, psykiatri, 
psykologi) producerat flera olika "vetenskapliga barn" de sista århundradena. Se Ohrlander (1991). 
277 Hela föreställningen om orsak och verkan är starkt kopplad till tiden som en riktad pil. Orsaken 
måste föregå verkan i tid, annars framstår världen som obegriplig (Davies 1995). 
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är ett barn av det förflutna, och att framtiden är kommande stadie i en utvecklingskedja 
som till slut leder mot människans fullkomnad278 (Davies 1995; von Wright 1993). 

Detta framstegs- och planeringstänkande utifrån vetenskaplig kunskap känns igen i 
hela den moderna vetenskapens världsbild, i medicinen och i samhällsvetenskapen som 
vi känner i dess mest renodlade form som den positivistiska279. När den moderna social-
eller samhällsvetenskapen växte fram under 1800-talets slut, byggde den på samma före
ställning om tid, framsteg, förutsägbarhet och möjlighet att styra som naturvetenskapen. 
Med samhällsvetenskapens hjälp skulle de sociala "naturlagarna" kunna beskrivas, för 
att samhället sedan skulle kunna planeras och förutses och styras, på det att vi alla 
skulle kunna leva i det bästa av samhällen. Detta var såväl August Comtes som Èmile 
Dürkheims visioner, och dess förutsättning var att människorna lärde sig älska samhället 
mer än sig själva; den altruistiska kärleken. 

Under 1800-talet och de första årtiondena på 1900-talet var det framförallt läkarna 
som vetenskapliggjorde det sociala arbetet, som dittills beskrivits mest i moraliskt för
dömande termer (Lundström 1993; jmf. Beronius 1994). Så kom sociologin och psy ko
login. Först de två sista årtiondena har socialt arbete utgjort en egen vetenskaplig disci
plin. Soydan (1993) menar att det sociala arbetet burits fram av en positivistisk veten
skaplig strömning som haft inriktningen mot tillämpad forskning. Denna positivistiska 
strömning har kännetecknats av en grundmurad utvecklingsoptimism, en tro att den ve
tenskapliga kunskapen ska kunna ackumuleras och leda framåt, och i sin väg föra med sig 
en positiv samhällsutveckling, en ny tta. Tilltron till ett planeringsbart samhälle har där
med utgjort grunden för socialt arbete, ett centralt möjlighetsvillkor. Kunskap som söks 
för att kunna förändra, förbättra, kontrollera och göra livssituationer drägliga (jmf. Ny
gren 1992 a). Därmed har också den abstrakta linjära tiden kommit a tt påverka och bli 
styrande för den sociala praktik som här utvecklats. 

De tekniker som utvecklades inom praktiskt socialt arbete hade nära släktskap med 
de sociala undersökningar som praktiserades inom medicinen och den moderna samhälls
vetenskapen från 1700-talets slut. De handlade om att observera, fråga, lyssna, empi
riskt kartlägga och dokumentera människors sociala leverne, för att sedan arrangera och 
kategorisera individerna utifrån distinkta aspekter. Särskiljande prakti ker kunde sedan 
användas gentemot individerna, så att de därefter kunde bli föremål för mer specialisera
de vetenskapliga undersökningar. Människorna ringades således in genom praktiker som 

278 Ett av Darwins bidrag till den vetenskapliga förståelsen. Med 1990-talets facit i hand ställer von 
Wright (1993) frågor om huruvida den linjära framstegs- och utvecklingstanken verkligen kommit att 
innebära behovstillfredställelse, mänsklig lycka, ökad trygghet som förhoppningen och tron var? Upp
komsten av de två världskrigen med fascism och nazism framstår som det som blev chocken för det mo
derna samhället och dess framstegstro och förnuftstro. Idag oroas vi också påtagligt av bieffekterna för 
människor och miljö av det industriella produktionssättet och den teknokratiska utvecklingen. Begrepp 
som frigörelse och framsteg och utveckling har fått ny klang. Se von Wright's kulturkritiska teckning 
(1993). 
279 Ursprungligen presenterad av Comte i sin Om positivismen, 1844/ 1991, sedan förenklad och för
vanskad genom årens lopp, men med grundtankarna i stort sett kvar idag i den empiriska - ibland kallad 
kvantitativa - forskningen. Grunden för den positiva vetenskapen är att en realitetsfixerad kunskap söks, 
som kan nås via forskarens sinnen, om hur det i någon bemärkelse är i det sociala livet. Detta i syfte att 
styra samhället och/eller individerna mot ett bättre förhållande. Jmf. me todologiska diskussioner i del II 
detta arbete. 
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observation, statistik, klassifikation, dokumentation, empiriska rapporter och analyser 
på likartade sätt inom medicinen, de sociala vetenskaperna och d et praktiska sociala ar
betet, med tanken att därmed kunna styra, påverka eller förändra dem (Beronius 1994; 
jmf Ohrlander 1992). 

Den medicinska behandlingstanken om sjukdom, diagnos, behandling och bot över
fördes under 1900-talets första årtionden till socialt arbete. Föreställningen att sociala 
avvikelser kunde betraktas som botbara sjukdomar spred sig då. Förutsättningen för 
detta var noggrant övervakande och antecknande som grund för bedömning och vetande, 
och utifrån denna bedömning valdes åtgärde r för ett visst förväntat utfall (Levin 1998; 
Qvarsell 1993). 

I 1924 års barnavårdslag försökte man göra barnavårdsarbetet mer enhetligt i landet. 
Speciella barnavårdsnämnder blev obligatoriska i kommunerna, och ungefar vid samma 
tid startade socialinstitutet sin utbildning av socialarbetare. Barnavårdsnämnden fick till 
uppgift att aktivt spåra upp problem, och denna utforskande och problemdefinierande 
blick fann problem där den sökte dem. Man fann det man hade i uppdrag att åtgärda; 
sedeslöshet, ungdomens förvildning, många utomäktenskapliga barn med oförmögna och 
likgiltiga mödrar, psykop ati och mindervärdiga anlag. Elände! Barnavårdsnämnden kom 
att framstå som diskursens ögon på samma sätt som läkarna hade gjort vid 1700-talets 
slut (Beronius 1994). 

Barnläkarnas framstående position inom barnavården vid denna ti d utifrån den medi
cinska vetenskapen fick samhällsproblemen att framstå som inre problem hos barnet och 
brister hos modern. Sedeslösheten blev till en fråga om drifternas hämning och tidig upp
fostran hos barnet, brottslighet till en fråga om tidigt utvecklad psykopati, höga fattig
vårdskostnader till frågor om svagt utvecklat viljeliv under barnaåren. Redan hos det lilla 
barnet skulle de n vuxnes brister utsläckas. Barnläkaren skulle i tid hejda det "farliga" 
barnet, vända eländet till en positiv utveckling, och göra barnet till en samhällelig tillgång 
och investering för framtiden (Ohrlander 1992 s. 276-78). Så utvecklades en alltmer indi
vidualiserad praktik legitimerad av de linjära eländes- och utvecklingsdiskurserna. 

Professorn i pediatrik Wilhelm Wernstedt beskrev i en artikel 1934 den alltmer detal
jerade uppdelningen av avvikande barn och hur de borde behandlas. Fö rst skulle de sin
nesslöa barnen avskiljas från övriga och delas in i bildbara och obildbara, för att sedan 
kunna placeras på därför avsedda anstalter. Sedan skulle man avskilja 

barn vars själsliv markeras av egenheter, rubbningar och abnormiteter som i hu
vudsak falla inom drift- vilje- och känslolivets område. 

Besvärligast var de som 

visa en mer eller mindre utpräglad asocial, aggressiv och antisocial inställning 
(Lundström 1993 s. 103-104). 

Sedan skulle man inom de olika grupperna särskilja de barn där orsakerna till problemen 
var miljöbetingade från de där de var arvsbetingade, ty de borde inte vistas på samma 
institution. På detta sätt framställdes barnen i nytt ljus. Individerna eller de specifika, 
enskilda subjekten tonades ned, i stället betonades alltmer abs trakta faktorer i miljön 
som i olika kombinationer ansågs bilda riskfaktorer. Objektet för övervakning och vetan
de framstod inte längre som konkreta subjektiva individer, utan snarare i likhet med i 
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vetenskapen som statistiska korrelationer. Intervention kom allt mer att betyda att be
räkna riskerna och förutsäga farligheterna, vetenskap kom alltmer at t innebära att kalky
lera sannolikheter (Beronius 1994). Hela föreställningen om riskbedömning kan ses som 
ett försök att disciplinera framtiden och tämja dess osäkerhet (U Olsson 1997) - i enlig
het med den linjära tidens diskurs. 

Där finns således släktskap mellan de särskiljande sociala praktike r som utvecklats 
inom medicinen, socialvetenskaperna och socialt arbete. Hela denna behandlings- form
nings- eller uppfostringspraktik möjliggjordes av de linjära eländes- och utvecklingsdis
kurserna, samtidigt som praktiken bidrog till att understödja och förstärka diskurserna så 
att de kom a tt framstå som alltmer självklara, och den subjektiva kroppstidens diskurs 
som fokuserar konkreta subjektiva individer alltmer marginaliserades. 

Den moderna vetenskapliga kunskapen blev också grundvalen för den enorma t ek
nologiska utvecklingen på 18-1900-talen, och därmed också till den ekonomiska tillväx
ten i ett industrialiserat produktionssätt (von Wright 1993). En ekonomisk tillväxt som 
samtidigt gav förnyat stöd för utvecklingstanken och ta nken på ett gott framtida sam
hälle utan störande element. Också denna ekonomiska tillväxt kan därmed s es som ett 
möjlighetsvillkor för den linjära utvecklingsdiskursen i socialt arbete. 

Den konkreta behandlingspraktiken, eller nya ord för gamla praktiker 
Begreppen har förändrats från 1700-talets räddning till 1800-talets uppfostran och 
skydd och 1900-talets behandling och vård, t.o.m. upprättelse. Men det är alltjämt 
samma disciplinära praktiker såsom observation, kontroll, statistik, klassifikation, do
kumentation och empiriska rapporter som ringar in individen och hennes handlingar. Det 
paradoxala är a tt det är tveksamt om den alltmer specialiserade uppdelningen och av-
skiljningen fått genomslag i olika och alltmer förfinade och specialiserade behandlings
principer (Swärd 1993; Ohrlander 1992)? De första hundra åren fram till 1940-talet var 
den mest framträdande behandlingsmetoden i institutionsvården bestraffning, som prygel 
med ris eller rotting, och förmåns- eller frihetsinskränkningar, som isolering eller arrest. 
Andra viktiga pedagogiska tekniker i den barnuppfostran institutionerna erbjöd var kol
lektiva rutiner och disciplin, hårt arbete och kristelig uppf ostran med morgonbön och 
bordsbön och katekesläsning (Ohrlander 1991; Swärd 1993). I Sundqvist (1994 s. 199) 
beskrivs hur badet, saxen och uniformen på skyddshemmen vid seklets böljan symboli
serade den inre förändring som skulle komma. Likartade disciplineringstekniker finns i de 
nutida ungdomsprojekt som Öhlund (1997) studerat. Nutida behandlingsmetoder bygger 
således på mycket likartade tekniker för träning och normalisering; fasta rutiner och di
sciplin, arbete och ordnad fritid, förmåns- eller frihetsinskränkningar samt symboliseran
de praktiker som att ändra klädstil, frisyr m.m. (jmf. Öhlund 1997; Berglund 1998; Le
win 1998)280. Här återfinns det Foucault (1974/1987) talar om som generella discipline-
ringsteknologier för att forma en disciplinerad, lydig och nyttig kropp. Han menar a tt 
disciplineringen ut förs genom ständig övervakning, där tid, rum och rörelser är snävt 
inrutade. Individerna ges en specifik, inrutad plats i rummet (institutionen). Ett speciellt 
tidsschema införs som skall följas, där tiden delas upp i delar med regelbundet återkom

280 Prygel och fysiskt våld accepteras inte i våra dagars behandlings- eller uppfostringspraktiker. 
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mande förlopp. Kroppen underkastas specifik träning, och genom små delmål och 
"prov" på vägen ges möjlighet till detaljerad kontroll och punktingrepp på individen. 
Med hjälp av minutiösa reglementen, småaktiga inspektioner, kontroll av oskyldiga 
aspekter av livet och delar av kroppen utförs disciplineringen som en detaljernas pol itis
ka anatomi. 

Detta att likartade tekniker består trots alltmer specialiserade uppdelningar och av
skilj ningar skulle kunna ses som exempel på hur det är diskurserna i sig som verkar och 
dess relation mellan vetande och makt, inte de ideologiska för eställningarna eller uppgiv
na intentionerna bakom praktikerna. Det kan ses som att normalitetsdiskursen legitime
rar disciplinära praktiker riktade gentemot onormaliteter ( oavsett vad dessa praktiker 
kallas), den linjära tidens diskurser legitimerar ingreppen i nutid med tänkt formning och 
förändring för en framtid, vilket ofta kommit att innebära en modern tidsdisciplinering 
riktad mot kroppen som praktikerna ovan kan beskrivas som (oavsett vad dessa prakti
ker kallas), medan den goda viljans diskurs förändrar beteckningarna på ingreppen och 
därigenom gör dem socialt acceptabla. Bakom välvilliga humanister verkar alltjämt mjukt 
disciplinerande taktiker. 

Claes Levin (1998) beskriver hur riskbarn alltjämt identifieras med alltmer förfinade 
diagnoser281, vilket riskerar att bli till en meningslös kunskapsproduktio n, eller kunskap 
som kan fa andra icke avsedda effekter, då det saknas lika förfinade behandlingsmetoder. 
I stort sett gör man alltjämt samma gamla saker med samma retorik i behandlingen. Kan
ske kan detta förstås utifrån att forskning i mycket liten utsträckning kunnat visa på 
positiva resultat; eller vilken typ av behandling som fungerar för vem, var, av vem och 
varför? Detta som man kan tycka den linjära utvecklingsdiskursen misslyckande tycks 
dock inte ha lett till dess ifrågasättande, eller minskat viljan till fortsatt intervention, 
uppdelning, klassifikation och kunskapssökande för framtida formning. Snarare tvärt om 
(Cohen 1985)282. Diskurser konstitueras utifrån kunskap och makt. Makten vill veta. 

281 I dag talas det om bokstavsdiagnoserna; MBD, DAMP osv. 
282 I SoS (1998:4) beskrivs hur de förebyggande öppenvårdsinsatser i dag ökar i de flesta kommuner, 
trots att man alltjämt känner stor osäkerhet inför vilka metoder som leder till att problem förebyggs eller 
undanröjs. 
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12.2 VAD DE LINJÄRA DISKURSERNA GÖR 

Vad har då des sa den linjära tidens diskurser fått för konkreta effekter för det sociala 
arbetet och det sociala livet? Vad kan de begränsningar och styrningar i form av inneslut-
ningar och uteslutningar, fokuseringar och margina liseringar och insnävningar dessa dis
kurser understött fått för konsekvenser? Vad gör diskurserna? 

Den linjära utvecklingsdiskursen och den sociala utredningspraktiken 
Att skriva utredningar som skulle ligga till grund för fattade beslut i de nybildade barna
vårdsnämnderna blev en central teknik i det sociala arbetet i slutet på 1920-talet. En tek
nikjag ser som legitimerad och understödd av de linjära eländes- och utvecklingsdiskur
serna. 1926 fanns det för politiker och tjänstemän i barnavårdsnämnderna 56 olika blan
ketter att använda med PM som innehöll en ingående lektion i lagens tillämpning. Dessa 
förmedlade genom uppställningar och rubriker vad som ansågs viktigt a tt ta reda på för 
att bedöma eländes- och utvecklingspotentialer, och hur uppgifterna skulle nedtecknas. 
En annat styrteknik var att upprätta normalprotokoll som utformades som typfall, och 
därmed gav en uppfattning både om vilka typer av "problem" som kunde förväntas ak
tualiseras, och vilka form- och innehållsmäss iga krav som kunde ställas på utredningar 
och beslut i dessa ärenden (Lundström 1993 s. 108). 

Blanketter och normalprotokoll ersattes successivt av socialutredningar som en ar-
betsteknik i det sociala arbetet. Det kom därmed att i utredningen handla om att skaffa 
tillräckligt mycket underlag om hur det har varit och hur det är, för att antingen kunna 
göra ett välmotiverat ingripande utifrån bedömda framtida risker, eller för att utifrån 
framtidsbedömningen ha ryggen fri om man inte ingrep. Utredningarna kan således snara
re ses som inriktade på ett beslut än på en öppen utredning om hur förhållandena är. 
Socialarbetaren måste göra det rimligt för sig själv och troligt för andra att ett ingripande 
verkligen förbättrar sakernas tillstånd. Förmildrande omständigheter, positiv information 
eller motstridiga bilder av familjen redovisas därmed sällan (Hollander 1985; Claezon 
1986; Sunesson 1981; Claezon och Larson 1985; Swärd 1993 m.fl). Negativa fakta lyfts 
fram i en te xt som görs juridiskt övertygande - men framstår som neutral och objektiv. 
Detta blir följden av ett arbete som utförs i enlighet med den linjära tidens diskurser. 

En utredningscentrerad handläggning av sociala problem framstod också när man dis
kuterade 1960 års barnavårdslag som det mest effektiva sättet att arbeta. Utredningsför
farandet blev då obligatoriskt. Man slutade allt mer att använda de tidigare framtagna 
blanketterna, men dessa förmedlade ändå genom uppställningar och rubriker vad som 
ansågs viktigt att ta fram, och hur uppgifterna skulle nedtecknas i utredningarna. I Soci
alstyrelsens råd och anvisningar angavs också punkter som borde finnas med i utredning
arna; miljö, situation, person, familjemönster m.m. (Lundström 1993, Swärd 199 3). Från 
1960-talet, då allt fler professionella socialarbetare kom att sköta jobbet, berättades allt 
oftare en kronologisk historia i utredningarna, som byggdes upp med en början (när man 
fick kontakt) och ett slut (med ett åtgärdsförslag), där utvecklingen däremel lan framför
allt beskrevs via praktiker som hembesök, eventuella åtgärder, samt referenser till andra 
myndighetspersoner (Lundström 1993; Swärd 1993). Verkligheten ordnades utifrån en 
utredningsmall. Meningen, innebörden konstruerades i en berättelse. 
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Efterhand som alltfler förtroendemän ersattes av tjänstemän inom socialvården kom 
journalsystemet att införas som metod. Här registrerades successivt underhandsuppgif
ter från lärare, läkare, polis, barnavårdsmän, föräldrar, arbetsgivare, och alla handlingar 
samlades sedan i akter som kunde läsas som en individuell linjär biografi (Swärd 1993). 

Här skapas och reproduceras således via de sociala teknikerna giltiga föreställningar 
om vilka beteenden och miljöer som skall betraktas som avvikande, och hur texter om 
sådana företeelser skall utformas för att bli trovärdiga enli gt den linjära tidens diskurser. 
En utredningspraktik utvecklas i enlighet med den linjära tidens logik, en praktik som har 
släktskap med den praktik som utvecklats inom den empiriska vetenskapen och medici
nen. Man vill veta för att kunna disciplinera och ordna människor och ting i syfte att 
uppnå förbättring, välfärd, hälsa. Oavsett intentionerna skapas disciplinerande strategier 
och tekniker som utövas på människors kroppar. 

Genom att arrangera berättelserna om barnet eller den unge på speciellt sätt, genom 
att framställa det återberättade i ett speciellt vokabulär, synliggörs något i utredningen 
som blir avgörande för beslutet. För at t rangordnas och bedömas m åste individen fö rst 
bli sedd på ett visst sätt, och denna synlighet skapas genom utredningen. Den f ramstår 
antagligen inte som identiskt med den syn individen har på sig själv (Beronius 1994; jmf. 
Trulsson 1998; Berglund 1998). 

På så sätt skapas och reproduceras bestämda ordningar och hierarkier i den linjära 
diskursen som kan fa människor att "acceptera sin lott" - och andras. Utredningarnas 
konkreta syfte framstår sedan som att övertyga politiska lekmän eller jurister att fatta 
det beslut socialarbetaren upp fattat som det riktiga utifrån prognostiska bedömningar 
(Swärd 1993, Sundqvist 1994 m.fl.). Mot den bakgrunden framstår det inte som orimligt 
att utredarna tenderade att lyfta fram negativ information och förtiga positi v för att un
derstödja förslaget. De linjära diskursernas krav på eländes- och framtidsprognoser ska
par dessa effekter. Och socialarbetaren agerar som diskursens ögon283. 

Men inte bara socialarbetaren. Anna Hollander (1985) kommenterar i sin avhandling 
hur enigheten vid bedömning i barnavårdsärenden i det närmaste framstår som total i 
socialnämnder, länsrätter och kammarrätter, trots att barnavårdsmål alltid är komplicera
de, och vad som kan anses som barnets bästa måste anses vara svårbedömt284. Överkla
gade beslut ändras sällan till föräldrarnas fördel i nästa instans285. Det förebyggande 
arbetet som beskrevs i pojken ur famnen innebar att allt fler m yndighetspersoner drogs 
in i arbetet med familjen (hemma-hos-terapeut, personalen på barnpsyk, barnhemsper
sonal, dagispersonal). Alltmer kunskap om familjens sociala situation samlades hos des
sa myndighetspersoner, kunskap som kunde cirkulera mellan dem och slutligen användas 
i utredningen som underlag för beslut om omhändertagande. Mycket samstämmiga upp

283 Jmf. berättelsen pojken ur famnen, som inte är en utredningstext men väl färgats av samma diskurs. 
284 Flera forskningsrapporter visar hur svårt det är att förutse hur det ska gå för barn i svåra uppväxtmil
jöer, se t.ex. Claezon (1986, 1996) (Varför gick det så bra för Rebecka trots att hon levt i en kronisk 
farosituation?) och Berglund (1998). 
285 Under åren 1972-77 fastställdes 2.106 beslut om tvångsomhändertagande av högre rätt, 247 upphäv
des (Hollander 1984 s. 307). Jmf. S undqvist (1994); av de 33 överklagade barnavårdsfall som Sundqvist 
granskat i Norrköpings barnavårdsnämnd 1903 - 1925 upphävde inte länsstyrelsen ett enda beslut. ILVU-
mål i kammarrätterna 1995 fastställdes 77% av socialnämndens ansökningar om omhändertagande, läns
rätterna biföll 80 % av ansökningarna från socialnämnden i miljöfallen (SoS-rapport 1995:21). 
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gifter framkommer om barn och föräldrar från olika m yndighetspersoner, experter och 
sakkunniga, menar Hollander (1985), och detta väger tungt jämfört med föräldrarnas inla
gor i rätten286. 

Att utreda kan också användas som en markering gentemot klienten, som en teknik i 
sig snarare än som ett sätt att verkligen skaffa sig kunskap som underlag för ett produk
tivt beslut. Vi far nog lov att utreda det här! Att utreda verkar också ibland betyda att 
åtgärda; jag utreder dvs. jag arbetar med ärendet (Sunesson 1981). De linjära diskurserna, 
som legitimerar kunskapssökande via utredningar i form av kronologiska berättelser, 
riskerar därmed att indirekt legitimera ett utredande som disciplinerande teknik eller ett 
utredande för utredandets egen skull. 

Det sociala arbetet är sedan med nödvändighet underkastat en byråkratisk organisa
tion med kontroll- och redovisningskrav, varför ett väl handlagt ärende kan framstå som 
ett ärende handlagt enligt gängse administrativa procedurer och rättsliga regler, snarare än 
ett ärende där social förändring åstad koms287. Detta kan bli följden av ett utrednings-
centrerat socialt arbete med reglerad hantering. 

Effekter bortom intentionerna 
Den linjära utvecklingsdiskursen, som bland annat legitimerade den linjära tumskruvsme
todiken i socialt arbete, men också utredningstekniken, verkar ha mycket lite med kon
kreta individers faktiska liv att göra. Den framstår snarare som en vetenskaplig konstruk
tion. Men oavsett utfallet av det sociala arbetet i linjär utveckling eller förändring för 
individen, så rättfärdigar de linjära eländes- och utvecklingsdiskurserna det sociala arbe
tets teknologier i form av kronologiska utredningar, diagnostiseri ngar, prognostiseringar 
och att "ta till" lagarna och utredningarna i behandlings- eller disciplineringssyfie. 

Interventionen kan utifrån eländes- och utvecklingsdiskurserna framstå som rättvis, 
human och progressiv. Dess uttalade syfte är ju framtida välfärd, hälsa och säkerhet för 
individen. Samtidigt bidrar den till att ordna och reproducera hierarkier och upprätthålla 
rådande samhällsordning , också könsordningar, som i sig inte behöver upplevas som 
rättvisa eller humana av individen. De eventuella motsatta eller negativa effekterna, att de 
människor som är föremål för dessa utredningar i många fall blir hjälplösare än de var 
från början, eller att deras resurser förbrukas snarare än förstärks under arbetets gång, 
vilket exempelvis Sune Sunesson (1981) menar, tenderar att döljas av diskurserna. Detta 
är vad diskurserna gör, vilket mycket dramatiskt exemplifieras i pojken ur famnen. Ef
fekterna kan bli kränkande, förnedrande, hotad självkänslan, försämrad sociala situation, 
att återfall framkallas, förbrytare konstrueras. Mycket forskning indikerar hur sociala 
misslyckanden följer på social intervention (jmf Lewin 1998; Berglund 1998; Sunesson 
1981; Cohen 1985; Trulsson 1998 m.fl.). 

286 Jmf. Börjeson och Håkansson (1990) som beskriver hur socialsekreterare starkt påverkas av negativa 
besked och uppfattningar från andra instanser som exempelvis från psykiatrin. 
287 I 1960 års barnavårdslag betonades vikten av ett korrekt utredningsförfarande och kontrollfunktioner
nas betydelse. Handläggningen skulle vara juridiskt korrekt vid länsstyrelsens eller socialstyrelsens kon
troll (Lundström 1993). Jmf Lewin (1998) och Sunesson (1981) vad gäller diskussionen om lyckat eller 
misslyckat socialt arbete. 
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Men bilden är naturligtvis inte så ensidig och enkel, aldrig svart eller vit. Effekterna av 
interventioner kan också beskrivas som att liv räddas och värdighet åter upprättas, att 
fattiga, hunsade, försummade, misshandlade eller övergivna barn blir sedda och tryggade. 
Det är en återkommande uppfattning som framförs i intervjuerna Ingrid Claezon (1996) 
gjort av idag vuxna barn till missbrukande föräldrar, att barn inte ska behöva växa u pp 
hos sina missbrukande föräldrar, utan de ska ges chansen i en fosterfamilj. Det tycker 
också Amanda, i dag en 26-årig trebarnsmor utan missbruksproblem, som delvis levt 
med sin missbrukande mor och som dessutom upplevt 17 olika placeringar under sin 
uppväxt. Bengt Börjeson och Hans Håkansson (1990) bedömer besluten om omhänder
tagande i de allra flesta av de 89 fall de granskat som välgrundade, det har handlat om 
försummade, hotade och exploaterade barn som behövt hjälp. Resultaten för de allra 
flesta barnen har också efter två år varit en förbättrad eller tillfredsställande livssituation 
enligt deras bedömning288. Liknande exempel på positiva resultat av sociala interventio
ner visar Berglund (1998), Zaar (1995), Leijonhielm (1997), Öhlund (1997) och Trulsson 
(1998). 

Men positiva resultat behöver inte alltid vara en följd av planerad behandling, en följd 
av planerad linjär utveckling. Oförutsedda effekter av interventioner kan självklart vara 
både av ondo och av godo för individen. Dåliga faktorer i tidigare förhållanden kan för
ändras fast det inte varit avsikten med interventionen. Åtgärderna kan visa sig ha icke 
avsedda men ändå positiva effekter, likaväl som att goda faktorer i tidigare livsomstän
digheter kan gå förlorade och åtgärderna i sig kan visa sig ha icke avsedda negativa effek
ter. Att vilja gott är inte självklart detsamma som a tt göra gott. Det goda jag gör är inte 
alltid en följd av min intention (Cohen 1985). Stig-Arne Berglund (1998) menar at t det 
viktiga tenderar att vara det som händer i mänskliga relationer, vare sig det sker i eller 
utanför planerade behandlingssituationer. 

En linjär eländesdiskurs och vad den gör 
Även den linjära eländesdiskursen har som möjlighetsvillkor det vetande som vetenskap
liga studier och sociala praktiker skapar. En av dess förutsättningar återfinns i sociala, 
medicinska och psykologiska teorier, med en mer eller mindre deterministisk människo
uppfattning, som vid seklets första hälft sågs som ett självklart inslag i vetenskapen 
(Qvarsell 1993; Ohrlander 1992). Dess möjlighetsvillkor är också den undersökande 
praktik, som noggrant studerat barn och ungdomars u ppväxt, familj, skolgång, kamrat
krets och uppförande, för att få fram en bild av vad olika typer av awikare har gemen
samt. Studier som underlättats av avskiljandet till olika institutioner utifrån olika diagno
ser. Genom att systematiskt samla ihop en mängd uppgifter om ett stort antal individer, 
och sedan statistiskt bearbeta dessa så att vissa mönster framträder, identifieras potenti
ellt farliga ungd omar eller riskindivider och farliga miljöer eller riskmiljöer. Medicinen, 
kriminologin, sociologin, psykologin, psykiatrin och socialt arbete har på detta sätt ska
pat berättelser och bilder av avvikande individer och vad de anses ha gemensamt. På 

288 Däremot beskrivs föräldrarna som förlorarna. Endast 35 % bedöms ha fått en förbättrad livssituation 
efter två år, övriga har tappat taget om sina barn, tappats bort av socialbyrån eller tappat fotfästet i livet 
(Börjeson och Håkansson 1990 s. 201). I Trulsson (1998) beskrivs mycket varierande resultat för mam
morna efter ett par år, mycket beroende på hur interventionen skötts. 
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grundval av detta har man ansett sig kunna förutsäga framtiden f ör olika kategorier och 
motivera förebyggande interventioner. De vetandeargument som underbygger den linjära 
diskursen har på detta sätt varierat historiskt från religöst-moraliska resonemang till me
dicinska, sociala och psykologiska, men den linjära tekniken har varit den samma (jmf. 
Beronius 1994; Lundström 1993; Ohrlander 1992). 

Trots att pojken ur famnen 

utvecklats och växt på ett fantastiskt sätt de sista åren 

är den underliggande och självkla ra sanningen att uppväxten i detta hem enligt ett be
stämt eländesmönster kommer att leda till framtida problem för pojken om inget görs. 

Risken för hans framtida utveckling är för stor, har de skrivit i utlåtandet. Han 
bör omhändertas och fosterhemsplaceras. 

I nutida barnavårdsprojekt ses drogmissbruk och ungdomsproblem ofta som symtom på 
tidig störning relaterad till familj- och uppväxtproblem (se ex. Öhlund 1997). Underför
stått var det en liknande framtid pojken ur famnen riskerade att gå till mötes. Det var det 
framtidsscenario eländesdiskursen underförstått målade upp. Ett misslyckat socialt arbe
te kan enligt eländesdiskursen "legitimeras" med att där fanns en tung problematik i 
grunden, som obönhörligt drev pilen nedåt trots insatser (Öhlund 1997). En sådan legi
timering kan också läsas in i berättelsen pojken ur famnen. Trots den enorma uppback-
ning... 

Eländesdiskursen är som andra diskurser könsdifferentierad. När d et gäller unga flick
or är deras bedömda riskbeteende ofta sammankopplat med e tt sexuellt beteende som 
betecknas som brådmoget, utmanande och avancerat, och därmed hotf ullt. Unga flickor 
beter sig som om de vore vuxna kvinnor. Unga flickors sexualitet kopplas ofta ihop med 
individuella psykologiska eller sociala problem (jmf. Öhlund 1997; Sundqvist 1994; 
Berglund 1998; Ohrlander 1992). Genom att det onormala beskrivs och dess framtida 
risker målas upp, synliggörs det normala, i det här fallet vad gäller flickors normala sexu
alitet. 

När det blir barnsligt att gå på discon blir det att åka med bilar. Killar som kör 
den här Volvon, tärningar fram och julgran där bak Det är ju där de börjar. /.../ 
En kväll när det är som mest bilar på Statoil, samlingsplatsen för bilburen ung
dom, kan det vara 30-40 bilar och i dem minst lika många tjejer som går i klass 
sju eller åtta./../ 

Jag hörde i helgen att här på ett Hassela kollektiv så har de fått in sex tjejer som 
hade gått vidare till narkotikamissbruk. Samtliga de här tjejerna började i en Vol
vo 142. Det är en bra början när man väljer den vägen. Det är ju där som de gör 
alkoholdebuten, sexdebuten, allt det här sker i Volvon (Öhlund 1997 s. 138). 

Samma eländesdiskurs verkar här. Vad blir effekterna av denna diskurs, vad gör den? 
Eländesdiskursen och dess berättelser om sociala misslyckanden och eländen i sociala 
utredningar rättfärdigar inte bara socialarbetarnas åtgärder och därmed s ocialt arbete som 
sådant, de skänker också moralisk mening och innebörd å t såväl socialarbetarnas som 
klienternas handlande (Hydén 1995 s. 195). 
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Men eländesdiskursen döljer eller osynliggör också den subjektiva kraft som kan 
finns hos de problemdefinierade. Eländesdiskursen kan sägas bidra till att dölja den kraft 
som fanns hos pojken ur famnen - som med nya vuxenkontakter växte så fantastiskt. Ett 
växande i samvaro med andra vuxna som snarare, i enlighet med eländesdiskursen, befäs
te bilden av den dåliga modern - än bilden av en pojke full av egen kraft att växa. 

Men där det finns makt finns det också motstånd. Motmakt. 

Jag har väl i och för sig fått chansen tidigare, det är väl vad mitt liv har bestått av 
- chanser. Chanser som jag inte tagit för att jag inte har någon lust Andra vill be
stämma över mitt liv men det är jag som bestämmer i alla fall (Sussi i Öhlund 
1997 s. 157). 

Karin Trulsson (1998) beskriver de subjektiva motstånd eller olika former av motvärn 
som missbrukande mammor som fått sina barn omhändertagna visar upp. Jag är inget 
monster! utbrister Sonja med ilska och kraft.... innerst inne så vet jag att jag har aldrig 
varit någon dålig mamma, menar Ninni när hon jämför med förebilden i sin egen mor. 
Andra mammor drar sig undan, försöker hemlighålla det "skamliga" i att deras barn om
händertagits, åter andra försöker i behandling bearbeta bilden av sig som dålig, som awi-
kare. Trulsson avslutar med att mödrarnas kärlek till sina barn är en kraft att räkna med, 
en kraft som också den döljs av eländesdiskursen. 

Diskursen döljer också, i sin till synes obevekliga nedåtgående linjära pil, det som mot 
alla odds ändå kan ske och sker av positiva processer i människors liv. Claezon (1996) 
som har intervjuat vuxna barn till narkotikamissbrukande föräldrar om deras uppväxt, 
beskriver hur de flesta av dessa 20 barn mot alla odds har klarat sig hyggligt i livet. De 
faktorer som verkat skyddande för barnen under deras uppväxt tycks framförallt ha varit 
relationer till föräldrar och andra släktingar, social a nätverk, och individuella egenskaper 
som förknippas med motståndskraft. Faktorer som snarare skulle kunna förstås utifrån 
den subjektiva kroppstidens diskurs. 

Klarat sig hyggligt har också de flesta av de ungdomar Berglu nd (1998) följt gjort. De 
överlevnadsmekanismer som enligt Berglund lurar överallt döljs av eländesdiskursen. 
Den ständigt närvarande egna förmågan till förändring, och vad mänskliga relationer kan 
åstadkomma, skyms. 

Bo Vinnerljung (1996) som också följt fosterbarn som vuxna, exemplifierar på liknan
de sätt hur det trots allt gått ganska hyggligt för de flesta. Att det på gruppnivå finns en 
ökad statistisk risk för ogynnsam utveckling för fosterbarn, betyder inte någon mekanisk 
determinism på individnivå. Majoriteten undgår det "ovillkorliga ödet" att bli patologiska 
vuxna. Det gäller också fosterbarnens hemmavarande syskon, vars framtida utveckling 
inte visar någon egen tlig skillnad i förhållande till deras omhändertagna syskon. Några 
faller igenom och far allvarliga problem som vuxna, både bland de som fosterhemsplace-
rades som barn och bland deras syskon som blev kvar i hemmet, men här finns ingen 
determinism. 

Eländesdiskursen bidrar inte bara till att dölja subjektiv kraft, utan döljer också even
tuella kulturella protester eller sociala projekt som skulle kunna ligga b akom avvikelsen, 
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som flickors såväl som pojkars försök att spränga normaliserade könsgränser (jmf. Öh-
lund 1997; Berglund 1998)289. 

De linjära diskurserna döljer det oförutsägbara och oväntade 

Detta är kanske det mest spännande med livet, att man aldrig säkert kan förutsä
ga och begripa det (Berglund 1998 s. 7). 

I en uppföljningsstudie av barns sociala situation konstateras i Vilsebarn i välfärdsland 
(1980) att planeringen av sociala barnavårdsåtgärder för såväl barn som föräldrar till sto
ra delar inte kunnat realiseras. De hade helt enkelt inte blivit av. M an hade inte tillräck
ligt beaktat de praktiska svårigheterna i form av plötsliga kriser, familjernas tendens till 
uppbrott från varandra, barnen, bostaden, bostadsorten. Bristande kontinuitet inom 
vårdapparaten bidrog också till problemen och bristerna. Bilden förändras hela tiden på 
ett sätt som är omöjligt att förutse, skriver man (PRU -gruppen 1980 s.120). Därmed på 
ett sätt som den linjära utvecklingsdisku rsen inte föreskriver. Böljeson och Håkansson 
(1990) konstaterar att för de 89 placerade eller omh ändertagna barn som de följt under 
två år genomfördes planerna i 23 fall; i 66 fall modifierades eller övergavs de helt290. 
Huruvida planeringen genomfördes eller inte verkade sedan inte samvariera med behand
lingens utfall. Den planerade linjäriteten motverkas, vilket kanske kan förstås utifrån en 
subjektiv kroppstids diskurs. 

I utvecklingsdiskursen antas normaliserande åtgärder kunna planeras och genomföras 
enligt beslut, och de antas därefter följas av förändringar och förbättringar. Men den lin
jära tiden är inte omsorgens och krop pens tid. Inte ens alltid vårdapparatens tid, efter
som också den befolkas av levande människor. Människor som inte alltid agerar linjärt, 
och som också har andra viktiga mål i livet. Människor som byter jobb, tar tjänstledigt, 
roterar på arbetsplatsen, åker på kurser och konferenser (jmf. Böije son och Håkansson 
1990). 

I studien När man inte lyckas (1981) beskriver också Sunesson hur planerade och be
slutade åtgärder av olika skäl aldrig blev av. Oväntade saker inträffade, kontaktpersoner 
slutade, uppföljning av åtgärder var sällsynta. Arbetet tycktes snarare ske godtyckligt 
och defensivt. Till slut tvingades man ofta handla i desperation, något måste göras, och 
då blev socialvårdslaga rna till tekniker a tt "ta till" i arbetet med klienterna. Så blev d et 
också i pojken ur famnen; trots att kontakten med familjen varat i flera år skedde ingri
pandet mycket akut291. 

Berglund (1998) som under tre år följt 14 problemdefinierade och tvångsomhänder-
tagna ungdomar, beskriver dessa ungdomars sociala avvikelser eller posit iva förändringar 
under den tid han följt dem som icke förutsägbara processer. Det är snarare tillfälligheter, 
relationer till andra människor och plötsliga kursändringar som kännetecknar livet för 

289 Se vidare diskussion under modersdiskursen kap. 14 detta arbete. 
290 I Claezon och Larsson (1985) berättas om den mycket välplanerade strategi man lagt upp för ett år 
framåt för Kalle på tonårshemmet - som inte kunde genomföras då Kalle först höll sig undan och sedan 
rymde. 
291 En majoritet av tvångsomhändertaganden av barn tycks ske genom omedelbart omhändetagande, dvs. 
barnet omhändertas på delegationsbeslut av ordförande i sociala centralnämnden, och utredning och fast-
ställandebeslut skall sedan följa inom viss tid. Se t.ex. SoS-rapport (1995:21). 
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dessa ungdomar än planerade vårdinsatser. Över ti d visade sig relationerna till föräldrar, 
släktingar, pojk- och flickvänner ha större betydelse för ungdomarnas väg, än enstaka 
behandlingsinsatser. En styvpappa dör exempelvis plötsligt, och relationen mellan den 
missbrukande modern och den placerade dottern förändras i sorgen. Berglund skriver: 

Mänsklig förändring är inte en mekanisk och förutsägbar process som kan naglas 
fast med hjälp av professionella modeller, fbcmetoder och begrepp. När ungdomar 
med missbruksproblem, kriminalitet eller andra problematiska livsstilar. byter 
spår i livet pratar de om val och det som händer mellan människor. Det är i de 
små vardagsbesluten, i de mellanmänskliga sammanhangen som handlingsmöns
ter väljs och väljs bort. De pratar om välgörande relationer som påverkat dem 
(Berglund 1998 s. 6). 

Den linjära tidens diskurser med de ss utredningsteknik konstrueras på så sätt att detta 
oförutsägbara, dessa tillfälligheter, de oförutsägbara livets processer, faller utanför den 
diskursiva sanningen. Enligt den linjära tidens diskurs framstår det som möjligt att förut
säga eller prognostisera framtiden för den enskilde individen. Socialarbetaren har att väga 
de troliga följderna av en något så när känd social situation, mot konsekvenserna av en 
fullständigt okänd situation som linjärt skulle kunna tänkas följa av en intervention. De 
framtida konsekvenserna av att barnet stannar kvar i sin familj, mot att det omhändertas 
och familjehemsplaceras, som i exemplet pojken ur famnen. Socialarbetaren måste göra 
det rimligt och troligt att hennes val leder till förbättringar i en framtid, en positiv ut
veckling. Så är lagen också utformad, även de nu gällande Socialtjänst lagen och LVU; 
beslutsgrunden skall vara huruvida barnet befinner sig i fara för sin framtida hälsa eller 
utveckling. Att förutse dessa framtida konsekvenser är en mycket svår uppgift, som 
försätter socialarbetaren i en ångestladdad beslutssituation292. Den linjära tidens elän
desdiskurs och dess utvecklingsdiskurs är dock de diskurser socialarbetaren har tillgäng
liga, de styr hennes seende och görande. De styrde mitt i pojken ur famnen-dramat. 
Konsekvensen kan bli att det sociala arbete som planeras utifrån dessa diskurser inte kan 
genomföras, inte utfaller som planerat, eller kanske rent av far motsatt effekt. 

Stanley Cohen (1985) menar att det inom det sociala kontrollsystemet florerar "goda 
berättelser" som beskriver vad man inom kontrollsysteme t vill tro att man gör, som be
rättigar och försvarar vad man gjort, och indikerar vad man skulle göra om man bara hade 
möjligheter, tid, resurser, personal. Berättelserna ger intryck av förändring även där ingen 
förändring inträffat, och där förändringen tycks utebli förklaras det utifrån klienten/den 
utsatte/avvikaren. Trots den enorma uppbackning och det stöd familjen fått har läget 
förvärrats för familjen. Att detta förvärrade läge skulle kunna förstås utifrån de insatser 
som gjorts, eller inte gjorts, eller misslyckts, verkar inte tänkbart. Problemet förlades hos 
- och bars av - familjen. Sådana god a berättelser är ett sätt att upprätthålla den linjära 
utvecklingsdiskursen, och därmed dölja hur oförutsägbarhet kan leda till sociala miss
lyckanden i den linjära diskursens mening, och samtidigt rättfärdiga en alltmer differenti
erad intervention och ett differentierat vetande. 

292 Se vidare Claezon (1986) för en djupare diskussion kring detta. 
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Eländes- och utvecklingsdiskurserna som förutsättningar för ett förebyggande 
socialt barnavårdsarbete 
Logiken enligt eländesdiskursen blir att man bör ingripa så tidigt som möjligt i det linjära 
eländets gång för att fa stopp på det eller hindra dess spridning. Det förebyggande soci
ala arbetet bygger således på en linjär eländesdiskurs som beskriver identifierbara orsaker 
till kommande icke önskvärda sociala situationer, och på en linjär utvecklingsdiskurs som 
motiverar ett tidigt ingripande mot en önskad normalisering. Diskurserna legitimerar 
därmed instiftandet av sociala lagar och utvecklandet av ständigt nya sociala modeller 
och tekniker i förebyggande syfte. Eller förebyggande praktiker kan ses som en av dis
kursernas effekter. 

Vid införandet av vår första barnavårdslag 1 902 fanns diskussionen om den sprid
ningsrisk och det samhällshot de vanartade barnen utgjorde. De som uppvisade riskbete
ende eller vistades i riskmiljöer måste avskiljas och behandlas som skyd d för sig själva 
och sin egen framtid, men också som skydd för de skötsamma barnen och hela samhället, 
så att inte samhället måtte dras ned till en lägre moralisk nivå (Swärd 1993; jrnf Levin 
1998)293. 

När den medicinska eller barnpsyk iatriska diskursen, med stöd av specifika veten
skapliga stu dier gjorda på institutionsbarn, en bit in på 1900-talet böljade hävda att 
många ungdoms- och uppfostringsproblem egentligen var konsekvenser av sjukdomslik-
nande tillstånd, fick det vetenskapliga vetandet ännu större betydelse i det förebyggande 
arbetet. Sjukdomar kan hanteras med rationella vetenskapliga metoder. Läkarnas och 
psykiatrikernas inflytande kunde därmed öka. Eftersom barn ansågs mera påverkbara, 
var tidig upptäckt en fördel vad gällde barnen. Barnläkarna skulle med sin kunskap tidigt 
hejda det "farliga" barnet, och i stället göra det till e n investering och tillgång för samhäl
let (Ohrlander 1992). 

På 1930-talet strålade psykiatrin samman med psykologin och pedagogiken i barna
vårdsdiskursens vetande. Sociala frågor fick medicinska och psykiatriska förklaringar 
med ärftlighetsgrund. Det legitimerade inte bara utvecklingen av professionellt skötta 
rationella anstalter för specificerade behov, det legitimerade också i förebyggande syfte 
en steriliseringspraktik i förebyggande syfte. Sterilisering kom att framstå som den mest 
radikala förebyggande åtgärden - i humanitetens namn (Qvarsell 19 93)294. 1930 uttryck
te Olof Kinberg det så här i en bok med titel: Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk 
belysning: 

Den enda verkligt humana behandlingen av brottslighetsproblemet är därför att 
stoppa tillflödet av sådana människor som enligt erfarenheten äro disponerade för 
brott (Qvarsell 1993 s. 110). 

1935 fick Sverige en steriliseringslag som tillät sterilisering av sinnessjuka, sinnesslöa, 
samt av eugeniska, sociala eller humanitära skäl. Mellan åren 1941 - 48 steriliserades 
12.000 personer i Sverige, varav 1.500 givits den sociala diagnosen psykopati. Roger 

293 Den förebyggande tanken hade här sin grund i borgerlig filantropi, som i förebyggande syfte inte bara 
drev fram barnavårdslagen utan också förebyggande hjälp till självhjälp som sjuk- och begravningskassor 
och änke- och gubbhus (Qvarsell 1993). 
294 Jmf. dagens DNA forskning, fosterdiagnostik, kloning m.m. 

201 



Qvarsell (1993) karaktäriserar detta som det viktigaste resultatet av strävandena sedan 
sekelskiftet att använda den psykiatr iska vetenskapen för att finna förebyggande meto
der för psykisk sjukdom. Det kan också ses som en förebyggande praktik legitimerad 
och rättfärdigad av de linjära diskurserna. I den rasbiologiska praktiken kulminerade det 
linjära planeringsbara tänkandet. 

Medan de arvsmässigt minst värdefulla skulle utestängas genom sterilisering, skulle 
de socialt sett mindre lyckade inneslutas genom normalisering. Socialpolitiska åtgärder 
behövdes för att lägga livet till rätta för de mindre bemedlade (U O lsson 1997). Gustav 
Möllers socialpolitiska reformprogram från 1930-talet utgick mera från den sociala mil
jöns betydelse för uppkomsten av sociala problem, och den förebyggande tanken att en 
allmän och generell höjning av levnadsstandard och förbättrade livsvillkor skulle minska 
riskerna för sjukdom och sociala störningar (Qvarsell 1993; Lewin 1998). På denna tanke 
vilar mera gene rella socialpolitiska reformer från 193 0-talet och framåt. Men för att re
formerna skulle bli effektiva ur förebyggande synpunkt skulle de samtidigt vara hälso-
fostrande, upplysande. De skulle ge väg ledning i vardagslivet mot förbättrade förhållan
den. En sådan påverkan kräver insyn och kontroll; ett vetande om individerna. Det mo
derna samhället med dess linjära utvecklingsdiskurs förutsätter genomlysta medborgare. 
Ju mer långtgående reformförslag, ju starkare styrning, desto mera av vetande, insyn och 
kontroll krävs (U Olsson 1997). 

Förebyggande praktiker idag 
Logiken att försöka förebygga kommande elände har sedan ständigt motiverat nya former 
av kontrollerande och disciplinerande sociala praktiker och projekt. Den förebyggande 
verksamhet som idag växer inom den kommun ala barnavårdspraktiken (SoS 1998:4; Öh-
lund 1997), har i detta avseende likheter med steriliseringspraktiken. Man bygger u pp 
omfattande projekt i syfte att förebygga eller undvika uppk omsten av sociala problem, 
men vet alltjämt inte vilka sociala praktiker som verkligen har förebyggande effekt (SoS 
1998:4). I ivern att göra något innan det blir för sent riskerar kraven på integritet och 
rättssäkerhet att komma i andra hand. Riskmiljöer utses och ungdomarna i dessa 
"vanartas" eller görs till "missanpassade", bedöms vara i behov av disciplinering eller 
skydd. 

Från 1890-talets gator med sina ligapojkar och 1930-talets dansbaneelände till vår tids 
raggarbilar och missbruksmiljöer har ständigt nya riskmiljöer skapats. Den s.k. raggarpa-
ragrafen, som 1963 infördes som ett tillägg till barnavårdslagens paragraf 33, gav polisen 
rätt att omhänderta ungdomar, vilket i praktiken kom att innebära flickor, i raggar miljöer 
om det fanns risk att deras hälsa skulle äventyras eller beteendet leda till asocialitet. Ris
ker man i enlighet med eländesdiskursen bedömd e förelåg om de åkte raggarbil eller bara 
befann sig på raggarnas samlingsstä llen (Swärd 19 93). Vetandet skapat av den linjära 
eländesdiskursen har på detta sätt kommit att legitimera ett samhälleligt ansvar för att 
eländet förebyggs och /eller förhindras, och kan därmed sägas i vissa avseenden er satt 
eget ansvar med samhälleligt ansvar. Samhället skulle skydda och värna flickornas 
oskuld, något som samtidigt kunde fa integritetskränkande effekter (Swärd 1993; Matts
son 1984). 
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Föreställningarna om att det finns riskmiljöer och riskfaktorer skapar en ängslan295 

som befrämjar en marknad för ytterligare sociala undersökningar, vetande och social kon
troll. Om vi bara visste, om vi bara kunde matcha rätt diagnos med rätt åtgärd, så skulle 
vi veta vad som fungerar, för vem, var och hur Så produceras ny kunskap som kan 
cirkulera i nya makt/kunskapsordningar, och tillåta dem a tt expandera och ytterligare 
differentieras. Öhlund (1997) visar hur verksamhetsformerna i de nutida ungdomsprojekt 
han studerat alla i förebyggande syfte på varierande sätt ökat den sociala kontrollen. 
Ungdomar som bedöms befinna sig i riskzonen kan, utan att de ännu avvikit, bli föremål 
för åtgärder av förebyggande karaktär och uppsökande verksamheter. På så vis ökar 
mängden potentiella klienter som en följd av den förebyggande tanken, som i sig är en 
effekt av logiken i eländesdiskursen296, något som också gynnar professionella intressen. 

Ofta hålls den Freudianska psykoanalysen ansvarig för synen i eländesdiskursen, 
men Freud själv tycks ha betraktat detta linjära tänkande som en missuppfattning. I ef
terhand kan man möjligtvis se vad som skapat problem för den enskilde individen, men 
generaliserande förhandsprognoser är inte möjliga att göra för levande människor, mena
de Freud. 

Så länge som vi spårar utvecklingsförlopp bakåt från den sista fasen verkar 
sammanhangen kontinuerliga och vi känner att vi har fått helt tillfredsställand e 
eller till och med uttömmande insikter. Men om vi gör samma sak, fast i omvänd 
riktning, om vi börjar med de initiala förutsättningarna som enligt analysen fanns 
från början och försöker följa dem till det slutgiltiga resultat et, far vi inte längre 
det intryck av en oundviklig händelsekedja som vi såg förut. Vi märker genast att 
det slutgiltiga resultatet kunde ha blivit ett helt annat och att vi lika gärna kunde ha 
förstått och förklarat detta .... Följaktligen är det möjligt att i analysen med säker
het känna igen orsakssammanhangen medan det är omöjligt ... att förutsäga dem 
(Freud i Vinnerljung 1996 s. 210297). 

Skapar lineariteten en resursförbrukningspraktik? 

A difference that make no difference is no difference (James i Cohen 1985 s. 237). 

Analyser av varför förebyggande åtgärder lyc kats eller missly ckats i enlighet med den 
linjära diskursens logik finns sällan i sociala utredninga r eller domsutsagor kring barna
vårdsärenden, så inte heller i berättelsen om pojken ur famnen. Men det underförstådda 
antagandet enligt den linjära diskursen är att de förebyggande praktikerna borde bryta 
eländesdiskursens logik och leda till förbättringar i tiden. Risken finns därmed att indivi
derna själva, föräldrarna och/eller barnen-ungdomarna, underförstått kommer a tt hållas 
ansvariga för när hjälp- och stödinsatser inte givit önskat resultat. Detta misslyckande 

295 En ängslan som stundtals kan ta sig uttryck i form a v moralisk panik, se Ohlsson (1997). 
296 Jmf. Swärd (1993) som granskat ungdomsproblem vid sekelskiftet, 1930-tal och 1960-tal. I SoS 
(1998:4) beskrivs hur barnavårdsanmälningar de sista åren ökat, samtidigt som nya insatser av öppen
vårdskaraktär satts in, utan att for den skull omhändertagandena minskat. 
297 Citat ur Freud (1920/ 1959): The psychogenesis of a case of homosexuality in a woman. Collected 
Papers, vol 2, The International Ps ycho-Analytical Library, no 8ed. Jones. New York: Basic Books, i 
Vinnerljung (1996 s. 210). 
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blir därmed till ytterligare en belastning på en redan dålig prognos för familjen. Hollander 
(1985) har visat hur brist på resultat av förebyggande praktiker i sig ofta blivit till ett 
bevis på föräldrarnas olämplighet och ett motiv för ett omhändertagande. Hur detta följt 
som en mer eller mindre mekanisk konsekvens (Hollander 1985). Liknande innebörder 
kan också läsas in i berättelsen pojken ur famnen: 

Trots den enorma uppbackning och det stödfamiljen fått de sista året 

har läget blivit kaotiskt, och på något sätt framstår detta att familjen fatt denna hjälp 
utan att läget förbättrats som ytterligare en belastning på den redan hårt belastade famil
jen. Som droppen som fick bägaren att rinna över. Men kanske är det inte trots hjälpen 
utan just på grund av den som läget blivit kaotiskt? En tolkning utifrån en sådan diskurs, 
som kanske skulle kunna kallas för en social resu rsförbrukningsdiskurs, är dock inte 
tillgänglig för socialarbetaren, det vill säga för mig, i berättelsen. Den osynliggörs av den 
linjära tidens diskurser och dess berättelser. 

Berglund (1998) skriver hur kontakten med olika vårdinstanser inte verkar ha fungerat 
som positiva motkrafter i de ungdomars liv som han följt, utan hur de snarare har för
stärkt deras bilder av sig själva som problematiska och avvikande. Matthias var en av de 
ungdomar Berglund följde. Hans kunskap om att han som 16-åring i utredningen diagnos
tiserats som schizoparanoid, nonverbal och identitetslös bidrog exempelvis inte till att 
göra hans svåra väg mot ett normalt liv lättare. Kanske inte t rots, utan snarare tack vare, 
vårdinsatser består hans svårigheter i livet? Två år efter att Matthias läst utredningen om 
sig själv dyker orden åter upp i hans tankar, trots att han fortfarande inte förstår vad de 
betyder. 

Schizoparanoid? - Är det nåt fel på en? Tänker jag i andra banor än andra? Kan
ske tänker jag på annat sätt - om jag börjar bråka med någon kanske man tänker 
att det är nog mitt fel ändå. Att vara identitetslös är vä rre. Ett djävulskt ord... tol
kar det som om man inte var värd nånting..... dom har tolkat det så men det bryr 
jag mig inte om... men det mal i skallen (Matthias i Berglund 1998 s. 4). 

En resursförbrukningsdiskurs skulle kunna innebära att vård föder mera vård snarare än 
att tidiga ingripande är förebyggande. Vinne rljung (1996) fann i sin studie av fosterbarn 
som vuxna, där han också följt fosterbarnens syskon som blev kvar i hemmet, a tt de inte 
var någon egentli g skillnad mellan de två grupperna. Snarare fann han exempel på hur 
vård föder vård; fosterbarnen var som vuxna sämre utbildade, sjukare, hade sämre eko
nomi, fler var straffade för brott, fler hade egna barn i splittrade familjer än genomsnittet 
i landet. 

Logiken i den linjära diskursen är att det onda ska definieras för att adekvat vård och 
behandling ska kunna sättas in för att hejda en negativ utvecklin g eller upp nå planerad 
förbättring eller normalisering i en framtid. Viljan att veta för att disciplinera och ordna, i 
syfte att uppnå förbättring och välfärd, skapar strategier och praktiker som objektgör 
människor. Människorna förvandlas därmed av den linjära tidens diskurs från personliga 
subjekt till objekt för kunskap och manipulation. Både samhället och människorna be
traktas som rationellt ordningsbara och planeringsbara. Hela uppbyggnaden av socialby
råer och behandlingshem och förebyggande praktiker kan ses som uttryck för föreställ
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ningen att generella praktiker kan utvecklas som kan bidra till att normalisera avvikande 
individer298. 

Det processuella, det cirkulära, det ständigt föränderliga, det subjektivt kroppsliga, 
det oförutsägbara utdefinieras därmed ur den linjära tidens diskurs. Människan är, hon 
blir inte! Hon kan sorteras och diagnosticeras utifrån vad hon är, och sedan behandlas 
och normaliseras. Diskursen omöjliggör synsättet att vi människor ständigt konstrueras 
och konstruerar oss själva (Foucault 1997; 1989; jmf. Berglund 1998)299. 

Om vi inte är utan ständigt blir i ett diskursivt skapande vi själva deltar i, blir frågan; 
vems verklighetsbild ska vara gällande inför ett förändringsarbete? Vad far det för effek
ter att synliggöras som - och därmed kanske se sig själv som - schizoparanoid, vanartig, 
missbrukare, psykiskt störd, olämplig mor, prom iskuös, behandlad? Vi är beroende av 
hur vi tilltalas, eftersom vi blir till sociala varelser genom språket. Och språket har såväl 
skapande effekter som direkt sårande effekter. Språk kan också vara våld (Austin 1962; 
Butler 1997)300. 

Att stänga in människor i diagnostiska kategorier är inte bara a tt objektifiera dem, det 
kan också påverka deras subjektskonstituering; dvs. hur människor diskursivt konstitue
ras/konstituerar sig som subjekt. Taktiken att utöva mjukt disciplinerande pra ktiker kan 
bidra till att successivt frånta människor ansvar och vilja. Risken finns att de böljar re
flektera över sig själva i termer av dessa kategoriseringar, se sig själva på samma sätt, och 
handla i enlighet med förväntningar. De åtskiljande diskurserna och praktikerna kan bli 
grunden för en självomvandlingsprocess i vilken subjekten skapar sig själva (Dreyfus 
och Rabinow 1982). 

Med sådana begrepp eller diagnostiska kategorier menar Hydén (1995) att hela berät
telser ofta förmedlas, berättelser om sociala misslyckanden, om barndom, liv shistorier, 
livsförlopp. Berättelser som producerar diskursiv mening - i likhet med berättelsen poj
ken ur famnen. Onda berättelser konstruerade i eländesdiskursen. De sociala utredning
arna utgör exempel på sådana institutionella berättelser om sociala misslyckanden, ofta i 
formen av e tt ödesdrama om en familjs kamp mot sitt öde och sin sociala olämplighet 
och oförmåga. Ofta med berättartekniker som kontrastering och dramatisering som i poj
ken ur famnen. 

Det är snarare inplacerandet i sådana livsberättelser som kan vara identitetsskapande 
än diagnosticeringen mer isolerat, menar Hydén (1995). Identite tsskapande - och resurs-
förbrukande? Negativ problemfixering enligt eländesdiskursen i socialutredningar liknan
de den Matthias och föräldrarna (mamman) i berättelsen pojken ur famnen utsattes för, 
skulle snarare kunna bidra till att förbruka än förstärka de positiva krafterna hos dem 
(Berglund 1998; jmf. Levin 1998; Mosesson 1991). Skulle man kunna tala om att de 
linjära diskurserna i sin enögda linearitet understödjer en resursförbrukningspraktik? 

Könsteoretiska effekter av den linjära tidens diskurser 
Jag har beskrivit de linjära diskurserna som kulturella och könsspecifika konstruktioner, 
dvs. tiden har i dessa diskurser kommit att ges en viss mening (kulturellt definierad som 

298 Se vidare Morén (1992a) för en liknande diskussion. 
299 Se kapitel 10 i detta arbete. 
300 se vidare diskussion kring språket i del II detta arbete. 
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manlig) utifrån specifika sociala, historiska och kulturella faktorer. För att möjliggöra den 
linjära tidens prio ritet, i socialt arbete i termer a v eländes- och utvecklingsdiskurserna, 
har andra tidsuppfattningar marginaliserats, tystats, dolts. Det som i vår moderna kultur 
har betraktats som det kvinnliga sättet att förhålla sig till tid, den cirkulära eller spiral-
formade tiden, processtiden, återupprepandets tid, kroppstiden, punkttiden, tiden som 
evighet, har marginaliserats och tystats för att möjliggöra den linjära tidens p rioritet. Det 
kulturellt sett manliga och linjära tidsbegreppet har kommit att framstå som det enda och 
sanna - också för den övervägande kvinnl iga yrkesgruppen socialarbetare. Också för mig 
där jag står i den röda brukslängan, beredd att omhänderta pojken ur famnen, och betrak
tar hela detta fruktansvärda drama med diskursens ögon. 

Jag ser de tta som en diskursiv teknik; att få ett specifikt synsätt, ett kulturellt sett 
manligt synsätt, att diskursivt framstå som allmängiltigt, universellt, självklart, 
"naturligt", utan accepterande av skillnader eller olikheter. Representationen av det som 
skulle varit åtminstone två kön (manligt, kvinnlig t), åtminstone två tidsordningar, tillåts 
på diskursiv nivå kollapsa i en enda modell man kallar "mänsklig"; Tiden. Den linjära 
tiden har på detta sätt "naturliggjorts" som den enda och sanna tiden301. När vi talar om 
tid är det den vi avser - vad annars? Mångfalden har ersatts av enfald. 

De sociala praktiker som sedan understöds av och stödjer denna diskurs, och den för
ändring man förväntas åstadkomma i socialt arbete, har därmed framförallt kommit att 
framstå som ett projekt att utveckla i den linjära diskursens tj änst, vilket också kan ses 
som den mekaniska och ekonomiska tidens tjänst. Andra möjliga sätt att betrakta det 
sociala arbetet som ett förändringsarbete, andra sä tt att utveckla sociala praktiker och 
förhålla sig till människors livsvillkor, har marginaliserats och försvårats av de linjära 
eländes- och utvecklingsdiskurserna. Social arbetare som jag själv tycks bara ha tillgång 
till den linjära tidens diskurser. Effekterna av detta inom socialt arbete är dramatiska, 
konkreta, kroppsliga, kroppsjälsliga, vilket jag redan har behandlat. 

Men denna marginalisering av den kulturellt sett "kvinnliga" tiden har f ått vidare ef
fekter. Den kan också sägas ha understött sociala praktiker som bidragit till att produce
ra och reproducera kvinnors kulturella underordning, eftersom kvinnor sammankopplats 
med de marginaliserade tidsordningarna och med verksamheter, praktiker, som knutits 
till sådana t idsordningar.302 På så sätt kan den diskursiva prioriteringen a v den linjära 
tidsordningen också ha bidragit till att producera och reproducera omsorg, omvårdnad 
och reproducerande verksamheter, och därmed väsentliga delar av det vi kallar socialt 
arbete som vilar på dessa andra tidsdimensioner, som marginalise rade och icke priori te
rade sociala verksamheter i vår kultur (Davies 1993)303. I denna bemärkelse kan effek
terna av de linjära diskurserna bli att samhällsordningar, inklusive könsordningar, u pp
rätthålls - snarare än att social förändring åstadkoms - oavsett intentionerna. 

301 På likartat sätt som mannen naturliggjorts som människan, det manliga könet som det enda sanna, 
osv. Se analysen i kap. 9 d el III. Denna diskursiva företeelse har av franska teoretiker kallats för fallocen-
trism. Se t.ex. Grosz (1990). 
302 på detta sätt kan man också se hur den linjära tidens diskurser samverkar med den modersdiskurs jag 
senare kommer att behandla i kap. 14. 
303 Åtminstone den omsorg som inte gått att underordna den linjära tidens di skurs. 
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Den linjära tidens diskurser kan således ses s om uppbyggda kring den dominerande 
och samhälleliga tid sstrukturen, vetenskapens tid, politikens tid, den historiska tiden, 
den kulturellt sett manliga tiden. En abstrakt tid, skapad för att lösa teoretisk pro
blem304, och för att socialt samordna, koordinera och disciplinera för att styra. Ett makt 
och kontrollinstrument i den dominerande diskursens tj änst. Självklart har därför också 
kvinnor assimilerat denna tidsupp fattning, och därför ingår också denna i kvinnors sätt 
att relatera till tid305. 

Davies (1990) menar att den marginaliserade tiden betraktats som kvinnlig därför a tt 
kvinnor varit, är och alltjämt förväntas vara mera omsorgsinriktade, och därför att om
sorg eller omsorgsbehov inte följer klocktiden. Kvinnor har av tradition socialiserats306 

till att sköta reproduktiva sysslor, och sköter alltjämt i huvudsak det reproduktiva om
sorgsarbetet. Men i den mån män utför reproduktiva sysslor, vilket de ju i allt större 
utsträckning gör, har de naturligtvis också att förhålla sig till denna tidsordning. Den 
marginaliserade tiden kan också ses som konkret tid; förankrad i naturen, i människan 
(man såväl som kvinna) och i hennes/hans relationer och konkreta sammanhang. Det 
könsteoretiska resonemanget kring tid kan därför inte betraktas som essentiellt könsbe-
stämt. 

Detta könsteoretiska resonemang kan dock fördjupas till att också införliva den 
kropp307, den kroppsjäl, som diskursen i sin linearitet förtigit. Kristeva skriver i artikeln 
Womens time (1986) om hur också hon ser den linjära tiden som den politiska och histo
riska tiden, men också språkets tid när vi uttrycker en sekvens av ord till en mening. Det 
betecknade är alltid ordning och struktur, medan tiden ur moderskapets perspektiv kan 
begreppsliggöras som cyklisk, som den ständigt återkommande rytmen som formar natu
ren, men också som monumental tid; den eviga, kosmiska tiden. 

Hon vet att hon tillhör den (andens eller artens) evighet som varje moder omed
vetet är förtrogen med... (Kristeva 1990 s. 46). 

Kroppens tid, mödrars tid - en marginaliserad tid i relation till den linjära sociala tiden. 
Den kvinnliga tiden som mera av en närvaro än e tt passerande? Det är sedan just dessa 
reproduktiva308 skillnader mellan könen som i diskursen utnyttjats och översatts till 

3°4 Av Newton (Davies 1995). 
305 Det visar inte minst Davies (1993 s. 146) intervjuer med arbetslösa kvinnor, där vissa av dem ut
trycker hur arbetslösheten gjort dem vilsna, för att de inte längre har en fast (dvs. linjär) tidsstruktur för 
dagen. 
306 Jag har i tidigare kapitel talat om ett formande av kro ppsjälen som jag uppfattar som djupare än be
greppet socialisation. Man skulle också kunna använda det Bourdieu'ska (eller Aristoteliska) begreppet 
habituerats, då det inkluderar ett mer eller mindre omedvetet modellerande och efterhärmande som ristas 
in i kroppen, se Holm (1993). Socialisation ger för mig intrycket att en omsocialisation vore relativt 
oproblematisk, bara medvetenheten finns. 
307 I den bemärkels e jag givit kroppen i detta arbete. 
308 Jag har problem med att använda ordet reproduktion för barnafödande - men som vanligt får jag hålla 
till godo med de ord vårt språk skapat. Fast jag kan ju bidra till att ställa dem i fråga. Ur vilket perspek
tiv ses födande av barn som re-produktion? Barnet föds in i en social kontext och därmed in i historien -
som därmed reproduceras. Ja visst! Men ur barnets och moderns perspektiv är detta alltid något fullstän
digt nytt och unikt. Att föda ett barn är alltid att skapa något helt nytt, i så fall snarare att producera, att 
skapa. Se vidare resonemang i Ruddick ( 1995 s. 49-50). 
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könens olika relation till det symboliska kontraktet (den språklig ordningen), som också 
är det sociala kontraktet, menar Kristeva. Skillnadern a relaterade till r eproduktion (mo-
derskapet) har alltså överförts till att bli skillnader i förhållande till makt, språk och me
ning i diskursen (Kristeva 1986). Så har kvinnans identitet bestämts diskursivt, tillskri
vits henne, ristats in i hennes kropp, kroppsjäl som moder och modrare. Detta är vad 
diskursen gör. Diskursen är inte könsneutral! Så här utbrister Luce Irigaray; 

Vad psykoanalytikerna och deras ättlingar angår vägrar de i allmänhet att ta hän
syn till att diskursen är könsdifferentierad. Hur kommer annars könet till uttryck 
om inte i språket? Vad utsätter dessa lärda praktiker oss för som å ena sidan för
kunnar en sanning, å andra en helt annan: det finns en könsskillnad men ingen 
könsbestämd diskurs (Irigaray 1994 s. 55). 

Att den cirkulära eller spiralformade tiden, processtiden, den vågformade tiden, den mo
numentala tiden, eller vad vi väljer att kalla den marginaliserade tiden, har betraktats som 
kvinnlig har således inte med några kvinnors essentiella egenskaper att göra, i den mån 
det nu finns några sådana. Det har snarare att göra med hur hon konstruerats och konsti
tuerats som kön i diskursen. Den linjära temporaliteten med hela dess politiska, sociala 
och språkliga dimension kan inte förkastas av kvinnor309. Inte heller kan kvinnor eller 
mödrar konstruera ett helt annat språk som kan uttrycka den intersubjektiva, kroppsliga 
och cirkulära processuella erfarenhet kulturen och diskursen utelämnat. Alla, män såväl 
som kvinnor, är med nödvändighet inplacerade i den linjära historiska tiden med dess 
sociala ordning och språk (Kristeva 1986)310. Men alla har också a tt i sina konkreta var 
dags liv förhålla sig till andra tidsordningar. Olika diskursiva tidsordningar skapar så oli
ka premisser för handlingar, olika sätt att förhålla sig till världen, olika praktiker. De 
formar våra sätt att se och därmed agera i världen, och en enda dominerande diskursiv tid 
begränsar därigenom inte bara vårt synfält utan också våra handlingsmöjligheter och för
hållningssätt. 

Jag väljer fortsättningsvis i detta arbete att tala om detta som marginaliseras av den 
linjära tidens diskurs, och som är av värde för diskussionen kring socialt barnavårdsarbe
te, för den subjektiva kroppstiden. En temporalitet som kan rymma olika tidsdimensio
ner, men som utgör en konkret tid förankrad i subjektet och hennes sociala relationer. 
Att fortsätta att kalla det för kvinnlig tid framstår som riskabelt, bl.a. finns risken att 
denna tid inte uppfattas som något som kulturellt och diskursivt skapats som kvinnlig 
utan som något essentiellt kvinnligt, som en kvinnlig egenskap, vilket också i förläng
ningen riskerar att få effekter på sociala praktiker. Kvinnligt - manligt är en kulturell 
konstruktion till vilken olika tidsordningar kopplats med specifika effekter. Detta vill jag 
undvika att reproducera. Det viktiga i den diskursanalytiska diskussionen är inte heller 
vad som associeras till resp ektive kön, utan att påvisa diskursens enhetliggörande och 
naturliggörande, som alltid bygger på e tt exkluderande och utestängande. Det gäller a tt 
ifrågasätta enögdhetens princip genom att visa på vad den gör. 

309 Då skulle man exempelvis tvingas skapa ett parallellt samhälle för kvinnor. 
310 Men det omöjliggör som jag ser det därmed inte m otstånd, diskursanalys, dekonstruktion, att göra 
försök att skriva si g igenom den manliga diskursen. 
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Kapitel 13 DISKURSIVA KONSTITUERINGAR AV MANUS; EN 
DISKURSANALYS AV ETT BARNAVÅRDSDRAMA - linjärt förändringsarbete 
och/eller subjektivt utformat bistånd 

13.1 DEN LINJÄRA TIDENS DISKURS MÖTER DEN SUBJEKTIVA 
KROPPSTIDENS DISKURS I SOCIALT ARBETE 

I denna värld finns det två tider: mekanisk tid och kroppstid. Den förra är stel och 
metallisk som en tung järnpendel som svänger fram och åter, fram och åter, fram 
och åter. Den senare snor och slingrar sig som en fångad fisk. Den förra är 
orubblig, föutbestämd. Den senare bestämmer sig undan för undan./.../ 
Många är övertygade om att det inte existerar någon mekanisk tid. /.../1 stället 
lyssnar de till sitt hjärtas slag. De känner rytmer i sina sinnestämmningar och 
önskningar. /.../De vet att tiden rör sig ryckvis och stötvis. De vet att tiden släpar 
sig fram med en tung börda på ryggen när de i ilfart kör ett skadat barn till sjuk
huset eller möter en förorättad människas blick. Och det vet också att tiden jagar 
över synfältet när de äter gott i go da vänners lag och får beröm eller vilar i en 
hemlig älskares armar. 
Andra tror att deras kroppar inte existerar. De lever i mekanisk tid. /.../ De vet att 
kroppen inte är något fantastiskt trolleri utan en samling kemiska ämnen, vävna
der, nervimpulser. /.../ Kroppen är kort sagt en maskin, underkastad samma 
elektriska och mekaniska lagar som en elektron eller en klocka. /.../Kroppen ska 
man ge order, inte lyda. 
/ . . /Där de båda t iderna möts gr ips människor av förtv ivlan. / . . . /  Varje t id är sann,  
men sanningarna är inte desamma (Lightman 1994 s. 21-24). 

Det sociala arbetet sker på den samhälleliga, vetenskapliga och po litiska arenan där den 
linjära diskursens makt framförallt råder. Där har skapats styrande regler och lagar för 
detta arbete. Själva utsattheten eller avvikelsen definieras av lagar, politiska beslutsfatta
re och byråkrater i organisationer speciellt skapade för socialt arbete. Utifrån denna 
diskurs har sociala praktiker skapats i syfte att uppnå framtida förändring, normalise
ring, utveckling. 

Men på diskursiv nivå har också förväntningar skapats om att det sociala arbetet 
skall s tötta, hjälpa, bistå enskilda individer utifrån deras subjektiva behov och resur
ser311. Här och nu. Att i tiden tala om ett nu förutsätter ett subjekt. Nuet kan ses som 
en dynamisk interrelation mellan yttre händelser och subjektet s inre upplevelser av des
sa, och kan därigenom ses som något flexibelt och varierande, en tid som ibland släpar sig 
fram, ibland jagar snabbt över synfältet. Den levda tiden, den subjektiva tiden, är därmed 
inte alltid synkroniserad med klocktiden. Den subjektiva tiden kan snarare ses som sub
jektets dialog med världen, varken som enbart en sekvens av yttre händelser eller enbart 
som inre tillstånd eller upplevelser (Hellström 1998). 

311 Se socialtjänstlagen i t.ex . Holgersson (1981). 
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Ett sådant socialt arbete, som ska bistå enskilda individer utifrån deras subjektiva och 
särskilda behov och resurser, ser jag som ett arbete som innefattar omsorg, möjlighet till 
subjektivt växande och kärleksfullt beskydd. Ett arbete som också kunde kallas för mod-
rande312. Ett sådant arbete kan svårligen utvecklas enbart inom ramen för den linjära 
tidens diskurs. Det utvecklas snarare som en praktik understödd av den subjektiva 
kroppstidens diskurs. Detta läser jag som en diskurs som föreskriver processuellt tän
kande och handlande utifrån enskilda subjekt och deras specifika livssammanhang här 
och nu, cyklicitet, samtidighet i handling och tanke, flexibilitet, uppmärksamhet, tålmo
dig väntan. Den subjektiva kroppstidens diskurs föreskriver att subjektet med sin kropp 
själ lokaliseras till sin plats i historien, i kulturen och i rummet, och bemöts utifrån detta 
(Davies 1996, 1997)313. I modrarkunnandet, som kan ses som ett vetande som utveck
lats i en sådan diskurs, ingår kunskapen att omsorgsbehovet är oförutsägbart, och när det 
uppstår ofta absolut och omedelbart, och a tt det svårligen kan följa varken någon linjär 
eländes- eller utvecklingstrappa. Skillnaderna mellan och inom människor är alltför stora. 

När man via socialt arbete gjort omsorgen till en samhällelig angelägenhe t, har man 
försökt att fa kontroll över den subjektiva kroppstiden i enlighet med den linjära tidens 
diskurser och dess förutsägelser och kategoriseringar, och de praktiker , modeller, förhåll
ningssätt, fasta rutiner och klockslag som dessa diskurser rättfärdigar. Men den subjekti
va kroppstiden är oberäknelig och låter sig inte helt kontrolleras eller planeras eller 
vecklas ut i den linjära diskursens tjänst, varken i bemärkelsen framtida elände eller ut
veckling 

Den linjära, mekaniska tidens diskurs och den mer cirkulära, processuella och obe
stämbara kroppstidens diskurs möts således inom socialt arbete. När de två diskurserna 
möts skapas motsägelser, paradoxer, förtvivlan och ångest. En del av den ångest pojken 
ur famnen-berättelsen förmedlar, kan som jag läser den härledas till de ssa paradoxer. De 
linjära diskurserna motiverar och legitimerar det kraftfulla ingripandet, samtidigt som 
hela situationen ur den subjektiva kroppstidens diskurs framstår som ofattbar och grym. 

Jag menar att socialt arbete har att verka i brytpunkten mellan dessa diskurser, att 
hantera dessa paradoxer och förhålla sig till dem. At t på det sätt jag här gör hänföra de 
olika sätten att se, tänka och handla till olika diskurser kan, menar jag, underlätta förstå
elsen för detta och möjliggöra diskussion. 

Kritik av vetande och praktik öppnar för den subjektiva kroppstidens diskurs 

Det finns därför för individen en jag-tid eller subjektiv tid. Den är i sig inte mätbar 
(Einstein i Davies 1995 s. 289). 

En beskrivning av floders, träds, byggnaders och människors belägenhet och ut
seende kan ge intrycket att allt är som vanligt. /.../ Men sedd genom en bestämd 
människas ögon är scenen en annan. En kvinna vid stranden av Aare ser exem-

312 Se Holms (1993) begrepp modrande som hon tömt på könsinnebörder och definierar som en praktik, 
som ett arbete. 
313 Se Davies (1997) för ett liknande resonemang kring processtiden, men hon kallar inte detta för den 
subjektiva kroppstidens diskurs (däremot kallar hon processtiden för förkroppsligad). Det diskursiva tän
kandet tillför jag resonemanget 
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pelvis båtarna fara förbi med stor hastighet, som om de åkte skridsko. För en an
nan kvinna ter de sig nästan stillastående och tar nästan hela eftermiddagen på sig 
att runda kröken. En man som står på Aarstrasse upptäcker när han ser på floden 
att båtarna först rör sig framåt och sedan bakåt./.../ 
Och likartat är det med alla händelser och sekvenser i denna värld där tiden är ett 
sinne. 

I en värld där tiden är ett sinne, som syn eller smak, kan en följd av episoder vara 
snabb eller långsam, dunkel eller intensiv, salt eller söt, orsaksbestämd eller or 
sakslös, ordnad eller slumpmässig beroende på betraktarens tidigare historia 
(Lightman 1994 s. 91-93). 

Diskursens formering kontrolleras av maktförhållanden, men där det finns makt finns all
tid motmakt. Och den historiskt och vetenskapligt grundade diskursiva syn en på socialt 
arbete som ett linjärt förändringsarbete har mött motstånd. Tanken har ju varit att man 
med den vetenskapliga kunskapens hjälp skulle kunna förklara och förstå de sociala pro 
blem man ställdes inför, för att sedan kunna finna lämpliga åtgärder; dvs svar på frågor
na; vad är problemet? vad behöver ändras? och hur? Vetenskaplig kunskap skulle sökas 
för förutsägelser, vägledning, planering och ordning. Kunskapen skulle kunna tillämpas 
för att utveckla ett bättre, mer jämlikt och rättvist samhälle. Ett välfärdssamhälle. Det 
positivistiska vetenskapliga paradigmet kan sägas ha varit dominerande för hela det 
svenska sociala reformprogrammet från 1930-talet och framåt. Vetenskap och rationali
tet har setts som "den goda statens" främsta instrument i byggandet av folkhemmet. Den 
sociala ingenjören som "vet bäst" och kan planera för harmoni och lycka har varit en 
grundtanke (Soydanl993 s. 69; U Olsson 1997). 

Dessa tankegångar finns också alltjämt i den nu gällande socialtjänstlagen från 1982, 
där man i förarbetet beskriver hur man i socialt arbete skall sammanställa empiriska data 
och utföra orsaksanalyser, och med hjälp av den teoretiska kunskap detta ger delta i 
samhällsplanering och vara ett styrinstrument för att påverka samhällsutvecklingen. So
cialarbetaren antas här också veta vad som är rät t och riktigt såväl i normkonflikter som 
vad gäller beteendemönste r - med vetenskapen som underlag - och socialarbetaren ges 
därför en stark kontrollfunktion i samhället (Soydan 1993 s. 78). De linjära diskurserna 
verkar här alltjämt. 

I Socialtjänstlagens förarbeten kommer dock en viss skepsis till uttryck mot att man 
ska kunna förankra åtgärder i förutsägelser byggda på kausala samband. Men kunskapen 
har ändå ökat kring vilka faktorer som kan innebära risker för barns utveckling, menar 
man. Utformningen av LVU har därför i grunden samma linjära diskursiva grund som 
barnavårdslagen; barn ska omhändertas om fara för dess hälsa eller utveckling föreligger. 
Och den framtidsbedömningen anses socialarbetaren utifrån sina kunskaper kunna göra. 
Dock anser man sig inte längre i lagen kunna fastställa några bestämda kriterier som ska 
gälla för omhändertagande av barn (Lundström 1993). 

Med Einsteins relativitetsteori har den naturvetenskapliga tidsuppfattningen radikalt 
förändrats i vårt århundrade. Tiden framstår här inte längre som en pil som flyter fram, 
tiden är snarare en integrerad del av hela den fysikaliska världen. Rumtid! Den är subjek
tiv i bemärkelsen relativ till hur vi som subjekt rör oss i rummet. Tiden som en gärde 
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rumsdimension. Händelser existerar i ett fyrdimensionellt rum, d e inträffar inte i en tid 
som går (Davies 1995). Eller tiden som ett sinne beroende av s ubjektet eller betraktaren 
(Lightman 1994). 

Detta har lett naturvetenskapens /fysikens diskussioner i helt nya riktningar. Fram
stegsmyten framstår inte längre som lika självklar. Termodynamikens lagar visar att vaije 
slutet system i stället går mot ett tillstånd av oordning och kaos. Solen håller tex. lång
samt på att förbränna sig själv - och vi far en tidspil i utförsbacke. I kvantfysiken tycks 
tiden som linjär pil försvinna. Alla kvantsystem har inneboende obestämbarheter, hän
delser bara inträffar, orsak och verkan är inte längre stelt förbundna med varandra. Det 
finns ingen absolut och universell tid314 (Davies 1995). 

Man kan föreställa sig att de nya vetenskapliga rönen med d ess förändrade tidsbe
grepp skulle bidra till att underminera den linjära diskursens prioritet, och därmed ge 
utrymme för nya diskurser som skapar eller möjliggör nya villkor för socialt arbete som 
vetenskap och praktik. Med andra tidsdiskurser skulle andra sätt att se på och förhålla 
sig till tillvaron, och andra premisser för socialt handlande, k unna skapas (Schüllerqvist 
och Lilja 199 8). 

När grunden för den moderna vetenskapen vacklar, så vacklar också den samhällsve
tenskapliga positivismen. De sista årtiondenas kritik av positivismens kunskapssyn; av 
den förmenta säkerheten i våra observationer, i att det iakttagbara är det vetbara, av dess 
föreställning att kunskapen kan ackumuleras för att användas i planerings- o ch föränd
ringssyfte, har förändrat synen på vetenskapen och dess möjligheter. Grunden för den 
linjära diskursens säkerhet i framtidsprognoser ifrågasätts därmed. 

Den moderna vetenskapens subjektsuppfattning har också mött hård kritik under se
nare årtionden; dvs. den föreställning vetenskapen byggt på alltsedan Bacons dagar at t 
den ideala forskaren är ett förnuftigt, distanserat, känslobefriat "k önlöst" subjekt som 
kan producera objektiv kunskap. Detta neutrala forskningssubjekt föreställdes samtidigt 
kunna objektgöra sin medmänniska precis som vilken annan del av naturen som helst 
(som en sten eller ett träd), och hon blev därmed möjlig att enligt rationella lagar studera 
orsak och verkan på, möjlig att förutsäga, beräkna, kontrollera, st yra, planera ... Den 
sociala planeringstanken bygger på att människan kan styra och kontrollera sin omgiv
ning med hjälp av kunskap315. 

Också i detta kan en ständig samverkan och ömsesidighet mellan diskurs och praktik 
märkas. Kritiken av vetandet och dess möjligheter, åtföljs av eller sammanfaller med en 
kritik av de praktiker socialt arbete bygger på. Institutionsvården nådde i Sverige sin 
topp i början av 1970-talet. Institutionerna kritiserades då hårt i debatten för den in
stängdhet och ofrihet de innebar för de intagna, för bestraffningar och förtryck som 
praktiserades där, och för bristen på personlig integritet. Man böljade tala om 
"institutionsskador", hur människor försämrades av att leva på institutioner, försämra
des av att mista normala kontakter och en personlig respekt, skadades i stället för hjälp

314 Man spekulerar t.o.m. i möjligheten av en omvänd tidspil. Skulle då framtid bli historia och minne 
förutsägelse? Allt vi är vana att kalla rationalitet skulle då undermineras (Davies 1995). 
315 Men forskningssubjektet själv måste, för att resonemanget ska vara hållbart, antas stå ovanför - eller 
utanför - dessa styrbara förhållanden, inta en privilegierad position. Se analysen av Dürkheims text; objek
tivitetsdiskursen, kap. 9 del III detta arbete. 
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tes och förbättrades. En diskurs där det sociala arbetet synliggjordes som resursförbru-
kande i stället för linjärt utvecklande böljade ta form. Krav ställdes på att samhället i 
stället skulle anpassa sig till avvikande, utsatta, behövande. De skulle fa finnas i normala 
skolor, arbeta i vanliga jobb, bo i sina vanliga hem och fa hjälpen där de befann sig. Av
vecklingen av institutionsvården gick sedan mycket snabbt; under de 20 följande åren har 
vårdinstitutioner av alla slag i det närmaste försvunnit (Ohrlander 1991; Holgersson 
1981). 

Den linjära konstruktionen att gå från mildare till strängare åtgärder i en linjär u pp-
trappning kritiserades samtidigt i debatten under 1970-talet inför nya socialtjänstlagen. 
Man menade att konstruktionen blivit till en mekanisk tumskruvsprincip som praktise
rades utan att lämplig åtgärd valdes utifrån barnets/den utsattes bästa och individens 
subjektiva och specifika behov. I socialtjänstlagen 1982 skrevs individens rätt till bistånd 
utifrån hans/hennes behov in, ett bistånd som ska utformas så att det stärker den enskil
des resurser att leva ett självständigt liv (Socialtjänst 1980). Frivillighet, service, respekt 
för självbestämmande och integritet betonades. 

Kritiken av den vetenskapliga positivismen, vetenskapsteoretisk, filosofisk och femi-
nistisk, ifrågasatte samtidigt föreställningarna om det möjliga (och önskvärda?) i allmänna 
regler och generella lösningar i det vetenskapliga kunskapssökandet. 

Den vetenskapliga kritiken och den samtida kritiken av hur praktikerna i socialt arbe
te utformats, öppnade för en subjektiv kroppstidsdiskurs och en förändrad praktik i 
enlighet med denna. Den subjektiva kroppstidens diskurs kan då sägas konstrueras ge
nom att diskursivt utestänga generalitetsanspråk, generella diagnosticeringar, gruppering
ar och prognosticeringar. Den diskursiva sanningen utifrån en subjektiv rumtid skulle då 
framstå som omsorgen om det enskilda subj ektet här och nu och ett subjektivt växande. 
En annan praktik skulle därmed kunna utvecklas, vilande på denna diskurs. En praktik 
bortom allmänna modeller och generella tekniker för framtida utveckling enligt bestämda 
mönster. En praktik som mera kunde rimma med socialtjänstlagens biståndsbegrepp, 
omsorgen att stå det enskilda subjektet bi. 

Men de linjära diskurserna lever samtidigt kvar på ett motsägelsefullt och paradoxalt 
sätt. Cohen (1985) menar att i senare tidens vetenskapskritik blev en grad av optimism 
kvar i forskning kring sociala problem och kriminologi. Detta förblev den mest optimis
tiska delen av socialvetenskaperna, därför att den behövdes som stöd för trovärdigheten i 
sociala interventioner, även om de stora vetenskapsvisionerna begravts också här. 

Det finns inom socialt arbete olika exempel på hur man väljer att förhålla sig till kon
flikten mellan olika verksamma diskurser. Ett sätt är att hålla fas t vid det traditionella 
problem-åtgärdsinriktade synsätt som vilar på positivismens linjära mål-medel/orsak-
verkan-tänkande enligt den linjära tidens diskurs. Ett annat är att försöka skapa nya för
hållningssätt genom att tala om socialt arbete som ett processuellt förhållningsarbete 
mera konstruerat och rättfärdigat utifrån den subjektiva kroppstidens diskurs. Ett tredje 
förhållningssätt skulle kunna vara att inte välja antingen eller, utan att förhålla sig till 
båda. Jag ska nedan ge några nutida exempel. 
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Den linjära diskursens fortlevnad 

I detta försök att formulera en tankeram för socialt välfärdsarbete utgår jag ifrån 
att arbetet består i ett välfärdsinriktat samhälleligt förändringsarbete på individni
vå, på institutionsnivå och på samhällsnivå. Det har till syfte att begränsa, över
vinna, motverka och förebygga de missförhållanden och sociala problem, som 
under de senaste två till tre hundra åren har vuxit fram i samband med industria
liseringen i de avancerade industriländerna (Swedner 1996 s. 38). 

Denna utgångspunkt för en tankeram för socialt välfardsarbete på 1990-talet, skriven av 
en professor i socialt arbete, följer troget den linjära eländesdiskursen (i talet om att be
gränsa, motverka, förebygga framtida eländ e), och den linjära utvecklingsdiskursen (be
gränsa, övervinna). Texten är traditionellt problemorienterad. Metoden i förändringsarbe
tet beskrivs i form av fem på varandra linjärt följande faser som 

bildar en fortlöpande kedja, där varje fas hakar in i och ofta delvis överlappar 
den eller de närmast föregående: målformuleringsarbetet, kunskapsproduktionen, 
redskapsproduktionen, genomförandearbetet och utvärderingsarbetet (Swedner 
1996 s. 87). 

Arten av det arbete som ingår i respektive fas beskrivs sålunda: 

• Målformuleringsarbetet består i att på grundval av en noggrann analys av re
levanta individers och gruppers behov, anspråk, och faktiska levnadsnivå försöka 
beskriva vilket eller vilk a mål (=framtida tillstånd), som man vill försöka för
verkliga genom det förändringsarbete som man förbereder sig för. Genom detta 
arbete blir man varse klyftan mellan det som existerar och det man vill åstad
komma./.../ Målformuleringsarbetet vetter alltså in mot ett därmed sammanhäng
ande problemformuleringsarbete. /.../ till målformuleringsarbetet i vid mening hör 
både att ange de mål (=de framtida tillstånd), som man vill uppnå, och de normer 
(=handlingsregler), som man anser att de agerande grupperna och individerna 
skall rätta sig efter i förändringsarbetet. 

• Kunskapsproduktionen är inte någon exklusiv aktivitet, som enbart väl utbil
dade forskare med framgång kan ägna sig åt. Mycket av den kunskap som vi be
höver i förändringsarbetet producerar vi till var dags som ett naturligt led i våra 
vardagliga aktiviteter /.../ Men det är samtidigt uppenbart att vissa typer av kun
skap endast kan produceras av personer som har grundliga kunskaper om en rad 
komplicerade datainsamlings- och analysmetoder som har skaffat sig en god 
överblick över redan tillgänglig kunskap. 

• Redskaps- och verktygsproduktionen måste bygga på att vi har kunskaper om 
metoder för att styra eller ingripa i de sociala processer, som från nuläget kan 
länkas in i ett eftersträvat framtida tillstånd. /.../ 

• Genomförandearbetet är i regel den tyngsta och mest tidskrävande delen av 
förändringsarbetet. /.../Det gäller ofta att övervinna ett organiserat motstånd mot 
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förändringsarbetet hos grupper och individer, som betraktar förändring av 
"status quo " (nuläget) som ett hot mot deras intressen. Till de komplicerade fak
torerna i genomförandearbetet hör också ofta uppkomsten av en rad icke förut
sedda negativa bieffekter och efterejfekter. 

• Utvärderingsarbetet kan bedrivas både på en praktisk vardagsnivå och med 
hjälp av resurskrävande och sofistikerade metoder, som kräver goda kunskaper 
om hur olika sociala system (individer, institutioner, samhällen) fungerar vid för
ändringar (Swedner 1996 s. 89-90). 

Denna syn på det sociala välfärdsarbetets praktik ställer alltjämt samma krav på ett em-
pirisistiskt eller positivistiskt vetande. Det vill säga att den linjära tidens diskurs, dess 
vetande och dess dsiciplinära styrningsstrategier verkar här fullt ut - som fullt möjlig och 
nödvändig att bygga det sociala arbetets praktiker på. 

Inom en rad universitetsdiscipliner med inriktning på makroförhållanden (bla. 
sociologi) lägger man särskild vikt vid produktionen av "jyrväpplingen " nulä
geskunskap, dåtidskunskap, kausal kunskap och prediktionskunskap. För disci
plinen socialt arbete, social omsorg/socialpedagogik och för praktiskt verksamma 
välfärdsarbetare blir produktionen av de båda övriga kunskapstyperna framtids-
kunskap och styrningskunskap särskilt viktig, eftersom de spelar en mycket stor 
roll som underlag för målformuleringsarbetet och redskapsproduktionen./'.../ 
(Swedner 1996 s. 110). 

Mycket förenklat ser sambanden mellan produktionen av de o lika typerna av kun
skap ut på följande sätt: Nu lägeskunskap och dåtidskunskap skapar förutsätt
ningar för produktion av kausal kunskap. Dessa i sin tur ger möjligheter att pro
ducera framtidskunskap och prediktionskunskap, och denna kunskap möjliggör i 
sin tur produktion av styrningskunskap (Swedner 1996 s. 112). 

Så viktig framstår den linjära styrningskunskapen, att också det fenomenologiska och 
hermeneutiska vetenskapliga tänkandet föreslås underordnas denna linearitet för kun
skap om enskilda individers utveckling. 

Till de eftersatta forskningsuppgifterna hör bland annat studier av enskilda indivi
ders utveckling på basis av retrospektiva data, med siktet inställt på en integrerad 
analys av sådana förlopp och av det som händer i sociala miljöer där dessa indi
vider lever och verkar. Särskilt stort är behovet av begrepp och resonemang som 
underlättar analyser av människors inre liv, av psykiska skeenden, av känslor 
och upplevelser. Intressanta förebilder för sådana studier kan vi ofta med gott ut
byte söka efter i fenomenologiskt och hermeneutiskt tänkande (s.k kvalitativ 
forskning) (Swedner 1996 s. 128). 

Jag fokuserar under hela analysen av det sociala barnavårdsarbetet på hur relationen 
mellan diskurs och praktik utformas. Kanske är det som Cohen (1985) skriver, att den 
linjära tidens diskurs i socialvetenskapen lever kvar som stöd för trovärdigheten i de 
konkreta sociala interventionerna. D en moderna vetenskapliga ku nskapen kan ses som 
en viktig förutsättning för ett linjärt metod- och modelltänkande inom socialt arbete. Så 
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länge den linjära diskursen lever kvar i vetenskapen, kan den därmed rättfärdiga linjärt 
handlande i den sociala praktiken och vice versa. Denna linjärt utformade praktik, ex
emplifierad med pojken ur famnen, har sedan ställt (och ställer alltjämt316) förnyade 
krav på vetenskaplig kunskap som underlag för sina beslut och för en alltmer differentie
rad behandling. Så fortsätter diskurs och praktik att stödja och legitimera varandra. 

Lundström (1993) tycker sig i sin historiska granskning av socialutredningar om 
tvångsomhändertagande av barn finna, att teoretiska tolkningar av familjens problem blir 
allt vanligare i utredningarna under 1970-80-talen. Socialarbetarna framstår nu själva som 
professionella experter, efter att tidigare ha refererat till andra experter som ex. läkarna, 
psykologerna, lärarna. Socialarbetarna tolkar, förklara, diagnostiserar och prognostiserar i 
en vetenskaplig stil. Detta legitimeras av vad Swedner (1996) ger uttryck för i sin linjära 
diskurs. 

Den professionella expansionen inom det sociala arbetet sker alltjämt genom att det 
skapas nya problemkategorier och avvikelser, och därmed nya former av praktiker och 
professioner. Nya specialister och experter med specifika kunskaper som ger dem speci
ella maktpositioner (Ohlsson 1997 s. 103). Den minskade formstyrningen i socialtjänst
lagen har gett utrymme för en ökad professionell styrn ing byggd på vetenskap. Kan det 
vara så att socialarbetarnas professionaliseringssträvan, och därmed förvetenskapligande, 
har bidragit till att förstärka den linjära tidens diskurs i det praktiska arbetet - trots dess 
samtidiga ifrågasättande? Finns det då samtidigt utrymme och möjlighet att utarbeta 
praktiker som vilar på en subjektiv kroppstids diskurs i socialt arbetet? 

Den subjektiv kroppstidens diskurs och praktik i socialt arbete 
upplevde sig som problem och agerade som problem och att vård och behandling 
förstärkte denna ordning. Vi är vana att se på problem som något djupt och per
sonligt, ett tankearv och en ordning från år av psykodynamisk tankedominans där 
energin lagts på att hitta knuten, sätta in rätt metod och att få kontroll på förloppet, 
ett tankearv som skapat traditioner och riter i professionellt bemötande som utgår 
från tankar om bot, behandling och kontroll Det finns risk att vi missar de viktiga 
personerna, de självklara samspelen och nätverken som omger varje människa. 

I det hänseendet är det viktigare att koncentrera sig på att utveckla och förstärka 
resurser, söka möjligheter och icke problematiska sidor samt skapa samarbets
former med dem det berör. En dialog med dem jag kallat "de verkliga experter
na". Värdefulla behandlingskunskaper hos socialarbetare handlar då i högre 
grad om inställning, bemötande och förhållningssätt till " problemet" och om vil
ken människosyn som förmedlas. Bemötandet är e n hållningsfråga som är vikti
gare än kontrollerade behandlingsförlopp, genomarbetade teorier och fina lös
ningsmodeller (Berglund 1998 S..301). 

316 Jönsson gör i e n artikel i No rdisk sosialt arbeid 1998:1 en personlig betraktelse över den som han 
ser det konfliktfyllda relationen mellan den sociala praktiken och forskningspraktiken i socialt arbete, och 
hur praktikerna-socialarbetarna alltjämt förväntar sig en forskning som ska hjälpa dem att ta ställning i 
deras konkreta och problemfyllda arbete. Jmf. Cohen (1985). 
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Ovanstående citat ur Berglund (1998) kan l äsas som att den linjära utvecklingsdiskur-
sen, och de praktiker den stött sig på och legitimerat i det sociala arbetet, ibland gjort 
mer skada än nytta för de ungdomar Berglu nd mött. Jag läser därmed utdraget som ett 
ifrågasättande av den linjära utvecklingsdiskurs en i socialt arbete. Kan det då läsas som 
ett förespråkande för den subjektiva kroppstidens diskurs, som föreskriver en praktik 
där socialarbetaren förhåller sig till den subjektiva människan och hennes behov och re
surser och möjligheter här och nu? 

Att konstruera praktiken i enlighet med en sådan diskurs skulle förändra socialarbeta
rens sätt att förhålla sig till den konkreta arbetsuppgiften, så att hon inte längre objekti
verar och förtingligar människor i det praktiska sociala arbetet, så att hon inte utgår ifrån 
att människor är rationellt planeringsbara ting, och att kunskapen om dem är instrumen
tent överförbar och generaliserbar och förutsägbar. I stället för samhälleligt fastställda 
objektiva mål skulle subjektiva sammanhang och subjektiva handlingsmöjligheter syn-
liggöras och bli styrande för praktiken. Det sociala arbetets metoder och tekniker skulle 
då också med nödvändighet förändras. 

I boken Förändringens gestalt berättar Stefan Morén (1992) om Lena, en mamma han 
intervjuat som kämpar för rätten att få ta hand om sin dotter, och som får stöd i form av 
kontinuerliga samtal på en krismottagning för barns nätverk. Morén beskriver hur Lena 
etablerar en tillitsfull relation till de två socialarbetarna. Hon uppger att hon genom den 
samtalspraktik och nätverkspraktik de etablerar successivt känner ett ökat egenvärde, att 
hon inte ständigt är ifrågasatt, vilket gör att hon vågar bölja tala om och ta itu med sina 
problem. Hon vågar tro att det går att förändra ... Men någon planering för en ideallös
ning enligt någon linjär utvecklingsdiskurs görs inte, kan inte göras, i detta sociala arbete. 
Efter en lång period av samtal och försök rymmer dottern och omhändertas av de sociala 
myndigheterna, och Lena står ensam. Ett misslyckande? Man har ju inte löst de sociala 
problemen, något normalt tillstånd har inte inträtt i enlighet med någon linjär utveck
lingsdiskurs. Interventionen har inte kunnat undvikas. Vari består då förändringen, eller 
biståndet? Lena säger själv: 

Ja, det har hjälpt mycket fak tiskt. Nu kan jag planera och påverka vissa situatio
ner som jag inte kunde innan jag träjfade Gunnar och Eva. 

Socialarbetaren Eva säger: 

Ja, hon har fått mycket kraft. Hon låg ju väldigt långt nere, uppgiven och tog på 
sig all skuld. Jag tycker att hon fått mera kraft och att hon även kan berätta hem
ligheter, t. ex. att hon druckit. Det känns som hon kommit upp lite grann. Och då 
känns det som en ljusning, att hon börjar resa sig (Morén 1992b s. 86). 

Lenas självförtroende att ta itu med sina svårigheter har öka t, hon har växt, hon tror sig 
om att kunna påverka vissa situationer i sitt liv som hon inte gjort tidigare. Socialarbeta
ren uttrycker det som att Lena har fått kraft, kommit upp, böljat resa sig. Men de syn
bara yttre sociala förändringarna i enlighet med utvecklingsdiskursens sanning har utebli
vit eftersom hennes barn trots allt måste omhändertas. Den förändring som skett består 
framförallt i Lenas art-övertygelse; att det går, jag kan ..! Hon vet ännu inte hur eller 
var tåt, eller det är ännu sekundärt (Morén 1992b). 

217 



Detta skulle kunna ses som en praktik legitimerad av den subjektiva kroppstidens 
diskurs; omsorgen att bistå för ett subjektivt växande här och nu. En praktik som skapas 
utifrån ett processuellt tänkande och handlande. En praktik som inte bygger på att pro-
gnosticera, mäta, planera, men som kräver flexibilitet och subjektiv anpassning. 

Anser du den man ha gjort en lång sjöresa, som strax vid utlöpandet ur hamnen 
råkade ut för en svår storm, vilken förde honom hit och dit genom motsatta vin
dars våld, runt omkring i cirkelgång i samma farvatten? En sådan har icke seglat 
långt, men han har mycket gungat på vågorna (Sceneca i Tunström 1993, s. 95). 

Den subjektiva kroppstidens diskurs konstrueras genom a tt diskursivt utestänga alla 
generalitetsanspråk, generella diagnosticeringar, grupperingar, allmänna modeller och 
generella tekniker för framtida utveckling enligt bestämda linjära mönster. Den diskursiva 
sanningen skulle då framstå som omsorgen om det enskilda subjektet här och nu. Att se 
hur gungandet på vågorna kan innebära ett växande, även om sjöresan inte för långt bort i 
någon linjär bemärkelse, eller når något specifikt mål. 

Kontrasten i berättelsen om Lena är tydlig till berättelsen om pojken ur famnen. Den 
insikt mamman där fick av det förebyggande stödet och hjälpen som utformats i enlighet 
med de linjära diskurserna var snarast att hon inte dög, eftersom hon inte utvecklades 
enligt planerna. En insikt som bidrog till desperati on och kaos - och kanske till att för
bruka de resurser hon besatt? 

Kanske har stödet bidragit till att mamman blivit medveten om vad som förväntas 
av henne, vilket hon inte förstod tidigare, kanske också medveten om att hon inte 
förmår, inte orkar, inte räcker till 

Den mening som skapas i berättelsen pojken ur famnen är att modern inte klarat att lin
järt utvecklas enligt förväntningarna på vad som är normalt, något som hennes son där
emot klarat bättre. Modern framstår därmed som en bromskloss för sin sons utveckling. 
Mor och barn ställs mot varandra. Barnet måste räddas. Det är det linjära misslyckandet 
som diskursivt synliggörs i berättelsen om pojken ur famnen; det är den linjära tidens 
utvecklingsdiskurs som här handlar på ett mycket kraftfullt sätt. Någon subjektiv 
kroppstidsdiskurs, som skulle legitimera en social praktik utformad utifrån förmågan att 
se den andre i s itt subjektiva, processuella sammanhang sådan hon är, inte sådan man 
skulle vilja att hon var enligt någon rationell norm, ty cks inte vara tillgänglig för mig och 
de andra socialarbetarna i berättelsen.317 

Ett förhållningsarbete i form av subjektivt bistånd 

Socialt arbete syftar inte i första hand till den önskvärda eller normativa föränd
ringen utan till den möjliga förändringen, ett synliggörande av nya tolknings- och 
handlingsmöjligheter i destruktiva livssituationer (Morén 1990 s. 15). 

311 Min avsikt är därmed inte att ta ställn ing mot det beslut som fattades att omhänderta pojken . Det jag 
vill diskutera är vilka diskurser som tillåts verka i ett socialt arbete som detta - och därmed vilka som 
inte tillåts. 
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Det linjära lösa-sociala-problem-seendet i det sociala arbetet implicerar makt, discipline-
ring och manipulation, och måste därför överskridas, menar Morén318. Han vill snarare 
se det sociala arbetet so m ett förhållningsarbete än ett problemlösningsarbete, man har 
att förhålla sig till hur det är att vara människa i samhället och erbjuda mänskligt bistånd 
för att synliggöra förändringsmöjligheter. Kanske inte planeringsbara - men möjliga sub
jektiva tolknings- och handlingsmöjligheter, för att möjliggöra livsomgestaltninga r. Mo
rén utgår ifrån att individerna handlar avsiktligt utifrån sin föreställning om vilka hand
lingsmöjligheter som står till buds. Det sociala arbetet bör då, menar han, syfta till att 
öppna upp för alternativa synsätt via synliggörande och samhällskritik. 

Morén ser det som att man möts i socialt arbete för att söka kunskap som kan blott
lägga nya tolknings- och handlingsmöjligheter på ett subjektivt plan, kunskap för att 
kunna rikta erbjudanden om ett subjektivt anpassat bistånd. Således inte för att lösa någ
ra av någon annan definierade sociala problem på ett förutsägbart linjärt sätt, utan för att 
hantera subjektivt svåra livssituationer. Han talar om att i det sociala arbetet mötas som 
människor enligt ömsesidighetens princip, att skapa en bärande relation som kan utmana 
den andres utsatthet samtidigt som jag själv blir utmanad, att upptäcka sig själv i den 
andre. Det hotfulla erbjudandet som metainnebörd av socialt arbete, som Morén (1992 s. 
14) uttrycker det. Utsattheten kan antas ha skapats i en social process, och möjligheter
na till förändring i en motsatt förändringsprocess kan då finnas i vaije situation i denna 
process. Ett enkelt före-efter-orsaks-resonemang ersätts här med en processbeskrivning. 

Den värdemässiga utgångspunkten för socialt arbete måste då också bli en annan. 
Morén menar att utgångspunkten måste vara ett humanistiskt, ett emancipatoriskt för
hållningssätt; människans förverkligande som människa genom frigöre lse. Det praktiska 
sociala arbetet kan då inte förbli en "problemlösningsuppgift" för den sociala ingenjöre n, 
då manipulation och moralism inte rimmar med en emancipativ grundtanke, utan måste 
snarare vara en biståndsuppgift, ett erbjudande om att medelst utmaning bistå med a tt 
förändra självbild och omvärldsuppfattning i livsomgestaltande syfte för socialt utsatta 
individer och/eller grupper. 

Socialt arbete som vetenskap såväl som social praktik far då en normativ uppgift, att 
genomlysa praktiken, skapa kompetens för att genomskåda mänskliga förhållanden, me
delst synliggörande medverka till nya tolkningsmöjligheter, bedriva en maktkritisk verk
samhet som genomskådar falska medvetanden och kritiskt granska samhällsförhållanden. 
Ett genomskådande som utgår ifrån ett normativt ställningstagande för de socialt utsatta, 
att utmana den etablerade förståelsen och synliggöra nya tolkningsmönster för de socialt 
utsatta. Men samtidigt ett genomskådande som Moré n menar har ett värde i sig, u tan 
normativa hänvisningar till någon önskvärd ordning. 

Den förändring som sedan eftersträvas som själva målet i socialt arbete kan inte för
utbestämmas, utan beskrivs som en emancipations- eller en frigörelseprocess ur den so
cialt utsatta positionen. Forskningen i socialt arbete skulle då kunna fungera som en bas 
för förståelse och ett ideologiskt vapen för de utsatta som grupp, menar Morén319. 

Det förhållningsarbete Morén talar om som en social praktik måste för att fa legitimi
tet, vila på någon diskurs. En sådan social praktik kan svårligen legitimeras utifrån den 

318 Denna genomgång av Moréns synsätt bygger på resonemang i Morén (1988, 1990, 1992a, 1992b). 
319 För vidare diskussion kring detta se Brantes artikel (1987). 
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linjära tidens diskurser. Det finns, enligt min läsning, en tendens hos Morén att låta den
na praktik vila på en ny, överordnad, generell kritisk diskurs genom talet om medvetan
degörande, att utveckla samhällskritik, kritiskt granska samhällsförhållanden, att ta ställ
ning, utmana den etablerade förståelsen och falska medvetanden, och att synliggöra nya 
tolkningsmönster. Risken finns paradoxalt nog att en ny önskvärd eller normat iv för
ändring därmed legitimeras, och att fokuset på ett subjektivt anpassat bistånd förloras. 

Den subjektiva kroppstidens diskurs skulle dock kunna legitimera en praktik som er
bjuder subjektivt, mänskligt bistånd för att söka subjektiva möjligheter att växa. I denna 
diskurs framstår den diskursiva sanningen snarast som att socialt arbete utgör ett erbju
danden om ett subjektivt anpassat bistånd för att kunna hantera subjektivt svåra livssi
tuationer. 

13.2 DET PARADOXALA I SAMTIDIGT VERKSAMMA DISKURSER 

(O)möjlighetsvillkor för en subjektiv kroppstidsdiskurs 
Att utforma det sociala arbetet i enlighet med den subjektiva kroppstidens diskurs skulle 
kunna innebära insikten att 

Människor är olika! De söker sig fram i livet på olika sätt och det gäller att ge ut
rymme åt "lusten att bli upp märksammad" och bidra till medvetenhet och alter
nativa val. Poängen är att de måste göra det själva! Mänskliga processer kan inte 
förenklas alltför mycket och vi får inte fördumma de människor vi har att göra 
med (Berglund 1998 s. 302). 

Så skriver Berglund (1998) på sista sidan i sin avhandling. Socialt arbete som något som 
ger utrymme för "lusten att bli uppmärksammad" på olika och individuella sätt. Av detta 
kan vi förstå, att de ungdomar han mött och följt under tre år av deras liv i huvudsak inte 
har gett uttryck för att de blivit bemötta av ett socialt arbete konstruerat på detta sätt. 
Deras erfarenheter har snarare varit att de blivit bemötta som definierade problem som 
skulle lösas utifrån en linjär utvecklingsdiskurs. 

Hur kommer det sig att det konkreta sociala arbetet inte i större utsträckning utfor
mas i enlighet med den subjektiva kroppstidens diskurs - trots att det tycks rimma väl 
med biståndsbegreppet i Socialtjänstlagens från 1982 och dess tal om solidaritet, per
sonlig integritet, bistånd efter egna behov osv., och också med den ideologiska och veten
skapliga kritik som riktats mot socialt arbete idag? Vad skulle krävas för att möjliggöra 
och legitimera att den subjektiva kroppstidens diskurs gavs större utrymme inom prak
tiskt socialt arbete? 

För att försöka hjälpa en annan människa som vän eller person utifrån subjektiva be
hov behövs annan kunskap än en objektiv diagnos. Då behövs ett vetande som vuxit 
fram ur mitt förhållande till den andre, min närhet till henne, mitt ansvar inför henne. 
Under 1860-talet tillsattes ordningsmän i fattigvården som bestod av frivilliga krafter. 
Tanken var att göra dessa personer till så lite som möjligt av offentlig pers on och så 
mycket som möjligt vanlig medborgare och vän som personligt ömmade för de behövan
de. De skulle därmed vinna förtroenden som avlägsnade alla misstankar att obehörligen 
vilja tränga sig på, och därmed fa goda kunskaper om individerna. Att rekrytera dessa 
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personer blev dock allt svårare med åren, och det uppstod också kritik av bristfälligheten 
i ordningsmännens beslutsunderlag. Olika ordningsmän valde att betona olika saker, var
för likartade fattigfall kom att behandlas på olika sätt. Ordningsmännen saknade enhetli
ga uppfattningar och värderingar, alltför stort utrymme gavs till subjektiva bedömningar 
(Beronius 1994). 

Så småningom anställdes i stället avlönade tillsyningsmän som organisatoriskt knöts 
till samma institution som utredare och beslutsfattare. Därmed skapades ett större av
stånd eller distans till de nödställda, vilket underlättade standardiseringar av de värde
ringar som skulle vägleda fattigvårdsarbetet. På så sätt underlättades också kontrollen av 
kontrollanterna. Den sociala blicken skulle inte styras av subjektiva perspektiv utan av 
generella vägledande principer och färdiga formulär utifrån en gemensam världsbild . Av
stånd och distans ökade möjligheten för detta (Beronius 1994 s. 121-122). Socialt arbete 
är en verksamhet som sker i en politisk ordning som också kan ses som den linjära tids
diskursens. 

Samma tankar genomsyrade till att börja med barnavården. I bamavårdslagen 1924 fö
reskrevs att alla kommuner skulle inrätta barnavårdsnämnder vars uppgift var att aktivt 
spåra upp problem, brister, vanart o.dyl. De skulle ha överblick och kontroll av situatio
nen i kommunen beträffande barnens situation. Distriktsombuden, barnavårdsmännen, 
nämndens ledamöter skulle helst utformas som frivilliga ideella uppdrag. De skulle ha en 
personlig kännedom och relation till sina fall byggd på närhetsprincipen. På så sätt blev 
den goda grannen medar betare i myndighetsutövningen. Men verksamheten skulle även 
bygga på ideella och filantropiska ideal hos de som var anställda eller arvoderade fun k
tionärer. I längden var det dock inte lätt att få verksamheten a tt fungera på frivillighet 
och idealitet. Liknande nackdelar som under 1860-talets fattigvård uppstod, och det fri
villiga förtroendemannasystemet upphörde helt med 1951 års kommunreform (Ohlander 
1992). 

Den linjära tidens diskurs tenderar att reducera individuella subjekt till det som är av 
betydelse för diskursen. De blir till abstraktioner som kan vara av betydelse för byråkra
tin och passa in i dess verksamhet (missbrukare, vanartiga, fattiga, ..), typklasser där det 
unika och subjektiva abstraheras bort för att man ska kunna planera en adekvat åtgärd på 
ett rättvist och jämlikt sätt. Det är inte föräldrarna, barnen eller ungdoma rna själva som 
subjekt som undersöks, utan de ses snarare som bihang till sociala kategorier. I detta 
avseende är vetensk apens och byråkratins eller den sociala praktikens sätt att betrakta 
och hantera människor likartade. Unika, levande personer avpersonifieras och objektive
ras som befolkning, barn, ungdom, brottslingar, klienter, patienter. Genom att det snarare 
är typologier än enskilda subjekt som på så sätt hålls inom synfältet, produceras ett 
avstånd mellan undersökare och undersökt. Det är genom att hålla detta avstånd i den 
byråkratiska handläggningen likväl som i den sociala forskningen, som man försöker för
säkra sig om att det hela går opartiskt och objektivt och riktigt tillväga. Avståndet ger 
verksamheten dess legitimitet. Byråkratin rättfärdigar sig själv genom att behandla alla så 
lika som möjligt. Byråkratin far inte präglas av subjektivism och godtycke och tillfällig
heter320. Detsamma gäller vetenskapen. Levande unika personligheter osynliggörs där

320 I § 5 0 SoL anges socialnämndens ovillkorliga skyldighet att utreda om det finns tecken på att de kan 
behöva ingripa som skydd för barn och ungdom. Utredningen skall vara omfattande, saklig och opartisk, 
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med. Forskarens ansvar är inte ansvaret inför den andre, utan ansvaret att företräda ve
tenskapen på ett riktigt sätt (metoder, teorier, analysredskap). Byråkratens ansvar fram
står som att hantera ärendet opartiskt och rättvist enligt gällande praxis och regelsystem 
(Beronius 1994). 

Det byråkratiska systemet har därför organiserats enligt principen att nära, djupa, 
oförutsägbara och subjektiva kontakter ska undvikas. Utifrån detta kan ständiga perso n
byten på tjänsterna, rotation på arbetsplatsen, teamarbete, ständigt ändrade indelningar 
och rutiner och administrativa system i det sociala arbetet förstås (jmf Börjeson och 
Håkansson 1990). 

Framstår det då inte som föga troligt, eller rent av otroligt, att de intressen och krafter 
som en gång bröt med den traditionella sociala gemenskapen; byråkratin, professionalis-
men, centralismen, rationalismen, nu skulle kunna användas för att vända processen? Att 
formella medel och myndighetspersoner som exempelvis socialarbetare, som har att upp
rätthålla politiska målsättningar, skulle kunna användas för att uppnå nära, informella 
relationer och ömsesidig omsorg i enlighet med den subjektiva kroppstidens diskurs (jmf 
Cohen 1985 s. 123)? 

Detta innebär naturligtvis inte att socialarbetare eller forskare skulle vara okänsliga 
eller omedvetna om människors subjektiva lidande och olycka. Men den relation som 
utvecklas i deras yrkespraktik, de sociala undersökningarnas praktik, är inte en relation 
mellan subjekt; utan mellan en praktik och ett objekt. I de sociala undersökningarna kon
stitueras människan som objekt321. För att kunna behärska ett studieobjekt används 
praktiker som klassificering och kategorisering, vilket innebär att något möjligen tillfäl
ligt, oberäkneligt, flyktigt transformeras till något kontrollerbart och bestämt. I den me
ningen är vaije objektivering ett maktutövande, och all ve tenskap är därmed e tt maktut
övande, ty all vetenskap konstruerar med nödvändighet sitt studieobjekt (Beronius 
1994). Beronius skriver 

För varje vetenskap är det en oundviklig och nödvändig fas i forskningen att bryta 
med vardagstänkandet och i detta syfte medvetet och systematiskt konstruera stu
dieobjektet, det vill säga objektivera. Vi har knappast användning av en vetenskap 
som bara upprepar det omedelbara och spontana tänkandet. Men lika oundvikligt 
som det är att objektivera, lika nödvändigt är det att reflektera över denna objek
tivering, att vara införstådd med att man faktiskt konstruerar sitt studieobjekt (Be
ronius 1994 s. 193). 

Det samma gäller vad jag kan förstå vaije social praktik inom det sociala arbetet. D etta 
innebär för den skull inte en uppfattning att detta skulle vara 'dåligt' eller 'f el'. Att for
mulera begrepp är ett sätt att skapa objekt. Detta är ett sätt att leva. Vi struk turerar 
ständigt begreppsligt vår omgivning för att göra den begrip lig och för att kunna handla i 
den. För att kunna handla måste vi åtminstone kunna lokalisera det vi ska handla gent

och ge underlag för sakligt korrekta beslut. Den ska inte kunna uppfattas som partsinlaga (Sundell m.fl. 
1996). 
321 Som jag ser det skulle ett kunskapssökande mellan två subjekt kännetecknas av att du och jag 
gemensamt söker kunskap om dig och mig, vilket knappast är fallet i de sociala undersökningarna. Enda 
möjligheten skulle kunna vara den minnespraktik som utvecklats av Haug; se Widerberg (1995). 
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emot - och därmed begreppsliggö ra det (Canguilhem 1989). Men det är för den skull 
både möjligt och nödvändigt att etiskt reflektera över hur detta objektiverande görs, och 
vad det i förlängningen gör, det vill säga farorna i detta, som Beronius framhåller. 

Utifrån detta kan de problem och det motstånd den subjektiva kroppstidens diskurs 
möter i socialt arbete förstås. 

Ett socialt arbete 
I vilken bemärkelse skulle ett arbete utifrån den subjektiva kroppstiden diskurs kunna 
framstå som ett socialt arbete; hur skulle det kunna legitimeras som socialt arbete? Mo-
rén (1990) framhåller dessutom det sociala arbetets nödvändiga partstagandet för den 
socialt utsatte, och socialt arbete som en maktkritisk verksamhet. Innebär det sociala 
rummet i så fall enbart det mellanmänskliga, kamratliga; socius (A splund 1987) - syno
nymt med något harmoniskt, gemensamt, överenskommet, delat? 

Om det sociala arbetet betraktas som en diskurs konstituerad utifrån interrelationen 
mellan vetande och makt, med interna maktrelationer och stridigheter kring hur den dis-
kursiva sanningen skall utformas, framstår det som osannolikt att denna sanning skulle 
tillåtas subjektivt utformas av den som kallats problembärare eller socialt utsatt och 
därmed utdefinierats ur normalitetsdiskursen322. Det sociala arbetet kan knappast ses 
som en enbart harmonisk och gemensam process som syftar till subjektets förverkligan
de. Relationer som de mellan socialarbetare och klient som etableras under institutionella 
villkor kan aldrig framstå som jämlika. 

De relationer som etableras i praktiskt socialt arbete riskerar, även när de etableras 
som en nära relation, a tt fyllas av olika innebörder av socialarbetaren och den socialt 
utsatte323. Fredin (1993) beskriver socialarbetarens diskursiva dominans i samtalen med 
klienterna på en socialbyrå, både när det gäller att styra samtalets innehåll, samtalets 
gång och val av språk eller talgenre i samtalet. Han menar att socialarbetaren tenderar att 
fokusera mot en diskurs kring klientens svårigheter och åtgärder i relation till dessa svå
righeter, samtalen är uppgiftsorienterade och deltagarstrukturen asymmetrisk. Socialar
betare talar diskursens språk och ser med disk ursens ögon - som är den linjära tidens 
diskurs. Harmonisynen råder inte oinskränkt, fast den är utmärkande i socialtjänstlagen. 

Socialarbetaren ges i uppgift att intervenera i en relation som diskursivt definierats 
som avvikande eller störande. De diskursiva maktrelationerna speglar rådande ekonomis
ka, politiska, ideologiska och samhälleliga förhållanden. Därmed innefattar det sociala 
arbetet också det sociala i bemärkelsen de konfliktfyllda ekonomiska, politiska och ide
ologiska ordningar som i form av maktrelationer konstit uerar vårt samhälle, och som 
strävar efter att upprätthålla och reproducera dessa maktrelationer o ch värderingar ge
nom kontroll, disciplin och dominans. Socialt arbete befinner sig i en politisk kontext, i 
den linjära tidens diskurs. 

En social praktik är enligt Ulla Holm 

322 vilket inte är det samma som att de problemdefinierade, klienterna, eller vad vi väljer att kalla dem, 
inte skulle ha möjlighet till diskursivt motstånd, motvärn. 
323 Jmf. Öhlund (1997 s. 296) som i sammanhanget talar om "relationens dubbla gestalter", hur nära 
relationer under institutionella former riskerar att bli "dubbelexponerade". Det samma gäller, menar jag, 
forskning som praktik. 
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en mänsklig aktivitet som utövas med vissa mål i sikte i enlighet med en viss upp
sättning vanor, plägseder, traditioner, handgrepp, föreställningar, handlingsreg
ler, normer, konventioner mm. som vuxit fram ofia under lång tid bland prakti
kens utövare (Holm 1993 s. 20). 

Ramarna för en sådan social praktik sätts inte av utövarna själva, de sätts i ett socialt 
sammanhang av det offentliga samhället, av parlamentariska beslut, experter, vetenskap
liga auktoriteter, marknadskrafter etc. (Holm 1993 s.177). Ramarna sätt s av den diskur-
si va makten! Målet för en social praktik är uttalat, den utförs inte för sin egen skull eller 
för människans personliga förverkligande. Vad socialarbetaren och den problemdefiniera-
de, klienten, säger i sitt möte är en produkt av hela den sociala situation de deltar i. Soci
alarbetare behärskar som regel talrummet, ställer frågorna, definierar ämne och val av 
begrepp, men syftet är att klientens problem s ka transformeras till ett ärende som kan 
förstås utifrån den byråkratiska diskursens kategorier och dess biståndsförpliktelser 
(Fredin 1993). Därav den känsla av vanmakt och handfallenhet socialarbetaren kan känna 
i sitt utövande av detta arbete, och som jag kände i pojken ur famnen-dramat. 

Jag har därmed svårt att se hur man i socialt arbete skulle kunna komma ifrån de krav 
som ställs på samhälleligt önskvärda förändringar i enlighet med den linjära tidens 
diskurs, även om dessa ibland kan verka kränkande och hotfulla för individen, ut an att 
legitimiteten för det sociala arbetet brister (jmf. Conrah 1992)? För hur legitimera en 
intervention i socialt arbete med individens subjektiva emancipation som mål? Räcker 
det som legitim förändring i det sociala arbetet att växa som människa? 

Jag föreställer mig att för att vara legitim måste en emancipativ frigörelseprocess ur 
social utsatthet i så fall sammanfalla med samhällets förväntningar på det sociala arbetet 
- som är normalisering. Det vill säga den subjektiva eller emancipativa förändringen mås
te följa den linjära utvecklingsdiskursen. Ulf Olsson (1997) beskriver i s in analys av häl-
so- och sjukvårdens diskurser hur betoningen av individens frihet, självbestämmande och 
ansvar underförstått utgår ifrån den självmedvetna, självreg lerade individen som tar an
svar och väljer på ett sådant sätt att det främjar den offentliga hälsopolitikens mål. Häl-
sopolitik handlar om att via positiva, produktiva maktprocesser öka kunskapen hos 
individerna, fa dem att internalisera denna kunskap och göra den till sin. Internalisera den 
övervakande blicken och därigenom skapa en inre blick, för at t stimulera till förändring i 
rätt riktning. Att människor handlar felaktigt antas beror på att de är oupplysta. De rätta 
tankarna anses på något sätt ligga latenta inom människorna i väntan på att väckas till 
liv, medvetandegöras. Genom inre självomvandling ska människor förmås a tt välja i linje 
med det normala, det hälsosamma, det diskursivt rätta, det självklara. Så konstrueras fria, 
självbestämmande subjekt genom en odling av sig själva, genom självdisciplinering. 

Att ta ansvar för sin frihet blir då att inse hur friheten är villkorad av samhälleliga 
makt - vetande-relationer. Att ta ansvar för sina levnadsvanor, s in livsstil, innebär at t 
följa hälsoupplysningens råd. Frihet kan då exempelvis innebära fri het från missbruk -
men inte frihet från samhällelig styrning (U Olsson 1997). 

Den möjliga konflikten, motsägelsen, paradoxe n som finns mellan social ordning och 
kontroll (i enlighet med den linjära tidens diskurs och normalitetsdiskursen) - och ett 
subjektivt växande (i enlighet med den subjektiva kroppstidens diskurs) framstår för mig 
som uppenbar. Och olöslig. Alla diskurser jag här behandlat kan ses som verksamma 
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inom socialt barnavårdsarbete, och det finns ingen självklarhet i att de skulle sammanfal
la. Det sociala arbetets falt är som andra ett falt av diskursiva strider. Att på detta sätt 
konstruera diskurserna i analysen gör det dock möjligt att diskutera dessa strider och 
förhålla sig till dem. 

Om att spela med dålig giv på hand 
Målen för det praktiska sociala arbetet kan ses som att förverkliga politiskt/ideologiskt 
styrda intentioner, manifesterade i lagar. Det är framförallt detta som ger det sociala ar
betet dess legitimeringsgrund. Utifrån dessa intentioner ställs kraven på praktiker som 
enligt normalitetsdiskursen upprätthåller rådande "normala" samhällsordning, och på 
praktiker som enligt den linjära tidens diskurser arbetar mot samhälleligt önskvärda för
ändringar. Utifrån detta avsätts också de resurser och utformas de metoder och tekniker 
man har att arbeta med i socialt arbete. Dessa intentioner döljs dock av den goda viljans 
och den subjektiva kroppstidens diskurs som samtidigt är verksamma i socialt arbete. 

Claezon (1986) uttrycker det som att socialsekreterarna si tter med en dålig giv p å 
hand. De saknar alternativ att arbeta utifrån, vilket de själva ofta individualiserar och 
tolkar som inkompetens och eget tillkortakommande. Detta skapar känslor av individuell 
maktlöshet, men skulle kunna förstås utifrån samhälleliga och kulturella ramar, menar 
Claezon. Eller utifrån olika diskursiva ramar som jag här arbetar med. Den styrande och 
legitimerande diskursen i socialt arbete framstår som den linjära utvecklingsdiskursen 
med dess generaliserande avståndsperspektiv i samverkan med normalitetsdiskursen. 
Det är utifrån dessa socialarbetarna sitter med sin giv på hand, medan det samtidigt finns 
förväntningar på socialarbetarna att de också ska arbeta och skapa praktiker enligt den 
subjektiva kroppstidens diskurs, utifrån närhet och personlig omt anke och subjektivt 
växande, utan att här egentligen ha några kort att spela ut. 

Så framstår valmöjligheterna s om ytterst begränsade, vilket hos socialarbetarna kan 
skapa gester av förtvivlan och valhänthet, som i pojken ur famnen. 

Samtidigt har jag i diskussionen ovan givit exempel både på att diskursivt motstånd är 
möjligt och förekommer, och på att ett socialt arbete planerat och styrt enbart utifrån 
den linjära utvecklingens diskurs både framstår som i långa s tycken omöjligt och som 
resultatlöst, även utifrån den linjära diskursens egna förväntningar om utveckling i tid en. 
Risken är uppenbar att denna diskurs, med de praktiker och tekniker den legitimerar, 
tvärtom ofta leder till försämringar i enlighet med den linjära diskursens betraktelsesätt, 
eller att resultatet kan tolkas utifrån en resursförbrukningsdiskurs. 

Ett lyckat socialt arbete (lyckat också i bemärkelsen linjär utveckling) ty cks därför 
behöva förstås utifrån såväl den linjära utvecklingsdiskursen (som ger det dess politiska 
och sociala legitimitet) - som den subjektiva kroppstidens diskurs (som möjliggör ett 
subjektivt avpassat och icke-linjärt bistånd på det sätt socialtjänstlagens intentioner ock
så talar om och därmed legitimerar). Inte antingen - eller, utan både och. Paradoxen i soci
alt arbete kan svårligen lösas. Socialt arbete som diskurs och praktik ingår i de diskursiva 
striderna och har att hitta sätt att förhålla sig till paradoxerna. 

Kan ett förhållningssätt vara, att i likhet med Morén (1992b s. 115) tala om dubbla 
legitimeringsgrunder, en utåt gentemot samhälleliga krav och förväntningar och en inåt 
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som talar om framgång i förhållande till den socialt utsattes subjektiva livssituation? Hur 
kan i så fall de som satts att utföra praktiken få kort att spela ut i båda dessa spel? 
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Kapitel 14 OM DISKURSERNAS MANUS OCH DEN REPRODUCERANDE 
PRAKTIKEN - fallet med det reproducerande barnavårdsarbetet 

Diskursanalysen av barnavårdsdramats diskursivt konstituerade manus (i kapitel 11,12 
och 13) har visat hur innebörden i detta drama inte bara kan läsas som ett socialt foränd
ringsarbete, utan oc kså som social reproduktion eller socialt upprätthållande och åter
skapande. En normalitetsdiskurs kan läsas in, vars syfte är att skapa, upprätthålla eller 
återskapa en normal ordning. Den innebörd normalitetsdiskursen ko nstituerar i berättel
sen pojken ur famnen är att i vår kultur, under vår tid, har normalitetsgränsen här passe
rats för en normal mor i ett normalt modrande, vilket berättar något om v år tids normali-
tet. Socialarbetaren är i vår tid en av många som satts att upprätthålla normalitetsdiskur-
sens sanningar, att reproducera normen. Det är vad myndighetsutövning i form av socialt 
arbete och social kontroll framförallt syftar till. 

Men socialt barnavårdsarbete utgör här bara en av många möjliga illustrationer på dis
kursers reproducerande effekt, eller på normalitetsdiskursens gränsdragningar, utdefinie-
ringar och normaliseringar. Jag föreställer mig att det i vaije samhälle, vid vaije historisk 
tidpunkt, konstrueras föränderliga föreställningar, handlingssätt, förhållningssätt, tänke
sätt som betraktas som "normala". Normalitetsdiskursens gränser kons trueras och re
konstrueras ständigt genom att onormaliteter definieras och diskursivt utesluts. Normali
tetsdiskursen skapar på så sätt avvikelserna, och normaliteten får sin näring från avvikel
serna. Normreproducenter eller normupprätthållare är inte bara socialarbetare utan också 
lärare, läkare, jurister, uppfostrare, präster.... Vad Foucault har visat, bl.a.i sina olika 
historiska studier, är att detta reproducerande är något som känntecknar all diskursiv 
praktik. Det normalas makt att innesluta och utdefiniera är en generell diskursiv strategi 
(Foucault 1976/1980, 1974/1987, 1984/1987, 1992). 

Detta gör att analysen här kan föras på en annan abstraktionsnivå. I kapitel 12-13 har 
jag beskrivit min läsning av hur det sociala barnavårdsdramats manus konstit uerats dis
kursivt (utifrån den linjära tidens diskurser och den subjektiva kroppstidens diskurs). I 
normalitetsdiskursen synliggörs såväl förutsättningarna för detta drama och dess manus 
(i normalitetsdiskursens gränsdragning mellan normalt - onormalt) som effekterna av 
detta. De reproduktiva effekterna som skapas i en samverkan mellan normalitetsdiskur-
ser och sociala praktiker . Denna reproduktiva effekt torde på samma sä tt gälla andra 
diskursivt ordnade praktiker än socialt barnavårdsarbete. Den diskursanalytiska frågan 
blir därmed; vad gör diskurserna? 

Berättelsen kan fortfarande fungera som illustration, men ett bredare resonemang kan 
nu också föras kring normalitet, reproducering och normalisering. 

14.1 EN NORMALITETSDISKURS OCH HUR DEN GÖRS 

Både mamman och pappan dricker, det bråkas och skriks i familjen, de lever so
cialt och fysiskt mycket isolerat, de klarar inte av sin ekonomi. Mammans ångest 
gör det svårt för henne att lämna lägenheten. Hennes beroende av mannen men än 
mer av sonen är enormt, vilket fått till följd att hon inte orkar eller förmår se ho
nom växa av rädsla att han ska växa ifrån henne, försvinna ut, bort... 
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När vi från socialbyrån kom in i familjen var grabben i treårsåldern, hade blöjor, 
åt välling och bars omkring som en baby av sin mor. Med nya vuxenkontakter på 
dagis, barnpsyk och barnhem har han utvecklats och växt på ett fantastiskt sätt de 
sista åren. Han är fem år nu men har, som jag upplever det, redan vuxit förbi sina 
föräldrar. När mamman försöker hålla kvar honom som liten, överbeskydda ho
nom, inte släppa ut honom på gården och till and ra barn, mata honom, klä ho
nom, får han raseriutbrott och ger sig fysiskt på sin mamma - ibland med tillhyg
gen - eller provocerar henne så hon tror hon blivit tokig. Hon rår inte längre på 
honom, hon tror han blivit sjuk. När föräldrarna druckit och inte orka r med poj
ken stänger de in honom i städskåpet. 

Själva idén bakom att det finns något som kallas socialt arbete är att det lokaliserats 
människor i något som betraktas som socialt utsatta livssituationer, som pojken ur fam
nen, och att någon har definierat denna utsatthet eller avvikelse som oönskad eller hotfull 
(socialarbetare, myndigheter). Ett diskursivt oönskat socialt förhållande, en avvikelse, 
en social utsatthet, ett socialt problem eller vad man väljer att kalla "det onda" som loka
liserats, skall/bör åtgärdas eller förändras till ett önskat, icke avvikande, icke destruktiv t, 
icke utsatt, normalt. Därför intervenerar socialarbetaren, det sociala arbetet är denna 
intervention för att påverka eller rätta till (Nygren 1992b)324. För detta måste först det 
onda identifieras och namnges som onormalt, avvikande. Hur görs detta? Och hur defini
eras det normala, som därmed också tycks bli det rätta, det goda? 

Onormaliteten, den sociala utsatthete n, själva avvikelsen måste först synliggöras för 
att kunna åtgärdas. Gruppen, företeelsen eller individen och hennes problem måste syn
liggöras. Me dveten om normaliteten blir alla så genom att avvikelser pekas ut, gränser 
dras. Genom att ställa "busar" mot "skötsamma" blir normaliteten synlig (O lsson 1997 
s. 215). Men avvikelsen måste föregås av, eller vara samtida med, en process som nor
maliserar vissa företeelser, fenomen, objekt, värderingar, och utpekar dem som normala, 
skötsamma. Denna process kännetecknas av att handlingar, prestationer och uppföran
den jämförs. Individernas förmåga och beteende mäts och hierarkiseras, och utifrån detta 
differentieras individerna sedan i förhållande till varandra utifrån någon regel eller norm. 
På så sätt kan en gräns till slut dras som definierar skillnaden mellan normalt och onor
malt. För att genomföra denna klassificering eller diagnostisering krävs kunskap, vetande 
om individerna (Foucault 1987; jmf. Öhlund 1997; Ohlsson 1997). 

En styrande princip för all ty p av klassificering, typologisering, diagnostisering är, 
och tycks alltid i vår västerländska kultur ha varit, principen av binära oppositioner. Ont 
skiljs från gott, skyldig från oskyldig, friskt från sjukt, utvalda från fördömda, behand
lingsbara från icke behandlingsb ara på ett dikotomt antingen - eller - sätt325. Antingen 
tillhör du den ena eller den andra kategorin, antingen är du normal eller så är du onormal. 
Till denna diskursiva konstituering kopplas varierande sociala praktiker, praktiker som 
grundar sig på de diskursivt skapade åtskillnaderna mellan det som anses normalt - och 
det som framställs som onormalt och som därmed diskursivt motverkas. 

324 Socialt arbete är därmed alltid ett normativt arbete. 
325 Jmf. konstruktionen av kön i Durkheimexemplet kap. 9 del III. 
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Detta innebär att genom att observera, jämföra, mäta, definiera och diagnostisera, och 
utifrån detta sedan via olika sociala praktiker differentiera mellan olika individer och s or
tera ut enskilda individer som avvikande, onormala, bidrar socialt arbete till att skapa de 
avvikande, klienterna, som de sedan responderar på i form av behandlande eller terapeu
tiska metoder och tekniker (jmf Öhlund 1997; Olsson 1997; Swärd 1993). Individuella 
skillnader och uteslutningar s kapas således i diskursiva utestängningsprocedurer. Men 
samtidigt skapas i upprätthållandet av skillnaderna mell an normalt och onormalt också 
en serie av inneslutningar. De avvikande sammanförs nämligen till ny a enheter i form av 
missbrukare, kriminella, vanartade, missanpassade, som därmed blir lättare att kontrolle
ra och normalisera - eller reproducera. De normala innesluts i normaliteten, de avvikande 
utesluts ur diskursen men innesluts i avvikelserna (jmf Öhlund 1997; Olsson 1997; 
Swärd 1993). Och diskursernas uppdelningar i motsatse r upprätthålls och reproduceras 
därigenom. 

Begrepp som missbrukare, kriminell, dålig mor, fara för framtida utveckling, i riskzo
nen kommer i denna normaliseringsprocess att framstå som auktoritativa, objektiva defi
nitioner som kräver åtgärder. Vaije individue llt beslut i kontrollsystemet, vaije konkret 
intervention i socialt arbete, representerar och bidrar sedan till att skapa och återskapa 
denna dikotoma princip. "Det normala", som underförstått framkommer genom att dis
kursen på detta sätt pekar ut "det andra" och utesluter det, kommer sedan att diskursivt 
framställas som något enhetligt och "självklart", naturliggjort. Så som man normalt och 
självklart är och ska vara eller tala eller tänka (Foucault 1987; jmf. Öhlund 1997; Ohls
son 1997). 

Innebörden i berättelsen pojken ur famnen är underförstått, självklart, att en normal 
mor inte dricker sprit, inte köper sprit i stället för mat, inte stänger in sig själv och sitt 
barn i sin ångest, inte skriker och bråkar, inte hindrar sitt barns växande.... Häri ligger inte 
bara värderingar utan också makt - den diskursiva makten att definiera det normala och 
utdefiniera det andra. Definiera barns "normala utveckling" och mödrars "normala mod-
rande". Utsatta är de som inte följer den diskursiva normen. De sätts ut. Diskursen ska
par på så sätt de utsatta i sitt upprätthållande av det normala på ett mycket konkret, 
kroppsligt sätt. Eller diskursen och dess objekt framträder samtidigt i en och samma 
process. Satta att upprätthålla det normala är bl.a. socialarbetarna, men också läkare, 
lärare, uppf ostrare. Detta kan betraktas som ett svar på min ständigt återkommande 
fråga under socialarbetartiden; med vilken rä tt? Jo, med d en diskursiva maktens rätt! 
Rätten som det normalas makt skapar! 

Alla normöverträdelser blir dock inte till sociala problem. För att betraktas som ett 
socialt problem eller avvikelse måste det i onormaliteten, utsattheten eller avvikelsen 
finnas en föreställning om en relation mellan den onormale och andra människor eller 
samhället. Det är sedan den förmodade faran för samhället som avgör om det betraktas 
som ett socialt problem eller inte. Något centralt samhälleligt värde, ofta av moralisk a rt, 
måste upplevas hotat av avvikelsen. Vad som betraktas som sociala problem är därmed 
inte något objektivt givet. Det skapas i diskursiva strider på olika diskursiva arenor som 
politiska, professionella, massmediala. Ett för tillfallet omfattande socialt problem, som 
exempelvis missbruk i vår tid och kultur, säger därmed inte bara något om benägenheten 
hos samhällets medlemmar att avvika på just detta sätt, utan också något om styrkeför
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hållandena mellan olika särintressen och omfånget på befintliga kontroll- och åtgärdsin
stitutioner (Ohlsson 1997)326. 

En genealogiskt inspirerad läsning av normalitetsdiskursen 
Konstruktionen av avvikande beteende eller de onormala är hi storiskt föränderlig. I nor
malitetsdiskursen pågår hela tiden strider om vad som ska betraktas som avvikande och 
hur avvikelser ska definieras. Olika professioner som präster, läkare, pedagoger, jurister, 
socialarbetare och lekmän (som politiker och välgörenhetsaktiva) har stridit om att ut
ifrån sitt specifika vetande, och utifrån sin specifika syn på avvikelser som omoralitet, 
synd, brott, sjukdom, sociala problem eller samhällshot fa definiera avvikelserna (se 
Qvarsell 1993; Swärd 1993; Sundqvist 1994; Ohlsson 1997). 

Den mest grundläggande praktiken legitimerad av en normalitetsdiskurs är den sociala 
undersökningen. En praktik som syftar till att få kunskap om individerna och dess bete
enden för att bedöma dess normalitet. Beronius (1994) visar hur det finns ett genealo
giskt släktskap327 mellan inkvisitionens, 1700-talsmedicinens, fattigvårdens och sociala 
vetenskaper som sociologins328 undersökningspraktiker. Alla har de genom noggran na 
undersökningar empiriskt kartlagt och beskrivit människornas sociala le verne329. De har 
alla sökt etablera fakta empiriskt för att klargöra bestämda betingelser, för at t så kunna 
bestämma vad/vem som faller inom den ena eller andra kategorin av dikotoma konstruk
tioner skapade av en normalitetsdiskurs (troende - kättare, frisk - sjuk, normal - avvi
kande). Grundorienteringen har också varit densamma, kunskap för ordning och beräk
ning. 

Under 1700-talet växte det fram praktiker inom kyrkan, medicinen och fattigvården 
som på likartade sätt ringade in befolkningen genom tekniker som s tatistik, observation, 
fältrapporter och analyser. Prästerna ålades att föra befolkningsstatistik och bokfö
ringsmetoder konstruerades. De n höga dödlighet en vid fa rsoter uppmärksammades där
med som ett samhällsproblem på grund av hotande folkbrist. I dåtidens medicin till
skrevs levnadssättet stor vikt vid sjukdomsspridning, och läkarens undersökande blick 
kom att riktas mot sociala förhållanden; den blev en social blick. Medicinen fick sin sta
tus på 16-1700-talen inte på grund av sin terapeutiska eller botande kompetens, ty den 
var ytterst begränsad, utan för att den var ett lämpligt medium för att organisera en cent
ralt förvaltad hälso- och befolkningsteknologi för att övervaka befolknings hälsa och mo
ral. 

326 Exempel på hur sociala problembilder förändrats med förändrade styrkeförhållanden och ekonomiska 
och politiska förändringar finns i många historiska studier som t.ex. Qvarsell (1993); Swärd (1993); 
Lundström (1993); Sundqvist (1994); Ohrlander (1992). 
327 Se kap. 4.1 detta arbete. 
328 Därmed också socialt arbete som vetenskaplig dsiciplin, då den lånat sina metoder, tekniker och 
begrepp från bl.a. sociologin. Grunden för nedanstående beskrivning av likartade praktiker inom medici
nen, socialvetenskapen och den sociala praktiken (socialt arbete) är fortsättningsvis främst hämtad från 
Beronius (1994). 
329 Genealogiskt släktskap behöver för den skull inte innebära några som helst kausala samband, de 
behöver inte alls ha härletts ur varandra för att vissa element av praktiker ingår i fält som är olika och på 
historiskt avstånd, se Beronius (1994 s. 9-10). 
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Barnen uppmärksammades som en specifik kategori under denna tid, och på grund av 
den höga barnadödlig heten blev de föremål för medicinsk och hygienisk omsorg. Barn
morskor utbildades, skötselråd utfärdades för nyfödda barn. Barnets kropp, och därmed 
också moderns kropp, och hur dessa kroppar levdes, ställdes i centrum för 1700-talets 
medicinska politik. Försöken att reglera kroppar framstod som ett försök att kontrollera 
livet. Normer för normal reproduktion, normal kvinnlig sexualitet och normal barnasköt
sel skapades inom medicinen, som därmed blev en moralisk vakthållare över kvinnors 
kropp och sexualitet. 

Landets första kroppssjukhus, Serafimerlasarettet, öppnades 1752. Här avskildes de 
sjuka, utifrån observation och undersökning, i tillfriskningsrum för de på bättringsvägen, 
reserve-rum för de med elaka, stinkande sår eller de som p.g.a . sjukdomens våldsamhet 
behövde avskiljas, och de med könssjukdomar placerades för sig330. Dessa särskiljande 
praktiker utgjorde grundförutsättningen för att de olika kategorierna skulle kunna bli 
föremål för vetenskapliga undersökningar och nytt vetande (Beronius 1994 s. 56-61). 

Provinsialläkarsystemet byggdes upp från 1700-talets slut med uppgifter att lämna 
årliga rapporter om hälsoläget i befolkningen. Enligt provinsialläkarinstruktionerna vid 
1800-talets början fick provinsialläkarna inte bara mandat att bota utan också att obser
vera, övervaka och samla in data om individer och miljö. De lyssnade och observerade 
och rapporterade om bostädernas utförande och läge, boendemilj ön, individernas sociala 
vanor och livsföring, dryckesvanor, föda, moral. Resultatet blev individualiserade sociala 
undersökningar, där sociala grupper framträdde i d istinkta kategorier. Läkarens undersö
kande blick var en social blick, strukturerad av en särskild medicinsk diskurs som försök
te slå fast sanningen om individer och deras sjukdomar. 

De första individuella fattigundersökningarna utformades på likartat sätt; familjens 
behov av fattighjälp avgjordes via mycket noggranna undersökningar av tillgångar, lev
nadsmoral och sociala omständigheter. Fattigvårdens metod att angripa fattigdomspro
blemet på lånade sina praktiker och tekniker från en erkänd vetenskap; medicinen. För 
att kunna genomfora minutiösa förhör och noggranna individuella undersökningar, orga
niserades fattigvården först församlingsvis, senare i mindre fattigvårdsdistrikt som skulle 
hålla sig noga underrättade om alla fattiga i distriktet. Under 1800-talet påbörjades så 
uppdelningen och kategoriseringen av de tidigare hospitalshjonen; de kroppssjuka hörde 
hemma på lasarett, de sinnessjuka på hospital och de enbart fattiga på fattighus, barnen 
på barnhem eller uppfostringsanstalte r. Kroppen blev platsen för en samverkan mellan 
olika praktiker och diskurser, kroppen som objekt för vetande och måltavla för makt. 

Alla dessa nya "bokföringsmetoder" bidrog till att möjliggöra human- och social veten
skaperna med dess empiriska analyser, menar Beronius (1994). Inte minst provinsiallä
karens undersökande blick (observerande, klassificerande, dokumenterande), och ut
nyttjandet av sociala surveyundersökningar för att kartlägga sjukdomars utbredning, var 
avgörande för övergången till empiriska, sociala analyser. Socialvetenskaperna använde 
och använder alltjämt likartade metoder. De arrangerar också sina grundläggande begrepp 
i en likartad struktur som medicinen; dvs de arrangeras mo t bakgrund av friskt - sjukt 
eller normalt - patologiskt; i dikotoma motsatser. Socialvetenskapernas grundorientering 

330 Dessutom fanns det speciella avgiftsbelagda rum för välbärgade och särskilda rum för katoliker (Bero
nius 1994). 
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är också likartad medicinens; normaliseringen av människan, hennes beteende och sociala 
liv. De tycks engagerade i samma ordningsprojekt; att producera en diskurs om kroppen 
och dess sociala omgivni ng i syfte att kontrollera och kalkylera den, menar Beronius 
(1994). Medicinens sätt att skapa modeller för hälsa och normalitet genom att särskilja 
och isolera det sjuka, skära bort det onda, har släktskap med samhällsvetenskapernas 
ingenjörskonst i syfte att påverka, styra och förändra. 

Under inkvisitionens, medicinens, fattigvårdens och socialvetenskapernas begrepp 
och teorier finns skikt av ett likartat normaliseringsprojekt, legitimerat a v normalitets-
diskurser. Innehållet i den kunskap som sökts och beskrivits har varierat, men i sättet att 
söka kunskapen på finns likheter. Socialvetenskaperna har därmed på samma sätt som 
medicinen auktoriserats att diktera standarden för det normala; att tala om för oss vilka 
vi är och hur vi lever våra liv, vad som är det sant mänskliga331. Ett sådant vetande gör 
också anspråk på att kunna diagnostisera vad som inte är det sant mänskliga, exempelvis 
i formulerandet av teorier om alienation, awikare, anomi, socialisation, dysfunktion osv. 
Teorier som sedan kunnat utgöra grund för sociala praktiker inom socialt arbete. 

Kategoriseringar som avskiljer onormalitet och upprätthåller normalitet 
Flera av de sociala praktiker jag tidigare i de tta arbete beskrivit har också bidragit till att 
skapa och upprätthålla en social normalitet. Praktiker som syftat till att klassificera och 
avskilja onormalt från normalt. Praktiker som understötts eller rättfärdigats av normali-
tetsdiskursen, och som i sitt utövande reproducerat och förstärkt diskursen. Här disku
teras således vissa praktiker igen, nu i relation till en normalitetsdiskurs. 

En central praktik i upprätthållandet av normaliteten har varit att skapa och avskilja 
diagnostiseringar av onormaliteten. Första villkoret för att någon ska bli föremål för en 
specialistgranskning är enligt Foucault (1987) att hon framträder som individ och pro
blem. För att kunna bedöma och rangordna individen måste hon först bli sedd på ett spe
ciellt sätt. Genom undersökning och kontroll sk apas så ett individualiserat vetande om 
de som utsätts för kontrollen. Barnet, den sjuke, brottslingen, missbrukaren, den onor
male kommer på detta sätt att vara mera känd än friska, laglydiga vuxna (Dreyfus och 
Rabinow 1982). 

De blanketter och typprotokoll som producerades i socialvården från slutet av 1920-
talet332 fungerade som tekniker för en mer enhetlig klassific ering eller kategoriser ing av 
avvikelser som rimmade med dåtidens vetande. Efter andra världskriget, när professio
nella socialarbetare fick en alltmer framträdande roll i det sociala arbete t, blev deras hu
vudsakliga teknologi utredningsförfarandet, som också lagstiftades om i 1960 års barna
vårdslag. 

Genom att i en undersökningspraktik samla ihop allt som sagts och observerats om 
en individ, och sedan framställa detta på ett speciellt sätt, enligt ett speciellt vokabulär i 
en social utredning, synliggörs något som blir avgörande för bedömningen av individen. 

331 Något som inte bara påverkar oss i vårt social a och offentliga liv, utan något vi känner verkningar 
utav långt in i vår privata sängkammare, äve n sedan ljuset är släkt. Kanske också sedan vi somnat, då det 
på olika sätt även kan tänkas inbegripa våra drömmar. 
332 Blanketter som utarbetades av Svenska fattigvårds- och barnavårdsforbundet (Lundström 1993 s. 
108). 
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Läsarens-beslutsfattarens tankar förs i en bestämd riktning, en riktning som pekar mot 
en tydlig social differentiering mellan normalt och onormalt. Dikotomiserade kategorier 
och begrepp som missbrukare, vanartig, asocial, kriminell, fara för framtida utveckling 
osv. med vidhängande karaktäristika sty r seendet, och skapar stabila objekt av det som 
kanske var övergående händelser. Stabila objekt som t ycks kräva åtgärder i form av re
surser och experter och interventioner. Ob jekt som övertygar och försäkrar oss alla om 
det adekvata i åtgärderna. Med vetande, individuell undersökning och diagnos kan kate
goriseringar således göras där gränser skapas mellan normala och awikare (Foucault 
1980; Ohlsson 1997). Gränser som motiverar interventioner i form av socialt arbete, och 
som dessutom upprätthålls när dess sociala praktiker utövas. 

Som en teknik i utredningarna gjord e socialarbetarna vardagliga situationsbeskrivning
ar från hemmen, ofta kring smuts, oordning och vanvård, och viktiga stödteknike r som 
grund för detta blev hembesök, intervjuer och kontinuerligt journalskrivande (Lundström 
1993). I en utredning från 1930-tal stod det att läsa: 

..smuts och orenhet synes vara förhärskande i bostaden Hemmet befanns vara 
i avsaknad av brukbara sängpersedlar (Lundström 1993 s. 213). 

Liknande vardagsbeskrivningar finns i berättelsen pojken ur famnen. 

När vi från socialbyrån kom in i familjen var grabben i treårsåldern, hade blöjor, 
åt välling och bars omkring som en baby av sin mor. Han sov i en nedkissad 
spjälsäng. 

Beskrivningar av smut s, orenlighet och oordning i utredningarna har på detta sätt ofta 
fungerat som avskiljande teknik i relation till normalitetsdiskursen. Ett vetande skapas 
som samverkar med den mikrofysiska makten på kroppens nivå. 

Läkarna ställde sedan allt oftare den medicinska elle r psykiatriska diagnosen som bi
fogades socialarbetarens utredning , vilket också skedde i pojken ur famnen. Betydelsen 
av barns tidiga psykologiska uppväxtförhållande för deras utveckling skrevs 1942 in som 
ett tillägg till 1924 års barnavårdslag (Lundström 1993). Detta påverkade diagnostise-
ringen. På 1940-talet var exempelvis begreppen oligofreni, som kunde indelas i debilitet, 
inbecillitet och idioti, samt psykopati accepterade definitioner på avvikelser (Lundström 
1993 s. 159). Då hade psykiatri och psykologi fått en framträdande plats i diskursen333. 
Debilitet var under denna tid en mycket användbar social konstruktion, med en starkt 
legitimerande funktion vid tvångsomhändertagande. Diagnosen fanns också i lagstiftning
en som indikation på tvångssterilisering. Innebörder i begreppet debila föräldrar konsti
tuerades diskursivt som självklart olämpliga föräldrar. Debiliteten kunde vetenskapligt 
legitimeras och enkelt fastställas via test. En mycket handfast klassificering av onormali-
tet eller avvikelse, vetenskapligt och legalt legitimerad (Lundström 1993 s. 228). En indi
vidualiserande klassificering inriktad på människans kropp och själ. 

Under 1970-80-talets sociala arbete blev den mest centrala tekniken för bedömningen 
av barns uppväxtmiljö i socialutredningarna inte längre att peka på fattigdom, smuts, 
oordning, omoral, vanvård och social nöd, utan huruvida föräldrarna psykiskt antogs 

333 När barn omhändertogs gjordes det oftast på inrådan av läkare eller psykiater under denna tid - och 
fortfarande. 
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kunna motsvara barns behov och erbjuda en socialt och psykologiskt godtagbar upp
växtmiljö. Det man lyfte fram i utredningarna var begrepp som missbruk, bristande soci
al förankring, psykiska problem. Det är utifrån sådana diagnoser som föräldrar idag be
döms som olämpliga att ta hand om sitt barn (Frimansson 1986; Lundström 1993 m.fl.). 
Så sker också i berättelsen pojken ur famnen. 

I senare tiders utredningar om omhändertagande av barn har således missbruk som ka-
tegorisering fått en alltmer dominerande plats, framförallt mödrars missbruk, och dessut
om psykiska störningar, också detta främst hos modern. Beskrivningar av missbruk av 
olika "tunga" preparat fungerar idag som avskiljande teknik i utredningarna (Lundström 
1993). Självklarheten och legitimiteten i missbruksbegreppet ter sig nästan lika stark i 
dag som i debilitetsbegreppet på 1940-50-talen. På samma sä tt som detta var då, är 
missbruksbegreppet nu vetenskapligt och legalt legitimerat. Den sociala forskningen 
kring missbruk har de senaste årtiondena varit omfattande. I diskussionen kring krimina
litet har missbruket spelat en avgörande r oll334. Missbruk framstår som så självklart 
onormalt och avvikande, att missbruksbegreppet närmast talar för sig själv335. 

Ändå kan missbruksbegreppet i sig, i likhet med många liknande klassificeringar (som 
exempelvis tidigare begrepp som debilitet och psykopati), sägas ha en mycket obestäm
bar och normativ karaktär, med flytande och godtycklig gränsdragning. Missb ruk kan 
egentligen bara definieras som ett för tillfället moraliskt, juridiskt eller medicinskt oac
ceptabelt användande av något som vid detta historiska tillfälle kommit att betraktas 
som en drog (Trulsson 1998). 

I de historiskt varierande kategoriseringarna av människor som avvikande, och i de åt
skiljande praktiker dessa understödjer, utövas makt. Ett maktutövande som både förut
sätter och skapar ett vetande om människorna. Vetenskapen agerar som den genomly
sande blicken. Vetenskap i termer av medicin, psykiatri, biologi, sociologi eller socialt 
arbete kvalificerar eller diskva lificerar olika former av vetande vid olika tidpunkter, och 
bidrar till att skapa kategorier och begrepp kring onormalitet som understödjer sociala 
praktiker. 

Det centrala och gemensamma i denna maktutövning, i de tta kategoriserande och i de 
sociala praktiker det legitimerar, tycks vara disciplineringen. En disciplinering som ge
nom åtskiljande praktiker objektgöra individen, för at t med positiva medel eller mikro
makt forma, skapa, producera människor som normala och onormala. Kategoriseringar av 
människor, oavsett vad de fö r tillfallet benämns, far dem att reflektera över sig själva i 
termer a v dessa kategoriseringar, att internalisera den övervakande blicken, att utöva 
självdisciplinering. Disciplineringen förutsätter och utvecklar hela ti den ny kunskap och 
nya vetande-experter som präster, läkare, lärare, ps yktiatriker, socialarbetare av olika 
slag. Så upprätthålls ständigt en normalitetsdiskurs konstituerad av vetande och makt. 

Den moderna människan omsluts av sådana makt- vetande-relationer som är såväl to -
taliserande (inriktade på hela befolkningen och hela livet) som individualiserande (inrik

334 Vad gäller ungdomar som omhändertas för sitt eget beteende betecknas missbruk tillsammans med 
kriminalitet som avvikelser att reagera mot vad gäller pojkar, och för flickor framstår missbruk och pro-
miskuöst leverne, ofta i missbruksmiljöer, som viktiga klassificeringar (Berglund 1998). 
335 Kännedom om moderns missbruk kan motivera ett omedelbart omhändertagande av hennes barn, se 
t.ex. Trulsson (1998). 

234 



tade på den enskilda individens kropp och själ; kroppsjäl). Hela detta makt-vetande-spel 
har vår välfärd, vår hälsa, s äkerhet och produktivitet som fokus, men den gemensamma 
teknologin är en disciplinering och självdisciplinering mot normaliteten. Kroppen är den 
plats där makt- vetande-diskursen länkas till de varierande sociala praktikerna, eller mak
ten utövas och verkar genom mikro-fysisk biomakt. En mikrofysksik bio-makt som ut
övas genom små oändliga funktioner i samhället som sprid er sig som ett finmaskigt nät 
kring människorna (Foucault 1987; Dreyfus och Rabinow 1982; U Olsson 1997; Daudi 
1987). 

Denna beskrivning har lyft fram hur det diskursiva avskiljandet förutsätter, föregås av 
och efterföljs av avskiljande praktiker som utredning, diagnostisering, kontroll, övervak
ning, omhändertagande, isolering, institutionsplacering, fosterhemsplacering. På så sätt 
skapas och införs via det sociala arbetets dis kurser och praktiker en ordning som aldrig 
funnits (Foucault 1980; jmf. Ohlsson 1997). 

Lagar som stöd för praktiker - som understödjer lagar 
En annan central teknik i upprätthållandet av normalitetsdiskursen är naturligtvis lag
stiftningen. Med lagstiftning påverkas normer, synsätt och praktik. De sociala lagar som 
kring sekelskiftet 1900 växte fram i många länder i Europa på liknande sätt som i Sverige 
bidrog till att stämpla vissa beteenden som avvikande och legitimera ingripanden mot 
dessa.336 I lagstiftningen föreskrivs vidare vad som skall och far göras med de avskilda, 
utredda, klassificerade och onormala awik arna i termer av normaliserande metoder och 
tekniker som övervakning, institutionsbehandling, fosterhemsplacering. 

Men det finns ingen enkel logik mell an lagar och praktik. Praktiken kan också föregå 
och understödja lagarna. 1902 års barnavårdslag gav rättslig möjlighet att omhänderta 
"vanartiga" eller "sedligt försummade" barn, vilket i praktiken redan hade gjorts under 
större delen av 1800-talet i form av borgerlig välgörenhet. De avvikelser eller definitioner 
som dominerade diskussionen om omhändertagande av barn vid sekelskiftet var också 
vanart, sedligt försummade och utomäktenskapliga barn. Moraliska problem som måste 
åtgärdas för samhällets bästa, för att undvika kriminalitet och normupplösning och i 
stället forma dugliga arbetare. Präster, lärare och borgarklassens filantroper var här fram
trädande i diskursen (Lundström 1993). 

Den praktik som utvecklades långt innan lagens tillkomst var en alltmer differentierad 
institutionsvård. 

Om social reproduktion och lyckade misslyckande 
Diagnoser har kommit och gått och värderingsgrunderna för dem förändrats337, beståen
de har dock den dikotoma principen för uppdelning mellan normalt eller onormalt varit. 
Tekniken att avskilja, innesluta och uteslu ta med hjälp av kategoriseringar kvarstår. På 
vilket sätt återspeglas förändrade diagnoser utifrån olika värderingsgrund i en förändrad 
praktik? I vissa avseenden tycks kopplingen mellan diskurs och praktik härvidlag ganska 
lös. De alltmer differentierade diagnoserna vid seklets böljan ledde visserligen till att 

336 Se vidare Lundström (1993) för en diskussion kring lagstiftningen. 
337 Se dagens utvecklande av bokstavsdiagnoser som t.ex. MBD, DAMP, och de mer eller mindre för
svunna psykopati och debilitet, för att inte tala om oäkta barn. 
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differentierade institutioner skapades, och därmed möjligheter till en alltmer specialiserad 
kunskap om människorna, som sedan skapade underlag för n ya professioner. Den be
handling institutio nerna bjöd var däremot förhållandevis likartad från 1800-talet och 
framåt. Förutom husrum, mat och kläder (som också möjliggjorde social kontroll) erbjöds 
kristlig uppfostran, fasta rutiner och disciplin, underordning och lydnad, och straff ex
empelvis i form av isolering och prygel. Den religiösa betoningen har tonats ned, straffen 
har mildrats s å att de stämmer med vår tids diskurser, rutinerna och disciplinen likaså, 
men teknikerna tycks förvånansvärt likartade (jmf. Ohrlander 1991; Holgersson 1984; 
Sundqvist 1994; Swärd 1993; Öhlund 1997; m.fl.). Vad är det då för poäng med d e allt
mer specificerade kategoriseringarna? 

Mycket forskning har visat att behandlingsresultaten inte varit eller är särskilt goda - i 
vart fall inte utifrån den linjära utvecklingsdi skursens tanke om positiv framtida föränd
ring eller normalisering. Man har inte funnit någon specifik behandling som garanterat 
fungerar för någon speciell kategori awikar e, samtidigt som de flesta som genomgår nå
gon form av terapi eller behandling far någon behållning av den (Cohen 1985; Levin 1993 
m.fl.). Jag har tidigare beskrivit hur detta kan ses som ett misslyckande i den linjära ti
dens diskurs. 

Men linjära misslyckanden, kritik och negativa forskningsresultat har inte inneburit 
att man upphört att bedöma, rangordna och kategorisera människor, för att sedan utsätta 
dem för en rätt likartad behandling. Det skulle kunna få oss att i stället för att fråga var
för man misslyckas formulera frågan: Vilka andra mål uppnås genom detta misslyckande 
(Foucault 1974/1987)? De tta till synes paradoxala agerande kan kanske förstås utifrån 
samtidigt verksamma men motstridiga diskurser. Eller det kan ses som en praktik legiti
merad av normalitetsdiskursen och dess upprätthållande av skillnaden mellan normalt 
och onormalt, oavsett vilka resultat som sedan kan tänkas uppnås av detta i termer av 
förändring i enlighet med utvecklingsdiskursens logik. Att ständigt och alltmer preciserat 
kunna bedöma, rangordna, diagnostisera och avskilja människor kan ses som sätt att 
skapa och upprätthålla en normalitet genom att alltmer precist kunna dra normalitetens 
gräns mot onormaliteten. Därmed framstår det sociala arbete som därigenom legitimeras 
inte bara som ett förändringsarbete, utan kanske framförallt som ett reproducerande och 
socialt upprätthållande arbete. 

Snarare än att leda till att man upphör med bedömningar och kategoriser ingar har de 
linjära misslyckandena motiverat nytt kunskapssökande i form av allt precisare kategori
seringar, för att kunna söka allt bättre matchningar mellan typ av avvikelse och typ av 
behandling, institution och profession som kan bistå. Nya psykologiska och sociala tes
ter utvecklas, nya utredningar och rapporter produceras, och ytterligare expansion av 
kontrollsystemet görs. Om bara rätt diagnos kunde ställas och lämplig behandling sedan 
sättas in - skulle detta legitimeras som gott. Vi har lovats framgång och normalisering 
genom vetenskaplig kunskap och lag. Om och när detta misslyckas, rättfärdigar det bara 
behovet av mera av detsamma. Vi har inget annat att vända oss till (Dreyfus och Rabi-
now 1982). 

Kontinuerliga misslyckanden kan till och med vara en förutsättning för institutioners 
överlevnad, menar Cohen (1985), utifrån tanken; vi gör vårt jobb och har allt under kon-
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troll, men får vi inte mer resurser så garanterar vi inte hur det går. Ett socialt arbete som 
reproducerar sig själv. 

14.2 NORMALITETSDISKURSENS SKAPANDE OCH REPRODUCERANDE 
EFFEKTER 

Klienter skapas och sociala ordningar reproduceras 
Genom att i utredningar Journaler och intyg på detta sätt påföra andra människor speci
ella beteckningar för avvikelser skapas klienterna i socialt arbete. Socialutredningarna 
framstår som slutprodukten i en lång process där klienterna pro duceras. De påförs en 
specifik position som awikare från det normala, som gör andra myndigheters och orga
nisationers reaktioner gentemot dem mer eller mindre förutsägbara. Det råder en konti
nuitet mellan institutionerna själva, som skickar fallen mellan sig, en kontinui tet mellan 
kriterier, bedömningar och behandlingstekni ker (Foucault 1987; Hollander 1985). I bar
navårdsutredningarna påförs barn och föräldrar exempelvis beteckningar som innebär att 
andra instanser reagerar med beslut om omhändertagande av barnen, som i pojken ur 
famnen. I vår tid tycks beteckningar som missbruk, psykisk störning, kriminalitet och 
promiskuöst leverne ha denna effekt338. 

Vilka är det då som av normalitetsdiskursen utdefinieras som onormala, awikare och 
blir klienter i socialt arbete? Detta varierar över tid, men vissa mönster tycks dock 
genomgående i vår kultur. Sociallagstifiningarna har alltid framstått som klasslagstift
ningar, de kan framställas som andra klassers försök att kontrollera arbetarklassen eller 
den mest fattiga och utsatta delen av arbetarklassen. När barnavårdsnämnderna blev obli
gatoriska 1926 var syftet att de aktivt skulle spåra upp fall av vanvård, vanart, brister i 
barnens hem m.m. Men barnavårdsnämnden ingrep bara mot vanvård av barn, mot faders 
ovilja att försörja sina barn, mot vanföra, abnorma och defekta barn, den utsåg bara bar
navårdsman till ogift mor osv. om dessa belastade den offentliga fattigvården. Övriga 
betraktades inte som någon samhällsrisk och behövde in te åtgärdas (Ohrlander 1992). 
Andra klassers barn kontrollerades och kontrolleras i huvuds ak av andra institutioner än 
de barnavårdande, som exempelvis skolorna och läroverken (Florin 1993; Sundqvist 
1994). 

De aktiva i barnavårdsnämnderna var däremot personer med stark ställning i samhäl
let från de högre skikten, som beskrev och tolkade en kultur de inte själva var en del av. 
Barndomsidealet var ett borgerligt ideal, och det var idealets motsats anmälare och utre
dare såg och beskrev (Sundqvist 1994). En effekt av normalitetsdiskursen kan därmed 
vara reproducerande av sociala ordningar som klassordningar. 

Redan från 1300-talet finns det exempel på att barn omhändertogs av det allmänna på 
grund av föräldrars fattigdom eller på grund av föräldralöshet (Lu ndström 1993). Sedan 
barn böljade omhändertas av det offentliga i större omfattning vid 1700-talets slut, har 
det framförallt varit ogifta, ensamma mödrar, oförmögna att försöija sig, som fått sina 

338 Se vidare Lundström (1993) för en diskussion kring detta. Vid granskningen av ärenden i kammarrät
ten 1995 visade det sig vara lättast att fä bifall för omhändertagande av barn när det förelåg missbruk hos 
en eller båda föräldrarna (SoS-rapport 1995:21). 
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barn omhändertagna (Ohrlander 1991). Man skulle kunna tänka sig at t detta förändrats 
radikalt med de sociala reformerna under 1930-70-talen. Reformer som inneburit alltifrån 
den första moderskapshjälpen 1931, via hyresbidrag och bostadsförbättringsprojekt, 
kostnadsfri mödravård och barnavård mot 1930-talets slut, till allmänna barnbidraget 
1947 och förskola och fritidshem under 1960-70-tal (SoS 1990:4). Den ekonomiska nö
den och fattigdomen har naturligtvis minskat, men d et är alltjämt i stor utsträckning en
samboende mödrars barn som omhändertas, dvs. mönstret har hållit i sig till våra dagar 
och till och med förstärkts de sista årtiondena enligt Lundström (1993)339. 

Anna Hollander (1985), som studerat barnavårdsmål vid förvaltningsdomstolarna 
åren 1974, 1977 och 1982, fann också att de omhändertagna barnens föräldrar mestadels 
beskrevs som ensamstående mammor med bristfällig skolunderbyggnad, med tillfälligt 
eller inget arbete och med fa sociala kontakter och dålig ekonomi. De levde ofta ett isole
rat liv, men med täta myndighetskontakter och beroende av samhällets bidragssystem. 
Ofta fanns en man med i sammanhanget, och det var inte ovanligt att utredningarna 
beskrev moderns starka beroendekänslor till denna man - ofta karaktäriserade som av 
destruktivt slag (jmf. Lindén 1984; Claezon 1996; Trulsson 1998)340. 

På senare tid har invandrarfamiljer varit kraftigt överrepresenterade i barnavårdsprak
tiken, vilket visat sig i många unders ökningar. En överrepresentation som också ökat de 
senaste åren (Frimansson 1986; Lundström 1993; SoS-rapport 1995:21). 

Mönstret vad gäller vil ka barn som aktualiseras i barnavården har i övrigt knappast 
förändrats historiskt de sista årtiondena, fast antalet ingripanden blivit färre. Den föränd
rade synen på utomäktenskapliga barn, och den generella minskningen av fattigdom och 
nöd, har bidragit till att antalet omhändertagna barn generell t minskat. Framförallt gäller 
det de frivilligt omhändertagna, det vill säga de fall där föräldrarna själva formellt begär 
att deras barn ska omhändertas341. Andelen tvångsomhändertagna barn har däremot varit 
förhållandevis stabil342. 

Det är alltså svaga, resursfattiga familjer med många myndighetskontakter ("redan ti
digare kända"), som ofta har svårt att erbjuda alternativ till e xperternas "normala" upp-
fostringsideal, vars barn omhändertas343. Det vill säga det är alltjämt framförallt fattiga 

339 Jmf. SoS-rapport (1995:21) där samtliga LVU-domar i kammarrätterna år 1993 granskats, samt 
Trulsson (1998) m.fl. 
34^ SoS (1995:21) visar också att familjerna nästan alltid är välkända av socialtjänsten, lever på ekono
miskt bistånd/socialförsäkring. 
341 Dessa var som flest på 1930-talet då hela 20 promille av det totala antalet barn i Sverige var frivilligt 
omhändertagna för samhällsvård. 1981 hade det minskat till 4 promille, för att sedan åter öka något med 
socialtjänstlagens betoning på frivillighet (Lundström 1993 s. 7). 
342 Vid 1960 års Barnavårdslags tillkomst omhändertogs i förhållande ti ll det totala barnantalet 4 pro
mille, för att under 1970-talet öka fram till 1981 då 6 promille (eller 12.000 barn) var föremål för tvångs
omhändertagande. 1988 hade det minskat till mindre än 3 promille (eller 5.100 barn). Sammanlagt var 9 
promille (eller 15.700) barn omhändertagna för samhällsvård 1988, frivilligt omhändertagna enligt social
tjänstlagen och med tvång omhändertagna enligt LVU. Antalet har sedan fortsatt att stadigt minska 
(Lundström 1993 s. 7). Under 1990-talet har det totala antalet placerade barn under 12 år varit förhållan
devis stabilt strax under 5 promille (SoS 1998:4). Vinnerljung (1996) har försökt göra en grov beräkning 
av hur många av den nuvarande svenskfödda vuxna befolkningen som någon gång varit fosterhemsplacera-
de under sin uppväxt, och kommit fram till runt 3-4 %, vilket måste ses som en icke obetydlig grupp. 
343 Se t.ex. Hollander (1984), Frimansson (1986), Lindén (1984), Claezon (1985), Böijeson och Hå
kansson (1990), Trulsson (1998). 
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föräldrars (ensamboende mammors) barn som omhändertas, men orsakerna till barnens 
omhändertagande har förändrats och psykologiserats (Hollander 1984 s. 208-209). Mön
stret går igen i berättelsen pojken ur famnen och dess skapande av innebörden i 
"olämplig mor". Både mamman och pappan står där utanför arbetsmarknaden, de är so
cialt isolerade och har dålig ekonomi. Den biologiska pa ppan finns fortfarande kvar i 
familjen, men på en mycket undanskymd plats i dramat. 

De föräldrar vars barn omhändertas uppvisar således synliga brister, och då antas det
ta mer eller mindre automatiskt betyda att deras barn f ar illa, menar Hollander (1985). 
Fakta om hur föräldrarnas missbruk eller psy kiska ohälsa påverkar barnets situation 
saknas dock ofta i utredningarna. Det framstår som om föräldrars symtom (idag särskilt 
missbruk) självklart leder till eller innebär en dålig uppväxtmiljö för barn. Denna inne
börd naturliggörs i normalitetsdiskursen. Utredningarna riskerar därmed oreflekterat att 
bidra till detta naturliggörande, de skrivs med normalitetsdiskursens ögon. 

Detta är till viss del också mammornas egen bild, men i reflexionen över sig själv kan 
de också se egna kvaliteter. Ninni, en av de tolv kvinnor Trulsson (1998) följt som fått 
sina barn omhändertagna, säger: 

Vi har varit i skogen och så har han aldrig behövt sakna nåt för att jag har 
druckit. Jag tror många gånger att han tyckte det var roligare, för jag var mer 
busig när jag druckit. /.../Han har aldrig farit illa av det. loch för sig, far illa gör 
dom väl på sätt och vis, men ändå inte, för jag har varit mer spontan och hittat på 
mer när jag druckit. - Jag kände mig mindervärdig på nåt vis bara för att jag 
hade dom problemen att dricka. Ja, jag kände mig som en dålig mamma, fast in
nerst inne så vet jag, att jag har aldrig varit nån dålig mamma om man säger, för 
Petter han har ju fått mer av mej än vad många får utav pappa och mamma ihop, 
och det vet jag liksom, men ändå kommer dom här känslorna (Trulsson 198 s. 
117-118). 

Hollander (1984) menar a tt föräldrarnas synliga problem inte nödvändigtvis behöver 
innebära fara för barns hälsa och utveckling, och att föräldrar utan synliga problem inte 
är någon garanti för barns positiva utveckling. Det har exempelvis visat sig att syskon i 
missbruksfamiljer kan ha mycket olika erfarenheter från sin uppväxt, och utvecklas och 
klarar sig olika i livet (Claezon 1996). 

Föräldrar utan synliga sociala problem blir sällan föremål för samhällsingripanden från 
socialvården. Det är exempelvis ovanligare att förskolepersonal anmäler misstankar om 
missförhållanden vad gäller barn som kommer från villakvarter än från höghuskvarter 
(FoU rapport 1992:9). Konstruktionen av normalitetsdiskursen i form av dikotoma ute
slutningar och inneslutningar skapar denna effekt. 

Det visar sig också att barnen i barnavårdsmålen kan bedömas som att de inte avviker 
särskilt mycket från barn i allmänhet. De bedöms som friska men otrygga och ängsliga 
Dock har flera undersökningar visat att det är fler barn i normalpopulationen än i denna 
grupp som uppvisar psykiska problem (Hollander 1985 s. 224). Barn som redan konsta
terats ha problem visar sig däremot utgöra en riskgrupp för fortsatt ogynnsam utveck
ling. Kunskap om familjens sociala problem hos lärare och andra myndigheter påverkar 
barns hälsoprognos negativt (Hollander 1984 s. 227). 
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Om normalitetsdiskursen på detta sätt klassificerar onormaliteten utifrån förhållanden 
som klass, kön och etnicitet, och legitimerar att praktiker därmed utvecklas på ett segre-
gerat sätt utifrån sådana faktorer, kan den sägas bidra till att reproducera och upprätt
hålla den rådande samhäl leliga ordningen på ett diskriminerande sätt. Så verkar det nor
malas makt. Därmed kan en resursförbrukningsdiskurs frams tå i nytt ljus. Den skulle 
genom att förbruka människors resurser kunna tjäna syftet att, i enlighet med normali
tetsdiskursen, reproducera rådande sociala förhållanden snarare än att förändra dem. Re
producera förhållanden som bl.a. kännetecknas av ordningar av klass, kön och etnicitet. 

Det sociala arbetet som e tt drama där sa mhälleliga maktrelationer skriver ma
nus 
Vad blir effekterna av normalitetsdiskursens skapande av klienter? Normalisering till 
icke-klienter? Både när det sociala arbetet leder till att människors sociala problem eller 
utsatthet förändras mot vad som kan karaktäriseras som ett mera normalt liv, och när det 
inte gör det, bidrar normalitetsdiskursen genom den sociala praktik den legitimerar till at t 
reproducera och befasta den sociala ordning som råder. Detta kan förstås utifrån diskur-
siva maktrelationer; staten skapar det kontrollsystem som i det långa perspektivet beva
rar rådande arbetsfördelning och sociala ordning. Statliga han dlingar och praktiker utfor
mas knappast på ett sätt som underminerar dess egen bas (Cohen 1985). 

Vi vet idag att det vi kallar missbruk finns i alla samhällsgrupper, men omhänderta
gande av barn för samhällsvård motiverat med föräldrars missbruk sker i huvudsak bara i 
de grupper som redan har breda sprickor i sin sociala fasad (Lindén 1 984)344. Normali
tetsdiskursen verkar genom att " sätta ut" vissa och bevara andra "inom" det normalas 
gränser. Inom normalitetsdiskursen pågår en strid kring vad som ska betraktas som nor
malt och vem som ska ses som onormal, och i denna normal itetskonstituering ingår inte 
bara konstruerandet av avvikande diagnoser utan också konstruktioner av klass, kön och 
etnicitet. Risken för att "sättas ut" verkar öka ju fler "avvikelser" i dessa sociala avseen
den som samverkar. 

I LVU § 3 står det att en ungdom ska omhändertas 

om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas ge
nom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende... 

Om det vore den unge själv och hans/hennes liv och hälsa som stod i centrum och inte 
samhällsskyddet, den sociala ordningen, normalitetsdiskursen som värnar det normala, 
kunde man då inte tänka sig att hot om självmord eller upprepade självmordsförsök och 
anorexiproblem i dag skulle vara lika van liga orsaker till omhändertagande som missbruk 
och promiskuöst leverne? Ungdomar med anorexi - eller självmordsbeteende utsätter sin 
hälsa för mycket allvarlig fara. Den vanligaste dödsorsaken för tonåriga pojkar är själv
mord (Östlin m.fl. 1996). Anorexiproblemen framförallt bland flickor växer oroväck ande 
och dödsfall inträffar. Ingår då denna risk att förstöra sitt liv i normalitetsdiskursen på 
ett annat sätt än missbruk och promiskuöst leverne? Är dessa individuellt hotfulla bete-

344 Detta visas också i Berglund (1998), Hollander (1984), Claezon (1996), Ohrlander (1991), Lund
ström (1993), SoS-rapport (1995:21) osv. 

240 



enden inte socialt hotfulla, hotar de inte något värde av moralisk ar t, och blir därför inte 
föremål för tillrättaförande, hjälp och stöd i form av socialt arbete? Det framstår som att 
det är de moraliska värdena i samhället som ligger till grund för vad som lyfts fram och 
synliggörs som sociala problem, vilket förstärker bilden av socialt arbete som ett repro
ducerande arbete. 

Socialarbetare och klient spelar upp en scen exemplifierad med pojken ur famnen, 
vars manus i stor utsträckning bestäms av samhälleliga maktrelationer i normalitetsdis-
kursen. Ett manus konstruerat så att det bidrar till att reproducerar social olikhet kring 
klass, kön och etnicitet, och upprätthålla en normerad och hierarkisk ordning. Ett manus 
som samtidigt, i samverkan med den goda viljans diskurs, beskriver det som sker som 
rättvist, humant, gott, och får människor att acceptera sin egen och andras lott. 

Att på det sätt jag här gjort konstruera normalitetsdiskursen tydliggör hur socialt ar
bete inte bara utgör ett förändringsarbete, utan också har som en viktig uppgift att utöva 
social kontroll och upprätthålla och reproducera rådande diskursiva sociala ordningar. 
Socialarbetare och klient skapas i diskursiva maktrelationer - men socialarbetaren som 
enskild person kan ändå i denna myndighetsposition uppleva vanmakt. Valmöjligheterna 
begränsas av de diskurser där manuset producerats. I Rapport från en barnavårdsbyrå 
(1973) kritiserade man försöken at t dölja myndighetsutövandet, den sociala kontrollen, 
och menade att det bara leder till mystifiering av socialt arbete och därmed mera subt il 
och godtycklig social kontroll. Att synliggöra normalitetsdiskursen, dess maktrelationer 
och dess effekter, minskar denna mystifiering. 

14.3 EN MODERSDISKURS INOM NORMALITETSDISKURSEN 

När vi från socialbyrån kom in i familjen var grabben i treårsåldern, hade blöjor, 
åt välling och bars omkring som en baby av sin mor. Med nya vuxenkontakter på 
dagis, barnpsyk och barnhem har han utvecklats och växt på ett fantastiskt sätt de 
sista åren. Han är fem år nu men har, som jag upplever det, redan vuxit förbi sina 
föräldrar. När mamman försöker hålla kvar honom som liten, överbeskydda ho
nom, inte släppa ut honom på gården och till andra barn, mata honom, klä ho
nom, får han raseriutbrott och ger sig fysiskt på sin mamma - ibland med tillhyg
gen - eller provocerar henne så hon tror hon blivit tokig. Hon rår inte längre på 
honom, hon tror han blivit sjuk. När föräldrarna druckit och inte orkar med poj
ken stänger de in honom i städskåpet. 

Kanske har stödet bidragit till att mamman blivit medveten om vad som förväntas 
av henne, vilket hon inte förstod tidigare, kanske också medveten om att hon inte 
förmår, inte orkar, inte räcker till. 

Moderskap och modrande i den sociala barnavårdspraktiken 
Det är mycket tydligt i berättelsen pojken ur famnen att det framförallt är mamman som 
bedöms ha misslyckats med sitt modrande; det är (både reellt och symboliskt) ur hennes 
famn pojken tas. Omfattande professionella resurser har satts in på att hjälpa familjen 
innan mamman överhuvudtaget förstår vilka förväntningarna är på henne som normal 
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mor. Då tycks hon också förstå att hon inte räcker till. Hon har avskilts av modersdis
kursen och konstituerats som dålig mor. Fadern spelar en mycket obetydlig roll i berät
telsen, trots att han hela tiden finns i familjen. Eftersom det är jag själv som skrivit berät
telsen och agerat socialarbetare, måste det ha varit så jag som socialarbetare upplevd e 
eller såg det som hände i familjen och i det barnavårdande arbetet. Jag har beskrivit detta 
att berätta en berättelsen som ett sätt att konstituera mening, att moralisera. Pappan var 
inte viktig enligt den diskurs vars manus jag agerade utifrån. 
Mycken forskning visar hur modersdiskursens manus, som föreskriver att modern inte 
bara har att hantera sitt moderskap utan också det fortsatta modrandet av barnet, i stor 
utsträckning är d et som barnavårdens praktik vilar på. Anna Hollander (1984) fann vid 
sin granskning av barnavårdsmå l vid förvaltningsdomstolarna, att det absolut vanligaste 
var att vårdnadshavaren var en ensamboende mamma, medan 

Fädernas situation och kontakt med familjen och barne n beskrevs mycket spora
diskt och i de flesta fall inte alls (Hollander 1984 s. 221). 

Samma erfarenhet beskriver Claezon: 

Moderns problem är barnets problem medan faderns problem sällan relateras till 
barnet (Claezon 1986 s. 64). 

Lundström (1993) som granskat ett stort antal barnavårdsutredningar kring tvångsom
händertaganden gjorda i Stockholm under detta sekel, skriver att det är genomgående så 
att mödrarna och deras situati on beskrivs mycket utförligare än fädernas. Ofta saknas 
uppgifter om fadern helt, trots att det framgår av handlingarna att han finns (Sundqvist 
1994; Kristinsdóttir 1991)345. Även i utredningar från 1970-80-talen är bilden av fadern 
alltjämt diffus, precis som i berättelsen pojken ur famnen. Utredaren kan exempelvis 
beskriva fadern med utgångspunkt från moderns förhållande till honom: 

/modern/ är helt dominerad och beroende av /fadern/ (Lundström 1993 s. 239). 

Detta är också den bild som ges i pojken ur famnen. 

Hennes beroende av mannen (som oftast finns hemma d ärför att han är pensione-
rad) /.../ är enormt.... 

I en utredning från 1956 kan vi läsa: 

Modern var mycket blek och mager, nervös och något velig men föreföll samtidigt 
mjuk och rar./../Fadern tog anmälan mycket lugnt och lade sig över huvud taget 
inte så mycket i samtalet (Lundström 1993 s. 227). 

Således en ganska ingå ende beskrivning av modern både till utseende, karaktär och sätt. 
Fadern däremot tog det lugnt och la sig inte i, vilket kan läsas som att socialarbetaren inte 
heller vände sig till fadern, fö rsökte se honom som en del av sammanhanget eller fa ho
nom att lägga sig i. Hon agerade utifrån modersdiskursen. 

345 Sundell och Humlesjö (1996) redovisar undersökning där det framgår i socialutredningarna att social
arbetarna varit i kontakt med 91 % av mamorna men bara 47 % av papporna. När det däremot gäller 
uppgifter om fosterhemmen kan mannen inta en mycket mer framträdande plats, se t.ex. Ohrlander (1991). 
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I en undersökning från1992 kring barnomsorgens samverkan med socialtjänsten finns en 
liknande beskrivning av fadern i familjen: 

Pappan var en snäll kille, bortskämd och lite förvuxen. Jag tror inte han oroade 
sig för barnet (FoU 1992:9 Stockholms socialtjänst s.43). 

Det låter nästan som om det skulle vara en förmildrande omständighet; han oroar sig inte. 
Barnets problemet förläggs i enlighet med modersdiskursen till mor-barn-relationen i 
barnavårdspraktiken. 

Även pappor som valt att lägga sig i har haft svårt att fa stöd för sina försök att ta 
hand om barnen, att modra dem. Thomas, som omhändertogs i mitten på 1960-talet se
dan mamman lämnat hemmet, berättar: 

Pappa är oerhört bitter för att han blev negligerad när han bad om hjälp. Farmor 
och farfar var gamla och när farmor dog, övertalades pappa att lämna bort mig 
och min lillebror (Zaar 1995 s. 27). 

Utan kvinna i huset omhändertogs barnen. Liknande könsspecif ika mönster återfinns i 
den granskning av socialutredningar kring problemdefinierade ungdomar som Ingela Kåhl 
(1995) gjort. Hon redovisar hur traditionella synsätt på modrande och fadrande befästes 
i den syn på ungdomarnas föräldrar som återges i utredningarna. Mödra rna förväntas 
kunna ta hand om barnen som den goda omsorgsgivande modern, annars riskerar de att 
fördömas (ex. vid missbruk). Stöd och behandling inriktas på mor-barn relationen. Också 
här ges exempel på att barnen hellre omplaceras i familjehem, än att man stödjer pappan 
i relationen till barnet (jmf. Sundqvist 1994). 

Sociala avvikelser, social utsatthet ges på detta sätt könsspecifika innebörder. Eller de 
sociala avvikelserna konstrueras utifrån "normala" föreställningar om och förväntningar 
på kön. I försöken att bemästra vardagen bedöms det "normala" handlingsutrymmet oli
ka för kvinnor och män, gränsen för det onormala dras olika snabbt och på olika sätt. En 
kvinna förväntas inte bara kunna föda sitt barn, bemästra sitt moderskap, utan förväntas 
också fortsättningsvis vara den som kan och ska stå för modrandet av barnet. Det är den 
diskursiva sanningen i modersdiskursen, en sanning på vars grund de n barnavårdande 
praktiken vilar. Genom denna praktik reproduceras och upprätthålls modersdiskursen. 
Också av mig själv som socialsekreterare i pojken ur famnen-dramat. 

De "normala" förväntningarna på en man och en far är snarare att han ska kunna ha 
kontroll över sin familj och över den kvinna som ska modra hans barn (jmf. Kåhl 1995), 
och ha insikter om hennes behov, vilket följande citat ur en barnavårdsutredning (ansö
kan enligt LVU 1982) ger uttryck för: 

Moderns oförmåga att fostra barnet och faderns bristande insikt i hennes 
behov av stöd medför fara för barnets hälsa och utveckling (Hollander 1984 
s. 312). 

Modersdiskursen och den sociala praktik den legitimerar bidrar till att skapa och upp
rätthålla, att naturliggöra, den kulturella synen på kvinna som moder, och därmed både 
den som svarar för moderskapet och det fortsatta modrandet. Kvinna, moder, modrare 
innesluts och enhetliggörs i modersdiskursen. Därmed osynliggörs det Ulla Holm (1993) 
poängterar, nämligen att modrar-kunnandet inte är medfött, och därför inte självklart kan 
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kopplas till biologiskt moderskap som den moderna modersdiskursen gör. Beredskapen 
att bry sig om och hur detta görs, förmåga till omsorg i asymmetriska relationer mellan 
utövare och mottagare, menar Holm är en social praktik som måste tränas och övas i 
praktiskt handlande för att bli en del av vår kroppsjäl346 och vårt kunnande. Modrandet 
är något som tränas in. Kvinnor införlivar ofta, men inte alltid, via praktisk övning och 
härmning, modrarkompetensen i sin kropp själ. Denna modrarkompetens är till att börja 
med snarast en omedveten, oreflekterad härmning som är fast förankrad i vår kropp som 
en personlighetsprodukt (Holm 1993 s. 198). Så lär vi oss hur man bryr sig om, modrar. 
Att kunna är förankrat i kroppen. 

Som vuxna kan vi sedan reflektera över vår karaktär, medvetet vilja efterlikna någon 
och försöka omforma oss eller förstärka vår inlärning. Vi tar således successivt över an
svaret för denna omedvetet formade personlighetsprodukt, vi tillför en självreflexiv och 
medveten karaktärsform. Vi skapar oss själva. Men en tidigt förkroppsligad kunskap är 
mycket trögföränderlig. Den sitter ju inristad i kroppen! 

Vår fortsatta formning sker sedan inom ramen för diskurser med könsbestämda för
väntningar som påverka och begränsar våra val, som exempelvis den modersdiskurs som 
är dominerande i berättelserna om omhändertagande av barn. En diskurs som ger tydliga 
budskap till såväl män som kvinnor om vad som förväntas av dem. En diskurs som se
dan rättfärdigar sociala praktiker exempelvis i form av socialt barnavårdsarbete, prakti
ker som bidrar till att upprätthålla och befästa skapade könsdiskriminerande ordningar. 
Praktiker som gör dramatiska saker med kvinnor som inte förmår modra "normalt". En 
diskurs som reproduceras, förstärks och legitimeras av social forskning såväl som social 
praktik. 

Kvinna, moder, modrare. En modern modersdiskurs 
Innebörderna i modersdiskursen, i modern, moderskapet och modrandet, är inte fixa och 
stabila konstruktioner, utan snarare historiskt föränderliga. Den förindustriella moderns 
funktion i hemmet fanns implicit inbyggd i den världens politiska ekonomi (Kaplan 
1992). Samtidigt som hon vårdade och modrade, skötte hon ett flertal viktiga ekonomis
ka funktioner i nära anslutning till hemmet i bondesamhället. På traditionell kulturell nivå 
var modersrepresentationer från kristendomen vida accepterade; modern - jungfrun eller 
modern - horan. Jungfru Maria upphöjdes av kristendomen till dygdemönster och före
bild för jordiska mödrar, en moder som inte känner någon annan manlig k ropp än so
nens347. 

Det var den västerländska fokusering på barnet i slutet på 1700-talet som producera
de den moderna modern, specifikt skapad för att ta hand om detta barn, menar Ann 
Kapland (1992). Rousseaus bok Emile, skriven 1762, kan i detta avseende ses som re
volutionerande och stilbildande för den moderna modern. Det Rousseau tillför tidigare 
religiösa ideologier om modern var hans beskrivning av en regim av total uppmärksamhet 
på barnet från tidiga år, dvs. barnuppfostran (olika utformad för flickor och pojkar) som 
en lång förberedelse och ett formande inför vuxenlivet, noggr ant övervakad av föräldrar

346 Holm (1993) använder inte kroppsjäl, s om är mitt sätt att uttrycka relatione n mellan kropp själ, utan 
begreppet habitus i enlighet med Aristoteles. 
347 Se t.ex. diskussionen i Krist eva (1990). 
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na. På grund av att den tidigaste uppfostran av pojken vilade i kvinnans händer, riktade 
Rousseau fokus på modern och hennes förberedande för modrandet. Fokus på modran-
det gjordes således av Rousseau utifrån barnets perspektiv (Kaplan 1992). Här samver
kar den linjära tidens diskurs med dess föreställning om barnets utveckling i en framtid, 
med skapandet av en modern modersdiskurs, där modern i sitt modrande görs ansvarig 
för barnets utveckling. 

I skapandet av den moderna modern ingår också den dikotoma uppdelning mellan of
fentligt - privat, kultur - natur, som Rousseau kopplade till könen enligt de tidigare redo
visade offentlighets- och kultiveringsdiskurserna. Det var den borgerliga mannen som 
enligt Rousseau skulle kultiveras till medborgare i det offentliga livet, kvinnan skulle i 
enlighet med sin natur stanna i det privata och modra348. Kvinna framstod på detta sätt 
som identisk med moder, faderns bild bleknade i diskursen, me n bilden av mannen som 
människan, medborgaren, förstärktes. 

Denna modersdiskurs fördes under 1800-talet ut av diskursbärare (i huvudsak män) 
som präster, läkare, filosofer och författare, tillsammans med den linjära diskursens syn 
på det formbara, utvecklingsbara barnet. Samtidigt förändrades de könssegregerande so
ciala och ekonomiska praktikerna. De borgerliga kvinnorna blev i den industriella revolu
tionen till ickeproducenter, hemmamödrar och hustrur i medelklasshem för konsumtion 
snarare än produktion. När så småningom den teknologiska utvecklingen egentligen 
skulle möjliggjort kvinnans frigörelse från hemmet, blev denna modersföreställning till en 
kulturell diskurs som tog hand om en hotande social förändring; till något givet eller 
"naturligt". Den fick en socialt reproducerande och upprätthållande funktion. Myten om 
den självuppoffrande, änglalika modern som den "sanna " kvinnligheten har kommit att 
leva kvar långt sedan sociala och tekniska förändringar lagt grunden för dess möjliga 
upplösande (Kaplan 1992). På så sätt kan skapande och upprätthållande av modersdis
kursen förstås som en könsunderordnande strategi som alltjämt verkar. 

Modersdiskursen fick nya inslag från Darwin, Marx och framförallt Freud vid förra 
sekelskiftet. Freud beskrev i likhet med Rousseau moderskape t från barnets perspektiv, 
inte utifrån modern själv. Modern är i sig frånvarande ho s Freud349. Han beskrev hur 
barnet blir till som ett subjekt genom att separera från modern, hur barnet genom at t 
trycka tillbaka begäret efter modern lär sig använda språket som en ersättning för den 
förlorade modern. Modern sågs som en tyst annan, en spegel som barnet ser sig i för att 
bekräfta sin identitet. Freud utgick i sin sexualteori underförstått ifrån den borgerliga 
familj som utvecklats i den industriella revolutionen, där barnet hade nära daglig kontakt 
med en hemmamamma. Det vita, borgerliga sättet att modra blev den "naturliga" grunden 
för hans teori om oidipalneuroser (Kaplan 1992). 

Psykoanalysen blev så under 1900-talet i sig till en diskurs som producerat kraftfulla 
modersrepresentationer i vår kultur, och som understött kvinnans position som framför
allt modern och mödraren i det borgerliga hemmet. Utifrån hur Freud menade at t barnet 

348 Se kap.9 del III detta arbete. Ruddick (1995) menar att tvärtemot myten sker idag modrandet inte i 
det privata. Mödrar är alltid "in public", hos doktorn, barnavårdscentralen, affären, socialbyrån, domsto
len, skolan, lekparken, biografen, daghemmet.... 
349 I den bemärkelsen är Freuds teori fallocentrisk, i centrum för hans teoretiserande om människan står 
mannen eller pojken. Se t.ex. Grosz (1990); Ruddick (1995). 
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(pojken) tänker om modern, skapade han en teori om vad barnet betyder for modern. 
Barnet representerar enligt Freud för kvinnan hennes avund och längtan efter penis, och 
när hon fött sitt barn signifierar barnet slutet på kvinnans avund. Kvinnan går sedan in i 
en "naturlig" masochistisk kvinnlighet underordnad Fadern. Den ideala goda modern, 
självuppoffrande, änglalik, framstår som representant för den friska "feminina" kvinnan. 
Denna konstruktion av kvinnan kom därmed att tjäna krafter som inte har något i sig 
med kvinnor att göra (Kaplan 1992 s.45-46). Diskursens sammanlänkande mellan moder, 
modrare, kvinna förstärktes därmed. 

Modern framstår i psykoanalysen antingen som den goda modern, eller så fort något 
går fel med barnet som den dåliga enligt normalitetsdiskursens dikotoma konstruerande. 
Den dåliga modern som inte levde upp till den självuppoffrande ängeln beskrevs av 
Freud antingen som den falliska modern som vill äga barnet i en symbiotisk process, eller 
som den överdrivet eftergivna eller släpphänta som identifierar sig med barnet för att nå 
egen tillfredsställelse genom barnet. Ann Kaplan (1992) menar at t båda de ssa "onda" 
modersföreställningar representerar strategier där modern som kulturellt konstruerad 
försöker tillfredsställa något för egen del, trots att detta inte förväntas av henne. Den 
falliska modern tillåter inte barnet att bli ett eget subjekt utan håller kvar barnet i det 
Imaginära, och tillfredsställer därmed ett behov av makt och kontroll som idealbilden av 
modern inte tillåter. Modern vägrar därmed på det enda sätt hon förmår den omöjliga 
masochistiska funktionen diskursen kräver, menar Kaplan (1992 s. 47-48). En vägran 
modersdiskursen framställer som "onormal", avvikande. 

Den modersdiskurs som upprätthålls och praktiseras i den sociala barnavården kan 
sägas ha konstituerat innebörder med drag från de modersdiskurser som här exemplifie
rats från modern filosofi, vetenskap och psykoanalys. 

Den odugliga modern som ett av interventionens möjlighetsvillkor 
Ohrlander (1992) beskriver hur man i den offentliga barnavårdsdiskussionen kring 1910 
kunde framställa samhället som grundorsak till fattigdomen och dess konsekvenser; sam
hället med sina hårda lagar, usla bostäder, sitt fördömande av ogifta mödrar, den kommu
nala oviljan att hjälpa osv., och hur man i en framtidsvision kunde se a tt sociala reformer 
skulle kunna skapa nya, förbättrade förhållande och relationer som kunde lösa de sociala 
problemen. 

Inför 1924 års barnavårdslag hade diskursen medikaliserats. Barnläkarna var då de 
mest framträdande, och diskussionen individualiserades och psykologiserades. De soci
ala problemen vändes mot människorna själva, bort från samhället som grundorsak. Un
dersökningar baserade på barn och ungdomar i de alltmer differentierade institutioner
na350 påvisade såväl det genetiska som det sociala arvets betydelse. Eftersom eventuella 
problem för det uppväxande barnet och sociala problem i vuxenlivet i enlighet med den 
vetenskapliga, medicinska och linjära tidens diskurser därmed kom att ses som orsakat i 
barndomen, kunde de sociala problemen förklaras utifrån det dåliga hemmen, framförallt 
de odugliga mödrarna. Den dåliga modern, konstruerad utifrån modersdiskursen, ansågs i 
flertalet fall inte i stånd att rationellt övervaka, hjälpa och rusta de små barnen. Barnlä

350 Bl.a. Lunds undersökning av ungdomarna på Hall 1914, och upptäckten av diagnosen psykopati 
som en problemdefinition som grundades på såväl anlag som miljö (se Ohrlander 1992 s. 177-178). 
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karna varnade för moderskärleken, överbeskyddande mödrar och alltför stor närhet mel
lan mor och barn. Barnen skulle i stället härdas, läras lustförsakelse och styras i sina 
vanor. Inte bara mödrarna ansågs därmed som oduglig a, utan också deras mödrar (Ohr-
lander 1992). I Fattigvårdskommitténs betänkande från 1921 skrev man: 

Idealet vore naturligen att flickorna av sina mödrar kunde utbildas till dugliga 
husmödrar, men härför saknas i många hem de nödvändiga förutsättningarna 
(Ohrlander 1992 s. 169). 

De dåliga mödrarna ansågs således sakna de nödvändiga kunskaper för gott modrande, 
varför barnens uppfostran måste bli en samhä llelig angelägenhet för samhällelig expertis 
byggd på vetenskap. Barnavårdslagarna lade det goda, kunniga samhällsansvaret på de 
barnavårdande myndigheterna. I en känsla av linjär utveckling och framåtskridande an
ammades vetenskap erna som svar på de sociala problemen. Barnuppfostran kom allt 
mera att handla om att med vetenskapligt kunnande fa barnets potentiella farlighet att 
hejdas i sin framfart. Men samtidigt underordnades också den mäktiga och hotfulla mo
dern det professionella kunnandet. Modrandet underordnades vetenskapen, ty en god 
och ansvarsfull mor underordnar sig läkarens kunskap. I barnläkarens råd om barnets 
fostran fanns dock inga fader (Ohrlander 1992). 

Att de traditionella hemmen och de dåliga mödrarna ifrågasattes, svartmålades och 
framställdes som orsak till problemen kan ses som en förutsättning för det samhälleliga 
ingripandena i barnavården. Problemen framställdes som så allvarliga att de för att träng
as tillbaka krävde diagnos, vetenskaplig kunskap och professionalitet. Vetenskapliga 
undersökningar gav också löften om att utifrån normalitetsdiskursens diagnoser och ut
vecklingsdiskursens prognoser kunna vägleda til l rätt behandling och uppfostran (Ohr-
lander 1992). Vetande och makt implicerar varandra och konstituerar diskursen. Så u n
derstöddes den individualiserade barnavårdande praktiken diskursivt, samtidigt som den 
i sitt utövande förstärkte och reproducerade diskurserna. Så skapades och reproducera
des normen för det normala hemmet genom statlig intervention. He mmet byggt på kun
skap, det goda hemmet, folkhemmet. 

Om att ersätta den odugliga modern med en annan modrare 
Om nu kvinnan i modersdiskursen framställs som identisk med mödraren, vacklar inte 
därmed modersdiskursen när modem ifrågasätts som modrare? Kan föräldrarätten på 
detta sätt ifrågasättas - men modersdiskursen ändå upprätthållas? 

Det som möjliggjorde att den gamla föräldrarätten vid seklets böljan kunde ifrågasät
tas, och att barnavården kunde organiseras i strid med denna föräldrarätt, läser jag som 
det allt överskuggande samhällsintresset som gav sig till känna i den linjära tidens diskur
ser. Barnen är vår framtid, och det fanns intresse av att reproducera och vidareutveckla 
en god samhällsordnin g. Intresset för barnen förklarades i Fattigvårdslagstiftningskom-
mitténs betänkande 1921 utifrån 

nödvändigheten att taga noggrannare vård om den dyrbara egendom som barnen 
med tiden alltmer erkändes utgöra (Ohrlander 1992 s. 189). 

Samhällsintresset gav samhället rätt att hävda barnets rätt. I ivern att värna barnet, i dess 
eget och samhällets intresse, vilka alltså ansågs sammanfal la, kom allt fler föräldrar som 
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missbrukade, vanvårdade och misskötte barnen att upptäckas och kategoriseras. Barnets 
rätt kom att framstå som rätten att slippa inflytande från sina dåliga föräldrar, eller att få 
en omgjord, förändrad och förbättrade förälder. En barnavårdspraktik utvecklades som 
kunde rättfärdigas av den linjära utvecklingsdiskurs en, och därmed delvis motverka mo
dersdiskursen. 

Detta innebar möjliga vinster för barnen. Det fattiga barnet blev värnat och "sett". 
Barnavårdsnämndens vakande öga kunde vara en trygghet för ett utsatt barn. Men det 
innebar också att barnet kom at t ställas mot föräldern, och därmed kom den biologiska 
föräldrarätten att ifrågasättas (Ohrlander 1992). 

Professorn och barnläkaren Isak Jundell menade i en artikel 1926 att barnets behov av 
att fostras och modelleras (att linjärt utvecklas) var st örre än dess behov av biologiska 
föräldrar. 

Barnet fäster sig med största lätthet vidfrämmande personer och inordnar sig un
der främmande personers vilja lika lätt som under faderns och moderns (Lund
ström 1993 s. 102). 

På så sätt kunde man motivera fosterhemsplaceringar med barnets bästa. Utvecklings
diskursens makt verkar här med kraft - för samhällets bästa. 

Men egentligen ifrågasattes med detta inte den modersdiskurs som inte skiljer mod-
rande från kvinnan. Det diskursiva brott som görs, och som kan läsas utifrån två samti
digt verksamma diskurser, modersdiskursen och den linjära utvecklingsdiskursen, är sna
rare ett brott mellan biologisk mor (moderskap) - och modrare. Göta Rosén, som var en 
av de tjänstemän som deltog i utarbetandet av Barnavårdskommitténs förslag till 1960 
års barnavårdslag, skrev i en artikel 1953 att man ska inte 

överskatta betydelsen av att föda ett barn/../Nej, det är nog så, att det är den kon
takt som skapas genom skötseln och vården av ett litet barn, som föder den star
kaste moderskänslan (Lundström 1993 s . 124). 

Genom att modrandet här framhålls som det centrala, möjliggö rs omhändertagandet och 
omplacerandet av barnet i utvecklande och reproducerande syfte. Även i berättelsen om 
pojken ur famnen framstår det som relativt oproblematiskt och fullt möjligt (ur pojkens 
perspektiv) att flytta pojken från ett hem till ett annat för att förbättra hans framtidsut
sikter och normala utvecklande. Föräldrarna kan ersättas av fosterföräldrar, de ska fort
sättningsvis bli gäster i pojkens nya liv; de ska fa "hälsa på" i pojkens nya hem. Det 
framstår för socialarbetaren, berättaren, för mig, som ett självklart möjligt scenario. 

Att pojken får flytta till ett fosterhem är det bästa för dem alla, och de kommer att 
få hälsa på grabben, det kommer att bli bra 

Försvaret för fosterhemmen innebär dock knappast att man i ifrågasättandet av modern 
som modrare uppvärderar faderns eller mannens roll i modrandet. Kan inte modern sköta 
modrandet så far väl en annan kvinna ta vid, i detta fall en fostermor351. I en utredning 
från 1946 (Lundström 1993) uppmärksammas en far och hans dotter, samt en 

351 Under seklets början fosterhemsplacerades barn ofta hos änkor eller ogifta kvinnor. Att vara fostermor 
var ett klassiskt kvinnoyrke (SoS-rapport 1990:4). 
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"hushållerska" eller styvmor. Modern är död sedan två år tillbaka. Tr ots att fadern såle
des har det formella ansvaret för dottern riktas också här hela uppmärksamheten på 
kvinnan, styvmodern, och hennes brister. Hon antas vara mödraren. Även det läkarintyg 
som bifogas utredningen handlar om styvmodern. Hon bedöms i utredningen som 

... lindrigt debil, labil, vek och hållningslös (Lundström 1993 s. 221). 

Fadern bedöms visserligen ha ett våldsamt humör, men annars närmast med överseende 

... han var högljudd i sitt tal, lite bråkig oc h orerande, men hade samtidigt något 
avrundat och hjärtligt i sitt sätt (Lundström 1993 s. 222). 

Men detta hjärtliga sätt gjorde inte fadern betrodd att modra. Kan in te modrandet skötas 
av den biologiska modern, flyttas förväntningarna över till någon annan kvinna. Modrare 
tycks inte kunna skiljas från kvinna. Modersdiskursen verkar därmed alltjämt som en 
könskonstituerande och könsupprätthållande diskurs, också vid sociala pra ktiker som 
omhändertagande och fosterhemsplacerande av barn352. 

Senare forskning, såväl internationell som svensk, har betonat svårigheterna i detta 
överflyttande av föräldraskapet, och hur oerhört viktigt det är för barnens självkänsla 
och vidare utveckling att fortsätta att upprätthålla relationerna till sina föräldrar - oavsett 
andra sociala omständigheter. Alla föräldrar, oavsett hur nedgång na och bedrövliga de är, 
är mer värdefulla för barnen än någon fantasifigur de bygger upp och aldrig träffar, menar 
man. De biologiska föräldrarna tenderar att förbli de psykologiskt viktiga föräldrarna. 
Vikten av en kontinuerlig föräldrakontakt även eft er fosterhemsplacering bet onas därför 
idag353. 

En sådan praktik i form av kontinuerlig föräldrakontakt bygger inte nödvändigtvis p å 
modersdiskursen, och reproducerar därmed inte heller med nödvändighet en sådan. Sna
rare ser jag detta som en praktik byggd på den subjektiva kroppstidens diskurs, där hän
syn tas till det enskilda subjektets kropp själsliga, rum tidsliga livsprocess och hur den 
kan upprätthållas. Modern ses inte nödvändigtvis som modrare, men som en betydelse
full person i barnets livsprocess i likhet med fadern. 

Från drömd madonna till icke-kvinna? Vad modersdiskursen gör 
När de nya barnavårdsnämnderna efter barnavårdslagen 1924 gick ut för att upptäcka 
och beivra vanart och osedlighet, så upptäckte och såg de, som diskursens ögon, det som 
lagen påkallat uppmärksamhet på. Det skapade en kritik mot de ogifta mödrarnas osed
lighet och oförmåga, som alltmer kom att profileras mot en fråga om att kontrollera de 
unga flickornas sedlighet. Det förorsakade en mångårig debatt o m ungdomens osedlighet 
och förvildning (Ohrlander 1992). Dessa diskursiva och kulturella föreställningar om den 
goda och den dåliga modern och hennes betydelse för barnet och dess framtid ligger såle
des som grund för synen på och behandlingen av marginaliserade grupper, och bärs i stor 
utsträckning därmed också upp av dem själva. Den diskursiva formningen, discipline

352 I senare litteratur finns exempel (ännu bara ett fätal) på att fäderna fått överta modraransvaret för barnen 
eller betraktats som resurs i barnens nätverk sed an mamman misslyckats i sitt modrande, se t.ex. Truls-
son (1998); SoS-rapport (1998:4). 
353 Se t.ex. Claezon (1982, 1985, 1996); Berglund (1998); Levin (1998); Börjeson och Håkansson 
(1990); Trulsson (1998). 
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ringen, bygger på en objektiviering, där människor observeras och undersöks och katego
riseras, för att så i en subjektiveringsprocess internalisera denna övervakande blick och 
skapa en inre blick, reflektera över sig själva i termer av dessa kategoriseringar och skapa 
sig själva som subjek t (Dreyfus och Rabinow 1982; U Olsson 1997). Se sig själva med 
diskursens ögon. 

Flera av de tolv missbrukande mödrar som Trulsson (1998) följt, uttryckte hur de 
först genom det väntade barnet såg en möjlighet till ökat socialt värde, att bli mor skulle 
innebära att bli något eller någon. Ett hopp om nytt liv tändes. Det kan förstås utifrån 
att dessa kvinnor bar på den kulturella föreställningen om att en riktig kvinna är en mor 
som modrar sitt barn, och hur graviditeten därmed skapade hoppet om ett nytt liv som 
socialt accepterad kvinna. De beskrev också hur de uppbar det kulturella idealet om hur 
en god mor skall vara; hon skall vara tillgänglig för barnet, sätta barnets behov framför de 
egna, leva ett ekonomiskt tryggt och skötsamt liv i en trygg kärnfamilj. Det är påfrestan
de för alla kvinnor att försöka leva upp till myten om den goda modern, ännu mer på
frestande för kvinnor som levt eller lever ett missbrukarliv, då de är starkt medvetna om 
att en missbrukande mor utgör själva sinnebilden för den dåliga modern. 

Om kvinnor ses missbruka, på något sätt sina redan missbrukade kroppar, ses 
det som värre än för sin manliga motsvarighet. Det beror på att de ses besudla 
och verkligen vanhelga den heliga symbolen för sitt kvinnliga väsen, sina kroppar 
som rymmer livmodern och den reproduktiva kraften. /../ En missbrukande kvin
na är kvintessensen av en syndig kvinna, som besudlar sin kropp med skadliga 
ämnen (Ettore i Trulsson 198 s. 182)354. 

Om kvinnan misslyckas i sitt goda modrande och återfaller i missbruk, och därmed far 
sitt barn omhändertaget som mamman i pojken ur famnen och so m de mödrar Trulsson 
följt och intervjuat, blir detta så ytterligare en degradering, nu som misslyckad mor. Att 
tvingas skiljas från sitt barn upplevs som att misslyckas som mor, vilket av mödrarna 
själva i Trulssons (1998) återgivande uppfattades som en djup misskreditering och stig-
matisering - som bidrog till ytterligare marginalisering, självförakt, sorg, missbruk. Utan 
barnen är jag ingenting (Trulsson 1998 s. 244)! Inte ens kvinna? Hon har inte klarat den 
samhälleligt så högt värderade uppgifte n att vara mor och modra sitt barn, och därmed 
enligt modersdiskursen egentligen inte heller att vara kvinna, då de tta är djupt diskursivt 
sammanvävt. Blir den misslyckade moderns position för henne själv därmed en icke-
diskursiv position - utanför modersdiskursen, ingen alls355? Icke-kvinna? Är den dis-
kursiva marginaliseringen så förödande, så genomgripande? Detta framstår i så fall som 
en effekt av den moderna modersdiskursen. 

Innebörden i misslyckad eller dålig mor som den som främst tillfredsställer egna be
hov och som vill äga barnet i en symbiotisk process, känns tydligt igen i berättelsen om 
pojken ur famnen. Och som dess underförstådda och normala positiv framstår den goda, 
själuppoffrande modern, sådan hon med experternas hjälp borde ha lärt sig att bli - men 
inte förmådde. 

354 Från Ettore, Women and Substance Use. London; The Macmillian Press Limited, 1992. 
355 Hur modern i pojken ur famnen-berättelsen upplevde detta kan vi bara försöka föreställa oss. 
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Hennes beroende av/.../sonen är enormt, vilket fått till följd att hon inte orkar el
ler förmår se honom växa av rädsla att han ska växa ifrån henne, försvinna ut, 
bort... /.../mamman försöker hålla kvar honom som liten, över beskydda honom, 
inte släppa ut honom på gården och till andra barn, mata honom, klä honom. /.../ 
När föräldrarna druckit och inte orkar med pojken stänger de in honom i städ
skåpet. 

Den sociala praktiken i samhället i stort såväl som i socialt barnavårdsarbete un derstöd
jer och förstärker på detta sätt modersdiskursen och dess dikotoma konstruktion. Vi bär 
gemensamt upp den. Bilden av de n dåliga moder n är så skrämmande för vaije modrare, 
kanske för att den innehåller element av modrande som är så bekanta från "dåliga" ögon
blick i vaije modrares dag. Att på ett dikotomt sätt befasta gränsen till den dåliga mo
dern, och därigenom upprätthålla den skillnad normalitetsdiskursen och dess moders
diskurs konstituerat, kan fungera som ett skydd mot sig själv som mor. Ett skydd mot 
den hotfulla positionen icke-kvinna. 

Utifrån diskursivt konstituerade innebörder av modern utövas mikromakt via olika 
norm(re)producenter, socialarbetare och andra, so m genom diskursiva ma nus och mång-
fasetterade funktioner talar om för individerna hur de ska tänka, tycka och handla som 
mor. Som formar och anpassar mödrar ända in på kroppens nivå. Och som därvid tende
rar att frånta individerna ansvar och vilja (jmf. Daudi 1987). 

Inifrån modrandet självt - inga dikotomier 
Den diskursiva konstitueringen sker på ett dikotomt sätt genom inneslutningar av det 
normala, uteslutningar av det onormala. En sådan konstituering styrs av maktrelationer 
inom d iskursen. De onormala och marginaliserade ges inte rätten att tala i diskursen. 
Modern beskrivs därmed sällan inifrån moderns position, utan från en Annans position. 
Med Nietzsches ord kan det förstås som "the master's right of giving names" (Kaplan 
1992 s. 9)356. Kvinnor har att förhålla sig till diskursivt skapade mytiska ideal kring 
moderskap och modrande, ofta med religiösa myter som grund, ofta omöjliga att helt 
uppnå. 

De dikotomt konstruerade modersbilderna; den goda, uppof frande ängeln i hemmet, 
eller den onda, släpphänta som tillfredsställer egna behov eller som är dominerande, 
härsklysten och uppslukande, känner vi igen från film, li tteratur och teater under 1900-
talet357. Den sociala praktiken utformas i relation till denna dominerande och dikot omt 
utformade diskurs. 

När Sara Ruddick (1995) beskriver modrandet inifrån detta modrararbete, menar hon 
att mödrar skiljer sig åt lika mycket som andra människor. Få ä r enbart goda eller enbart 
onda, och de är mödrar bara i den grad de svarar mot de krav som kommit att definiera 
modrararbetet vad gäller beskyddande kärlek, omvårdnad och social träning av barnet. 

Detta modrararbete kan ses som en praktik som producerar ett specifikt tänkande, 
modrandet kräver vissa omdömen, bedömningar och attityder för att modrarkompetenser 

3 F ö r s ö k  a t t  s k r i v a  i n f r å n  m o d e m s  p o s i t i o n  h a r  d o c k  g j o r t s  a v  f e m i n i s t i s k a  f o r s k a r e ,  s e  t . e x .  K r i s t e v a  
(1990), Matthis (1992), Witt Brattström (1990), samt Ruddick (1995). 
357 Se Kaplan (1992) där hon exemplifierar med bilden av modern/kvinnan i en rad texter och filmer från 
1900-talet. 
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ska kunna utvecklas. Utvecklandet av detta modrartänkande betyder däremot inte att alla 
modrare tänker eller handlar lika, eller att mödraren alltid handlar gott. Mödrar talar själ
va om den kamp de utkämpar mot frestelser de utsätts för att vilja äga, själviskhet, själv-
uppoffran, men också att dominera, förnedra och slå. Alla mödrar misslyckas ibland att 
identifiera barnets behov eller att svara an på de behov de ser. Mödrar kan bli utm attade 
och trötta. Bråkiga barn kan skapa rasande mödrar som kan skrika, slå och hata (Ruddick 
1995). 

Ambivalens - det är vad moderskärlek är, menar Ruddick (1995). Känslor av kärlek, 
hat, ömhet. Upplevelser av att vara uttråkad, frustrerad, maktlös, lycklig, rofylld, utmat
tad och rasande arg. Få mödrar är genomgoda, lika fa genomdåliga. Men diskursens diko-
toma konstruerande känns inte vid ambivalenser, paradoxer, motsägelser. Normalitets-
diskursen syftar till att skapar gränser mellan normalt och onormalt, mellan goda och 
onda, bra och dåliga, och den sociala praktik den legitimerar u pprätthåller och befäster 
dessa gränser. 

Den idealiserade bilden av den goda modern kastar därmed en lång skugga över många 
faktiska mödrars liv. Den skuldbelägger mödrar för deras aldrig perfekta dagar med ald rig 
perfekta barn. Bilden av den dåliga modern kan upprätthållas - också av mödrar - som ett 
skydd mot sin egen dålighet; det finns i alla fall de som är värre än jag (Ruddick 1995). 

Likartade resonemang kan foras kring andra marginaliserade och dikotomt konstruera
de grupper som missbrukare, psykiskt störda, kriminella, promiskuösa. Från de margi-
naliserades position framstår tillvaron mest troligt inte som svart eller vit, i nte dikotomt 
utformad, även om vi alla ser med diskursen ögon. Kanske inte heller alltid från den 
"normales" position. Vem lever det perfekta "normala" livet? Normalitetsdiskursen 
känns dock inte vid de ambivalenser och motsägelser som inifrån riskerar att spränga 
kategoriseringarna. 

Normalitetsdiskursen syftar till att skapa och upprätthålla gränser mellan normalt 
och onormalt. Med gränsdragningen mot det onormala kast as skuggor över allas våra 
"normala" liv, och inför risken att hamna på "fel" sida kan vi alla förmås att upprätthålla 
kategoriseringarna på liknande sätt som mödrar. Vi kan förmås delta i sociala p raktiker 
rättfärdigade av diskurserna - som därmed reproducerar diskurserna. 

14.3 NORMALITETSDISKURSENS OCH MODERSDISKURSENS 
KÖNSKONSTITUERING 

Definitionen av sociala avvikelser som ett led i en könskonstruktion 
I del I och III har jag utvecklat hur jag menar att vi under hela vår uppväxt införlivar i vår 
specifika kroppsjäl vad det innebär och betyder enligt vår tid och kultur att vara man och 
kvinna. Vårt kön skapas genom hela vår uppväxt via sociala maktrelationer och ristas in i 
våra kroppar, ett kön som vi sedan uttrycker genom våra rörelser, gester, ansiktsuttryck, 
vårt sätt att sitta, vara, se på världen, tänka, förhålla oss till varandra, till barn, föräldrar 
osv. 

Det kvinnliga könet har utifrån den moderna modersdiskursen konstruerats på ett så
dant sätt att det svårligen kan skiljas från modern, vilket upprätthålls genom våra gemen
samma sociala praktiker. De reproduktiva skillnaderna mellan könen har utnyttjats och 

252 



översatts till könens olika relation till den sociala ordningen. Så har kvinnans identitet 
bestämts diskursivt som modern, och därmed har inte bara moderskapet utan också det 
fortsatta modrandet tillskrivits henne, ristats in i hennes kropp, kroppsjäl - vilket mo
dern i berättelsen pojken ur famnen skriker ut med hjälp av hela sin enorma kropp. Hen
nes kropp bär denna konstruerade kunskap - likaväl som socialarbetarnas kroppar gör 
det. Gemensamt upprätthåller vi den könskonstituerande ordningen. 

Mannen framstår däremot inte alltid som fader eller fadrare enligt denna diskursiva 
ordning. Mannen kan också i enlighet med kultiveringsdiskursen framstå s om medborga
re, subjekt, människa, man358. Denna syn på mannen upprätthåller vi också via gemen
samma sociala praktiker - ofta bara genom att "göra som vanligt". 

Utifrån detta resonemang betraktar jag modersdiskursen som icke-könsneutral eller 
som könad. Den bidrar inte bara till att upprätthålla bilden av den moderna modern, utan 
också till att reproducera kulturella föreställningar och konstruktioner om det kvinnliga 
och det manliga könet359. Modersdiskursen kan ses som en central del av en mera om
fattande könskonstituerande och könsnormaliserande diskurs, som verkar inom socialt 
arbete så väl som inom andra samhälleliga praktiker, och vars sociala praktiker bidrar till 
att reproducera och upprätthålla rådande könsordning. 

Att bli man - att bli någon 
Vad som definieras och behandlas som onormalt eller avvikande beteende kan ses som 
sociala, kulturella och historiska konstruktioner. Hur gränserna kring det normala dras 
varierar i tid och rum, men det varierar också med kön. När man mer generellt talar om 
socialt avvikande beteende är det ofta det manstypiska avvikelserna man tänker på; våld, 
kriminalitet, missbruk. Avvikelser som sker i det offentliga manliga rummet. Detta inne
bär att pojkars och mäns avvikande beteende i form av lagbrott i större utsträckning u t
gör den måttstock kring vilken "normala" avvikelser kretsar, och kring vilken "normal" 
vård och behandling har byggts upp (Berglund 1998). På så sätt förstärks och upprätt
hålls denna ordning av såväl diskurser som praktiker i socialt arbete. 

Pojkars avvikelser syns på ett helt annat sätt än flickors. De ger sig ofta på privat 
egendom, deras missbruk sker oftare på offentliga platser och de stör den allmän
na ordningen på ett sådant sätt att de oftare blir föremål för polisingripanden. 
Lagbrott är den indikation genom vilken social problematik oftast uppmärksam
mas. Lagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring att definiera handlingar som 
brott vilka tillhör den typiska mansrollen t.ex. våld som konfliktlösningsmodell. 
När det gäller typiskt kvinnliga livsstilar av asocial karaktär, prostitution etc. de
finieras de i allmänhet inte som brott. Prostitution hanteras so m ett moraliskt pro
blem och en individuell kvinnlig sexuell problematik\ destruktiv men inte straffbar. 
Detta gör att marginalerna för myndighetsingripande vid kvinnlig problematik 
blir mera töjbar och bygger på värderingar, vilket kan leda både till överreaktio
ner och oförmåga att reagera med insatser (Berglund 1998 s. 62-63). 

358 Se kap. 9 del III i detta arbete, om objektivitetsdiskursen och offentlighetsdiskursen kring Durkheim-
texten. 
359 Jmf. Kristeva (1986). 
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Pojkars avvikelser i form av missbruk, kriminalitet och våld kan närmast ses som varian
ter eller grader av den "normala" manliga könskonstruktionen, där det manliga könskon-
struktionsprojektet "normalt" handlar om att träna sig i att utmana och mäta, tävla och 
prestera och jämföra, något som ofta sker i det offentliga rummet. En könskonstruktion 
som visserligen gått ett steg för långt när det blivit till lagbrott eller en social avvikelse -
kanske framförallt för att framstå som extra manlig, extra synlig - men som ändå liknar de 
"vanliga" pojkarnas projekt att uppnå manlig bekräftelse (Berglund 1998). 

Generellt sett kan man säga att hans berättelser i stora drag färgas av manliga 
övertoner där dådkraft, gränsöverskridande och autonomi är centrala teman. Det 
är viktigt för honom att visa makt och styrka vilket medför att vissa historier 
överdrivs och skarvas medan andra mer känslomässiga nyanser, skuld och 
skamfrågor undviks (Berglund 1998 s. 126). 

Pojkars skryt om brott framställs av dem själva som sätt att fa status, makt och kontroll 
i gänget, det innebär att uttrycka sin manlighet, sin särskildhet. Att bli någon genom att 
utrycka manlighet. Att göra sig ett namn när andra vägar och handlingsalternativ för detta 
framstår som begränsade (Berglu nd 1998). Att bry sig om och reagera på avvikelsen i 
form av sociala praktiker kan därmed paradoxalt nog bli till ett sätt att befasta hans man
lighet. 

Jag ville bli bäst på att vara sämst (Henrik i Berglund 1998 s. 278). 

Alla vill ju bli nåt... en vanlig en bryr sig nästan ingen om (Marcos i Berglund s. 
245). 

I normalitetsdiskursen ingår denna könskonstituerande diskurs, eller kanske kan det ut
tryckas så att normalitetsdiskursen är en könskonstituerande diskurs. Det är normalt att 
konstruera sig så att man tillhör ett av två kön. I kontrollen av våra kroppar ingår kon
trollen av vår sexualitet som en huvuduppgift. Och normalitetsdiskursens utdefiniering 
av avvikande livsstilar är könsspecifik, liksom de sociala praktiker denna utdefiniering 
rättfärdigar. På så sätt bidrar socialt arbete till att upprätthålla och reproducera sådana 
könskonstruerande och konstituerande diskurser. 

Sedeslöst leverne - ett kvinnligt hot 

Generellt när det gäller dessa bedömningar reagerar samhället snabbare på flick
ors bruk och missbruk och i de fall de vistas i asociala miljöer. Däremot visas 
större tolerans för pojkar att vistas i samma miljöer. Liknande tendenser kan man 
också se när det gäller livsorienteringar som berör ungdomars sexualitet. Unga 
flickor med många sexuella relationer utmanar samhället i högre grad medan poj
kar med samma erfarenheter inte bedöms vara utsatta för fara på samma sätt 
(Berglund 1998 s. 152). 

I de barnavårdsutredningar från seklets böljan Sundqvist (1994) granskat uppmärksam
mades i anmälningarna om flickor vilka de träffat, att de råkat i dåligt sällskap, böljat 
springa med pojkar eller manlig sällskap. I en undersökning Sundqvist redovisar från 
1923 uppges att 40 % av flickorna kommit till anst alt på grund av osedlighet, ingen av 
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pojkarna. Även flickor u tsatta för sexuellt våld bedömdes som vanartade och behandla
des på skyddshem. De få fall av anmäln ingar om pojkars sexuella handlingar Sundqvist 
fann handlade om onani. Det är alltså inte flickornas eget aktiva handlande i form av kri
minalitet, missbruk eller våld som bedöms vara det riskabla för dem (och för samhället), 
utan den situation de försätter sig i när de vistas i farliga (manliga ) miljöer (Berglund 
1998; Sundqvist 1994; Öhlund 1997). 

Swärd (1993) har studerat ungdomlig vanart under bl.a. 1930-tal och 1960-tal. På 
1930-talet med dess dansbaneelände handlade flickornas problemdiagnoser om osedlig
het, sexuell vanart, utespring, besvärlig i hemmet, lättjefullt leverne samt stöld och snat
teri. Pojkarna uppmärksammades för stöld, snatteri, bedrägeri och trafikbrott. De enda 
fallen av osedlighet bland pojkar (1 %) handlade om misstanke om homosexualitet. Den
na problembild motiverade praktiker i form av uppsökande verksamhet kring dansba
norna. 

Raggarproblemet på 1960- talet ansågs för barnavårdsnämndernas del nästan uteslu
tande knutet till unga flickor som åkte i bilarna. Om unga flickor befann sig i raggarmiljö-
er ansågs det vara en självklar indikation på missanpassning och motiverade intervention, 
det behövde inte närmare analyseras eller motiveras. 360 Så kraftfull var diskursens 
makt. Flickorna skulle skyddas och behandlas mot utespring, sexuella böjelser och sexu
ell vanart, men den sociala praktik och de tekniker man tog till var desamma som för de 
kriminellt avancerade pojkarna. I detta fall skulle man kunna säga att eländesdiskursen i 
samverkan med normalitetsdiskursen och dess könskonstituering skapade en sådan 
ängslan, att det öppnades helt nya skäl att intervenera i ungdomsmiljöe r. Det framstod 
som en viktig förebyggande åtgärd att kontrollera de unga flickornas sedlighet i termer av 
barnavårdande praktiker. 

Bland de 89 omhändertagna och placerade barn Böijeson och Håkansson (1990 s. 49-
50) följde under två år var mönstret att fler pojkar än flickor omhändertogs i förskoleål
dern (20 pojkar, 13 flickor), medan fler flickor än pojkar omhändertogs i åldrarna mellan 
11 och 15 år (15 pojkar, 24 flickor). I flera fall motiverades detta med flickors vanart 
eller sexuell lössläppthet. 

I de 28 flickutredningar som Berglund (1998) granskat var det endast en där det be
skrevs att risk för flickans utveckling förelåg p.g.a. egen aktiv handlin g i form av krimi
nalitet. I övrigt föreslogs flickorna omhändertas för att de befann sig i olämpligt s ällskap, 
olämpliga miljöer eller för sitt destruktiva leverne. Mönstret på 1990-talet framstår såle
des som detsamma som under tidigare 1900-tal. Det som uppmärksammas och kategori
seras som flickornas avvikelser är i större utsträckning brott mot könsspecifika normer 
än lagbrott mot samhället. Flickors vanart eller missanpassning manifesteras i deras 
kroppar. 

Flickornas sätt att bryta mot det som konstituerats som det normala och avvika, ex
empelvis genom att ha många och tidiga sexuella relationer, visar som jag ser det på flick
ors annorlunda och könsspecifika handlingsutrymme. Beskrivning av promiskuöst pojk-
beteende förekommer inte i exempelvis de utredningar Berglund (1998) läst. Ändå kan 

360 1953 gjordes ett tillägg till § 33 i barnavårdslagen som gav polisen rätt att omhänderta unga flickor 
bl.a. i raggarmiljöer om det fanns risk för att deras hälsa skulle äventyras eller beteendet leda till asociali-
tet (Swärd 1993). 
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dessa flickor antas utöva sina sexuella aktiviteter med ett antal pojkar i samma gäng. Av 
detta kan vi förstå att bedömningarna sker utifrån könsspecifika normer och värderingar. 
Unga flickor med många sexuella relationer utmanar samhället mer än pojkar med liknan
de livsstil. 

De sociala praktiker som på detta sätt diskursivt rättfärdigas och naturliggörs i det 
sociala barnavårdsarbetet blir därmed könsspecifika, och bidrar på detta sätt till att re
producera och upprätthålla könsspecifika diskurser och ordningar. Det sociala arbetet 
blir i denna bemärkelse ett reproducerande och moraliserande arbete. 

Att bli mor - att bli någon 
Sofia (i Berglund 1998) skrevs in på ett ungdomshem för utredning 14 år gammal på 
grund av ett hastigt ökande missbruk, ett promiskuöst leverne och en destruktiv livsstil. 
Sofia beskriver det själv som att det mesta bara hänt, det beror på vem man är med och 
var man hamnar. Hon framhäver alltså sitt beroende av andra och sin underordnade 
kvinnliga position genom att beskriva hur hon flyter med. Hon förhåller sig på detta sätt 
till den "normala" konstruktionen av kvinnligt kön, hon anpassar sig till en underordnad 
position och till det handlingsutrymme normen tillåter. Me n hon går för långt i sin un
derordning och anpassning, och utmanar på så sätt kraftigt könsspecifika förväntningar 
på en ung flicka. 

Samtidigt reflekterar också Sofia över det här att bli mor och säger att man är någon 
när man är mor. Då blir man någon, betyder något, p recis som grabbar blir någon, blir 
manliga, via sitt utagerande beteende (Berglund 1998 s. 126-130). Också Sofia bär där
med upp modersdiskursen sanning om att en kvinna är lika med en moder - i annat fall 
ingen. Men när Sofia i sina försök att bli någon i enlighet med modersdiskursen går för 
långt i sitt sexuella agerande, hotar "horan" som en diskursiv avvikelse och icke accepta
bel bild av kvinnligt kön. Det sociala arbetets teknik, legitimerad av normalitetsdiskur-
sen, blir att omhänderta "horan" och placera henne i ny social miljö. Modersdiskursen 
effekter verkar med förödande kraft. 

Bakom ingripanden i form av samhällsomhändertagande av unga flickor med moti
veringar som sexuell vanart eller sedeslöst levnadssätt finns naturligtvis en önskan att 
samhälleligt skydda unga flickor från att utnyttjas sexuellt, men här verkar också den 
modersdiskurs som upphöjt Jungfrun till dygdemönster och som ser kvinnlig sexualitet 
som något orent som mannen bör hållas obefläckad utav (Kris teva 1990). I skolen skilja 
mellan heligt och oheligt, mellan rent och orent står det i 3:e Mosebok 10:10. Det orena, 
oheliga, kvinnliga måste renas och kultiveras361. Hennes okontrollerade och farliga pas
sioner och drifter måste stävjas. Hon måste stålsättas genom uppfos tran och formning 
av viljelivet, en konst ruktion som bl.a. upprätthålls av barnläkarna i barnavårdsdiskur
sen362. 

Normalitetsdiskursen och dess modersdiskurs bidrar därmed till att underordna den 
kvinnliga sexualiteten och legitimera sociala praktiker som understödjer detta. Sexuell 

361 Se analysen av Dürkheims text och kultiveringsdiskursen kap. 9, del III. 
362 Ohrlander (1992) beskriver hur diskursen om den dåliga modern skapas på 1920-talet utifrån det 
vetenskapliga talet om den farliga och okontrollerade kvinnan som måste hållas under kontroll, dvs. hur 
föreställningen om inbyggda problem hos kvinnan vänds mot modern. 
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promiskuitet har konstruerats som ett utpräglat flickproblem. Därmed har också ett om
fattande vetande om flickors sexualitet i barnavårdsutrednin gar och läkarintyg legitime
rats. Flickorna förmås att i detalj berätta om sina sexuella erfarenheter. Genom bekännel
sens teknologi ska subjektet regleras, självdisciplineras. Även när flickor aktualiseras för 
någon helt annan avvikelse exponeras deras sexualliv ofta i barnavårdsutredningarna 
(Swärd 1993). Salomonsson (1998) uttrycker det som att ett scenario byggs u pp i dessa 
socialutredningar med ord hämtade från könets och kroppens i tal sättning, eller könets 
diskursiva omsättning i tal, vilket förvandlar flickorna till samhälleliga tecken som kräver 
krafttag. Normalitetsdiskursen och modersdiskursen understödjer praktiker, liknande 
medicinens och socialvårdens, som håller vakt över flickors kroppar och sexualitet. Ef
fekterna av detta ristas in i och formar flickors/kvinnors kroppsjäl. Hur påverkar ett 
omhändertagande på grund av promiskuöst leverne en flickas självbild och framtida 
handlingsutrymme? Ord gör saker, åstadkommer effekter, kan såra . Ord kan utgöra våld 
(Butler 1997). 

Det normalitetsdiskursen och dess modersdiskurs framställer är att flickor och kvin
nor uttrycker individuella psykologiska och sociala problem genom sin sexualitet på ett 
annat sätt än vad pojkar gör. De normaliserand e praktikerna innebär därmed som regel 
åtgärder på individnivå. Samverkan mellan d iskurs och praktik i dessa avseenden kan 
därmed bidra till att dölja hur dessa definierade "onormaliteter" eller avvikelser skulle 
kunna handla om di skursivt motstånd eller motvärn gentemot n ormalitetsdiskursen och 
dess kulturella könsföreställningar och normer kring kön och livsstil. Dölja att 
"avvikande" sexuella eller sociala beteenden skulle kunna vara aktiva, meningsfulla stra
tegier för att förhålla sig till manligt - kvinnligt (jmf Öhlund 1997; Berglund 1998). Att 
avvika som tjej eller kille skulle kunna vara sätt att utmana de kulturella normerna för 
kön, dryckesmönster, uppförande, relationer, sexualitet mm. Också i människors försök 
att skaffa sig alternativa, avvikande livsstilar och handlingsutrymmen spela r konstruk
tionen av kön en avgörande roll. Berglund (1998) tycker sig se hur flickorna han intervju
at vrider, utmanar, experimenterar med de "kvinnliga" mönster de förväntas upprätthålla, 
och hur de förhåller sig på olika sätt till kulturella förväntningar och normer. Sådana 
eventuella försök till diskursivt motstånd eller motmakt rättas till och inordnas i den 
normala ordningen av exempelvis barnavårdande praktiker. 

Också pojkarna väljer olika sätt att förhålla sig till kulturella förväntningar och sätt att 
skapa sig ett självförtroende, att bli något eller någon. Maskulinitet och femininitet är 
något som konstrueras aktivt, inte bara något som tas emot passivt. Connell (1996) ut
trycker det som att samhället, skolan och olika ungdomsgrupper erbjuder pojkar och 
flickor en plats i könsordningen, men de bestämmer sedan själva hur de förhåller sig till 
detta erbjudande - eller denna påbjudan. 

Normalitetsdiskursens dikotoma sätt att konstruera normaliteten (i de tta fallet kring 
könet) säger dock att antingen är man normal och beter sig därefter - eller så är man de t 
inte, och det kan motivera en kraftfull social intervention riktad mot människors krop
par. Den dikotoma konstruktionen av normalt - onormalt försvårar därmed andra syn
sätt, och därmed också andra eller nya former av k onstruktioner av relationer eller livs
stilar. Normalitetsdiskursen och modersdiskursen samverkar till att skapa, upprätthålla 
och reproducera könsspecifika förväntningar och handlingsutrymmen, och det konkreta 
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sociala arbetet med dess tekniker som diskurserna rättfärdigar blir till verktyg i denna 
könsreproduktion. 
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Kapitel 15 OM DISKURSERNAS MANUS OCH DEN REPRODUCERANDE 
PRAKTIKEN - den goda viljan 

Trots den enorma uppbackning och det stöd familjen fått de sista året av barnp-
syk. där hela familjen vistats och fått familjeterapi, av familjeterapeuten som ar
betat i familjens hem under handledning av barnpsyk och ställt upp så fort familjen 
behövt henne, av dagis- och barnhemspersonal som stöttat och hjälpt, har läget 
snarare blivit än mer öppet kaotiskt än tidigare./../Vi sätter oss ned på pinnsto
larna i köket och försöker resonera med föräldrarna, försöker förklara att för 
pojkens skull kan vi inte fortsätta så här, och att de egentligen inte heller s jälva 
orkar fortsätta så här. Att pojken får flytta till ett fosterhem är det bästa för dem 
alla, och de kommer att få hälsa på grabben, det kommer att bli bra 

15.1 HUR DEN GODA VILJANS DISKURS GÖRS 

Utifrån det goda livet som objektivt givet skapas den goda viljans diskurs 
I största välmening och för deras eget bästa har familjen fått stöd av flera myndighetsin
stanser, barnhem, barnpsyk., dagis och socialtjänsten. För pojkens och allas bästa ska 
han nu flyttas till ett fosterhem. Det kommer att bli bra. I berättelsen skapas innebörden 
att detta drama utspelar sig med barnets och familjens bästa för ögonen. 

Hur vi ska leva våra liv, vad som kan betraktas som bra för oss, vårt eget bästa, kan 
tyckas som en subjektivt etisk fråga. Hur har då den goda viljas diskurs skapats, där vad 
som utgör vårt eget bästa framstår som självklart, har naturliggjorts? 

Med den moderna vetenskapen har det kommit att framstå som om frågan om det 
goda livet har en objektiv och given "lösning". Det goda livet antas kunna bestämmas 
utifrån objektiv kunskap om den mänskliga och sociala naturen. Utifrån vetenskaplig 
kunskap om hur människan och samhället är, produceras ett vetande som samtidigt gör 
anspråk på att kunna diagnosticera det som inte representerar det sant mänskliga, som i 
något avseende betraktas som avvikande, som inte är som det ska vara, och som det 
därmed är bäst för alla att aktivt reagera emot. Detta vetande legitimeras av att veten
skapsmännen antas vara objektiva, de har inget ansvar i hur det "är", och kan därför ut
tala sig om det sant mänskliga livet (Beronius 1994). 

De sociala arbetets teknologier, som är starkt förbundna med detta vetande, utövas av 
tjänstemän som också skyddas från moraliskt ansvar genom byråk ratins funktionssätt, 
de följer regler och förordningar och agerar inte utifrån personligt tyckande. Den goda 
viljan legitimerar så sociala interventioner utifrån objektivt vetande om det sant mänskli
ga som det bästa för oss alla. På så sätt döljs att föreställningar om det goda livet och vad 
som betraktas som sociala problem varierar med grupper, kulturer, historisk tid och etis
ka uppfattningar, och därmed är diskursiva konstruktioner snarare än något objektivt 
givet. Det som betraktas som normalt är som jag ser det alltid uttryck för en värdering, 
det som betraktas som kunskap är alltid perspektivberoende, men föreställningarna om 
objektiviteten, neutraliteten och den goda viljan döljer de normativa betingelserna i dis
kursen och far det goda att framstå som givet (Beronius 1994). 
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Hela det sociala arbetets och de sociala reformernas historia kan liksom berättelsen 
om pojken ur famnen läsas utifrån den goda viljans diskurs och dess konstituerande av 
innebörder. Människor måste förmås att förstå sitt eget bästa. Låt mig exemplifiera med 
nedanstående utdrag ur en barnavårdsman Göta Roséns arbetsdag i mitten på 1940-talet: 

Inne i stugan står modern vid spisen och två barn mycket illa k lädda är omkring 
henne. Luften i stugan är tjock, någon vädring har ej förekommit på länge. På 
golvet ligger kläder och trasor ihop med tidningspapper och skräp. Rummet är 
torftigt möblerat och skåpen stå tomma. 

Barnen omhändertas och.... 

När detta är klart, bär det iväg till upptagningshemmet. Här väntar förestånda
rinnan med mat och bad och rena vita sängar. Det känns skönt för ombudet att se 
de små förut magra och trasiga krakarna ligga nybadade och mätta mellan ett par 
rena lakan, se dem ompysslade av kunnigt folk. Kanske hon en gång får återigen 
resa med dessa barn och då till en lika lycklig miljö, som den lilla fosterflickan 
samma dag erhållit. Det är icke meningen att barnen skola stanna på upptag
ningshemmet, nej här skola de blott under en tid observeras och sorteras till för 
dem lämplig miljö. Där har barnavårdsom budsmannen en ny uppgift (Holgersson 
1981 s. 161-162). 

Dåliga kläder, tjock luft, trasor, tidningspapper, skräp, torftigt möblerat, tomma skåp. 
Kan friska, starka, nyttiga barn växa upp här? Berättelsen konstrueras genom kontraste-
ring och dramatisering så att det dåliga i detta liv, som synliggörs och utpekas, underför
stått skapar innebörden i det goda som något givet. Naturliggjort. Mår barnen inte bättre 
där de far mat, bad, rena vita sängar och blir ompysslade av kunnigt folk? Genom tekni
ken att utifrån den kunskap som ges om barnen i utredningar och beskrivningar skapa 
dramatiska kontraster mellan det onda och det goda (som därmed anta s objektivt givet), 
legitimeras de barnavårdande praktikerna i enlighet med den goda viljans diskurs. Sam
hället visar sitt ansvar för barnen genom att ge dem ett gott liv, en ljus framtid. Den goda 
viljans diskurs kan på detta sätt legitimera kraftfulla sociala inter ventioner, också med 
tvång och våld, med barnens bästa. 

Med likartad kontrastteknik skapas innebörderna i berättelsen pojken ur famnen. 

När vi från socialbyrån kom in i familjen var grabben i treårsåldern, hade blöjor, 
åt välling och bars omkring som en baby av sin mor. Han sov i en nedkissad 
spjälsäng. Med nya vuxenkontakter på dagis, barnpsyk och barnhem (han har va
rit barnhemsplacerad ett par omgångar i kortare perioder under vårt arbete i fa
miljen) har han utvecklats och växt på ett fantastiskt sätt de sista åren. Han är fem 
år nu men har, som jag upplever det, redan vuxit förbi sina föräldrar. /.../ 

Pojken har under en tid som stödåtgärd haft dagisplats, och dagisfröken som 
känner honom väl följer med till fosterhemmet. Där är allt ljust, soligt och glatt, 
kontrasterna till det hem vi just lämnat är ofattbara. Grabben låter sig fogligt fö
ras in i huset och fram till fosterföräldrarna. Han känner dem, tycker om dem, är 
mycket foglig. 
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Tekniken att på ett dikotomt sätt beskriva kontrast er mellan ont och gott är effektiv. 
Den goda viljans diskurs legitimera r - och legitimeras av - praktiken i 1970-talsberättel-
sen på samma sätt som i 1940-talsberättelsen. Pojken får komma från sin smutsiga, ned-
kissade, instängda, ångestfyllda miljö till ett ljust, soligt, glatt hem där vuxna orkar med 
honom och orkar se hans växande. Det är humant, det är barmhärtigt och gott, vilket 
framstår som självklart. 

Paradoxer mellan humanitet och samhällsskydd vävs samman i en den goda vil
jans diskurs 
Den goda viljans diskurs skapas som en enhetlig diskurs som motiverar och legitimerar 
åtgärder och ingrepp i människors liv med godhet och välvilja, med deras eget bästa, och 
ger därmed inte utrymme för några konfliktperspektiv. Det som är gott för barnet eller 
den utsatte är också gott för samhället och vice versa. Samhället i sig framstår som något 
gott, det goda samhället som ordning, disciplin och auktoriteter, som folkhemmet. Sam
hället som norm för det normala, individen och familjen som problem och orsak (jmf. 
Cohen 1985). 

Bakom skapandet av ett socialt arbete och sociala reformer har funnits en humanitär 
tanke, nära besläktad med den kristna barmhärtighetstanken. Tanken att man historiskt 
gått från grymhet och likgiltighet inför mänsk lig misär till v etenskapligt underbyggd hu
manitet och expertbehandling. Barn och ungdomar skulle räddas, både undan fängelse
straff och undan försumliga försöijare. Borgerlig välgörenhet låg bakom den mycket 
snabba uppbyggnaden av sociala institutioner av olika slag under 1800-talet. Med upp
fostran och upplysning ville överklassen biyta den sociala misären, forma dugliga arbeta
re som fungerar som ansvarstagande, självreglerande subjekt, men också göra humanitära 
insatser. Effekten blev att från 1700-talets slut kunde barn utsättas för långa frihetsberö-
vanden utan egentlig rättslig kontroll när de intogs på uppfostrings- räddnings- eller för
bättringsinrättningar av olika slag. En av de faktorer som möjliggjorde en sådan praktik 
var den goda viljans diskurs och dess sanning att detta inte var straff utan humanitär 
hjälp, det var en förmån de erbjöds för sitt eget bästa. Omhändertaganden av barn var att 
betrakta som ett erbjudande om hjälp och stöd från samhället. De socialt utsatta utsattes 
för en godhet; ungdomarna fick mat, logi och en uppfostran till gudfruktiga, dugli ga arbe
tare (Holgersson 1981; Ohrlander 1991). 

Den goda viljans diskurs bidrog på så sätt till att ge legitimitet till såväl hela upp
byggnaden av institutionsvården som till det alltmer specialiserade vetenskapliga kun-
skapssökandet för att på rätt sätt kunna behandla och forma individerna. Legitimerade av 
den goda viljans diskurs utformades normer och praktiker för rätt sätt att behandla barn 
på av de professionella experterna på institutioner inom kyrka, socialvård, skola, sjuk
vård, barnomsorg363. Från 1930-talets slut och framåt drevs sedan de socialpolitiska 
reformerna igenom; barnbidrag, bidragsförskott, inkomstprövad mödrahjälp, daghem, 
skolhälsovård, skolmat, bostadsbyggande och bostadsbidrag m.m. Bakom såväl avskil
jandet som kunskapssökandet och reformerandet fanns drömmen om de t goda, trivsam

363 De första barnkrubborna, foregångarna till våra daghem, fokuserade också på vård, fostran och inlär
ning. Adolf Fredriks barnkrubba i Stockholm hade 1901 klart angivna tider för toalettbesök, vila, målti
der, städning, andaktsstund (Ohrlander 1991 s. 138). 
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ma samhället befolkat av goda människor. Folkhemmet som uttryck för den harmoniska 
goda viljans diskurs, som därmed vida överskrider socialt barnavårdsarbete. 

Den sociallagstiftning som växte fram vid seklets böljan präglades också av en tänkt 
intressegemenskap mellan medborga rna och samhället, en harmonitanke. Men här kan 
också läsas in motsägelser eller konflikter. I den första barnavårdslagen 1902 skrevs att 
samhället hade både rätt och skyldighet att ingripa för att förebygga och behandla barns 
och ungdomars prognostiserade eller för handen varande vanart och kriminalitet. Det 
första man lagstiftade om var alltså rätten att gripa in när ett barns eget beteende var a tt 
betrakta som vanartigt, socialt skadligt eller socialt hotfullt. Först i Barnavårdslagen 
1924 infördes också rätten och skyldigheten att ingripa när barn vanvårdades eller miss
handlades och for illa i familjen (Lundström 1993 s. 56-59; Ohrlander 1992). Bakom 
lagstiftningen fanns således inte bara ren humanitet, utan också ett tydligt samhällsskydd 
inbyggt. Ett samhällsskydd motiverat av den hotfulla individen. Det framgår klart att 
lagstiftningen, och de sociala praktiker den legitimera t, inte bara är till för barnets bästa, 
utan ibland mera för samhällets bästa när det hotas av individen/barnet. I propositionen 
till 1924 års barnavårdslag står det: 

/../ I sättet att be trakta denna verksamhet har vid sidan av den humanitära syn
punkten allt klarare framstått och betonats att om man vill främja ett folks framtid\ 
måste man vid behov ingripa för att rädda de späda barnens liv och hälsa, tillse 
att de uppväxande barnen ej sakna uppehälle, hälso- och sjukvård\ uppfostran och 
utbildning och att de ej utsätts för faror och frestelser, samt söka, om de ändock 
kommit på avvägar i moraliskt avseende, tillrättaföra dem inna n det blir för sent 
(Prop. 1924:150 s. 39 i Lundström 1993 s. 59). 

Humanitet och godhet för individens bästa, och samhällsskydd, social kontroll oc h mo
raliskt tillrättaförande för samhällets bästa vävs samman till den goda viljans harmonise
rande diskurs. För allas bästa. Därmed döljs den paradox eller konflik t som kan finnas i 
detta. En paradox som bäst tydliggörs genom att läsas utifrån två olika diskurser; en in
dividuell barmhärtighetsdiskurs som skulle kunna uttryckas som eller samverka med den 
subjektiva kroppstidens diskurs - och en samhällsskyddsdiskurs som skulle kunna 
sammanfalla med eller samverka med normalitetsdiskursen. 

I den goda viljans diskurs lovas människor ökad trygghet och förbättrad levnadsstan
dard - men till prise t av ökad offentlig insyn, kontroll och påverkan. Men en påverkan 
som bygger på att människorna förmås förstå sitt eget bästa och frivilligt ta sitt ansvar. 
Människor förväntas både vara ständigt observerade och observerande, påverkade och 
påverkande. Både maktens måltavla och dess redskap. Så konstitueras det fria, självbe
stämmande subjektet genom en odling av självet, ett självreglerande, en internalisering av 
den övervakande blicken (Foucault 1987; U Olsson 1997). Människor formas och for
mar sig till att se med diskursens ögon. 

Under 1970-talet avvecklades de specifika nämnderna (barnavårdsnämnd, nykter-
hetsvårdsnämnd, socialnämnd) och sociala centralnämnder infördes. Bakom fanns de 
tankar som sedan kom i socialtjänstlagen 1982; att utveckla en socialtjänst som mera 
betonar frivillig service utifrån en helhetssyn, där respekt för självbestämmande och in
tegritet är honnörsord. I socialutredningen frammanas en harmonisk bild av ett gemen
samt arbete i gemensamt syfte mellan klient och socialarbetare. Motsättningar diskuteras 
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mycket lite, snarare markeras ett jämlikt och solidariskt förhållningssätt, vilket egentl igen 
leder tankarna bort från social kontroll och professionalism. Tyngdpunkten i det sociala 
arbetet skulle förflyttas från utredning till behandling - i samverkan och samförstånd med 
klienterna (Lundström 1993; Soydan 1993). Detta harmoniserande tal förstärker den 
goda viljans diskurs. 

Så verkar alltjämt den goda viljans diskurs i socialtjänsten men också i många andra 
sociala praktiker, och bidrar till att dölja de konflikter eller paradoxer som finns mellan 
barmhärtighet och subjektiv kroppstid å ena sidan, och samhällsskydd och normalitet å 
den andra. Effekten av denna paradox blir att det sociala barnavårdsarbetet kunde, och 
kan, beskrivas som samtidigt framgångsrikt och lyckat - och ineffektivt och misslyckat -
utifrån olika diskurser. Framgångsrikt i sitt samhällsskyddande och sitt upprätthållande 
av ordning och disciplin, men ineffektivt och misslyckat i sitt humanitära hjälpande, 
vårdande och behandlande. Och sociala institutioner och uppfostringsanstalter kunde, 
och kan, försvaras för att de i sig uttrycker ett socialt värde genom sitt samhällsskydd 
och sin sociala kontroll - helt oavsett vad de i övrigt u trättar vad gäller humanitet eller 
förändring eller normalisering enligt utvecklingsdiskursen eller normalitetsdiskursen. Och 
eftersom allt detta görs utifrån ett gott syfte, på ett rättvist, humant och progressivt 
sätt, naturliggjort av den goda viljans diskurs, görs utövandet av en i annat fall kanske 
oacceptabel makt accepterad (jmf. Levin 1998; Cohen 1985)364. Också i dramat pojken 
ur famnen. 

14.2 VAD DEN GODA VILJANS DISKURS GÖR 

Makten är bara uthärdlig under förutsättning att den maskerar en betydande del 
av sig själv. Dess framgång står i proportion till vad den lyckas dölja av sina me
kanismer (Foucault 1980 s. 110). 

Vad som ska utgör det goda livet att normativt eftersträva i ett socialt arbete avgörs i 
diskursiva maktstrider där vetenskapliga, religiösa, politiska och ekonomiska intressen 
ingår. Mycket sällan kommer det goda livet därmed att karaktäriseras som något annat än 
den rådande "normala" ordningen. Det blir därmed inte denna ordning som ifrågasätts när 
något "onormalt" inträffar, utan individen som betrakt as som avvikaren. Detta är en ef
fekt av den diskursiva makten. I den goda viljans diskurs framställs individens bästa som 
det yttersta målet för det sociala barnavårdsarbetet. För hennes egen skull måste hon 
kontrolleras och åtgärdas och införas i den samhälle liga ordningen. Diskursen bidrar där
med till en förstärkt individcentrering, som döljer eller skyler över den del av ansvaret 
som det omgivande samhället skulle kunna tänkas ha för det problem eller den avvikelse 
individen karaktäriserats av. 

Barnavårdsdiskursen med dess kontroll- och åtgärdspraktiker är i stor utsträckning 
organiserad utifrån antagandet att sociala problem ytterst är individuella och kan/skall 
åtgärdas på individnivå. Den goda viljans diskurs legitimerar en sådan individualiserande 

364 Jmf. också medicinens praktiska politiska status på 16-1700-talen, som inte byggde på dess botande 
förmåga utan på att den kunde organisera en centralt förvaltad övervakning av befolkningens hälsa och 
därmed bidra till hälsomoral (Beronius 1994 s. 19-20). 
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praktik i likhet med berättelsen pojken ur famnen. Samhällets del i sociala problem och 
socialt arbete framställs diskursivt framförallt som att vara den goda förmyndaren 
(Mattsson 1984), att ställa till rätta genom att förutse framtiden och utveckla eller om
vandla individer. Därmed förvandlas lätt också mer generella problem till individproblem. 
Sociala, sociologiska, ekonomiska och politiska förklaringar döljs och förtigs av den goda 
viljans diskurs, som i största välmening riktar sina blickar mot individen (jmf. Ohlsson 
1997; Levin 1998). 

Genom individualiseringen bidrar den goda viljans diskurs därmed till att dölja det 
samhälleliga behov av social kontroll och samhällsskydd som också finns bakom inter
ventioner i människors liv enligt normalitetsdiskursen. Den bidrar till att dölja behovet 
att skydda samhället från hot som kriminalitet och normupplösning och sociala föränd
ringar. Eftersom individen diskursivt görs till problemet, legitimeras en praktik där inter
ventionen riktar sig mot individen för individens bästa, vilket samtidigt bidrar till att 
legitimera och upprätthålla samhällets rådande ordning på et t maskerat sätt. Det är inte 
på den nivån förändringen görs eller diskursivt anses behöva göras. 

En sådan indivdualiserad diskursiv praktik bidrar paradoxalt nog också till att dölja 
eller tona ned individens eget ansvar och vilja. Normalitetsdiskursens diagnostisering av 
awikare skapar klienterna och placerar dem i en beroendeposition, vilket motiverar att 
myndighetspersoner övertar en del av ansvaret. Interventionen innebär att samhället går 
in och i någon mån tar på sig ansvaret för individens framtida utveckling, geno m råd och 
stöd, omhändertagande, fosterhemsplacering eller annan åtgärd. Individen förstår eller 
förmår inte riktigt sitt eget bästa, och då går den goda förmyndaren in i form av ett nät
verk av organisationer och myndigheter, för att i namn av det goda forma och styra män
niskor i rätt riktning (Mattsson 1984). 

Men trots att interventionen riktar sig till/mot individen, har den egentligen inte indi
viden eller det enskilda subjektet som norm. Genom at t följa den samhälleligt normerade 
ordningen utan att ställa frågorna: otrygg för vem? problemskapande för vem? socialt 
problem enligt vem? bra enligt vem? bidrar den goda viljans diskurs till att dölja de sam
hällsbevarande, kontrollerande och repressiva funktionerna i normalitetsdiskursen. Sam
tidigt betonas enligt den goda viljans diskurs på ett paradoxalt sätt individens frihet, egna 
resurser och eget ansvarstagande. Den sociala förändringen skall göras på ett sådant sätt 
att man tillvaratar den enskildes resurser på ett omsorgsfullt sätt. Att vilja det goda är 
dock inte detsamma som att göra det goda. Särskilt svårt blir det när flera diskurser sam
tidigt verkar och motverkar varandra. Det goda livet definieras i normalitetens diskurs, 
till vilken individerna i största välmening skall anpassas. Men om/när detta inte utgår 
ifrån d et enskilda subjektet, den subjektiva kroppstidens diskurs, och därmed kanske 
inte överensstämmer med denna, om frågan inte ställs subjektivt, riskerar interventionen 
(som kanske görs i enlighet med den linjära utvecklingsd iskursen) i stö rsta välmening att 
bli förfelad. Kanske kan den till och med försämra för individen, skapa problem, förbru
ka hennes resurser (jmf. Mosesson 1991; Jacobson 1991). Och frihet och eget ansvarsta
gande kanske bara gäller så länge individerna förmås att ta ansvar på ett sådant sätt att de 
främjar den diskursiva makten (jmf. U Olsson 1997)? 

Individualiseringen bidrar också till att den samhälleliga och institutionella könsord
ningen döljs, och därmed indirekt och "självklart" reproduceras. Detta har exemplifierats 
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av modersdiskursen och dess könskonstituering och könsreproducering. Ingela Kåhl har i 
sin avhandling (1995) undersökt vilken roll socialt arbete spelar i upprätthållandet av 
olika typer av social stratifiering som t.ex. kön. Hon exemplifierar hur samhälleliga makt
förhållanden mellan könen osyliggörs i de sociala utredningar hon läst genom att vad hon 
uppfattar som samhälleliga problem omvandlas (via inomdiskursiva modeller och verk
tyg) till individproblem, hur t.ex. kvinnomisshandel omvandlas till familjebråk och kvin
nan utsatt för detta bedöms vara i behov av individuell terapi (Kåhl 1995 s. 137). Kvin
nomisshandel som socialt och kulturellt mönsterproblem döljs därmed. Kåhl tolkar ut
redningstexterna som att de via praktiker förmedlar föreställningen att det är den miss
handlade kvinnan som skall underordna sig situationen och gå i terapi, snarare än det 
kuturellt manliga våldet som ifrågasätts. Det eventuella samhälleliga mönstret bakom 
dessa handlingar döljs därmed365. På liknade sätt exemplifierar Sundqvist (1994) hur 
flickor som utsatts för sexuella övergrepp kunnat diagnosticeras som vanartiga individer 
och tvångsomhändertagits. En sådan effekt kan den goda viljans diskurs i samverkan med 
normalitetsdiskursen skapa. 

På likartade sätt döljs samhälleliga mönster kring klass och etnicitet av den goda vil
jans diskurs, som konstruerar det samhälleligt "normala" som det givet "goda" som indi
viden i stö rsta välmening ska anpassas till eller forma sig själv till. Den normala sam
hällsordning som normalitetsdiskursen bidrar till att skapa och reproducera, som just 
utgör en ordning av bl.a. klass, kön och etnicitet, upprätthålls härigenom. Ett upprätt
hållande som dock döljs av talet om individens bästa. Detta är vad den goda viljans 
diskurs gör. 

Den goda viljans diskurs som sammanhållande kitt 
Den goda viljans diskurs framstår därmed som det sammanhållande kittet i det på många 
sätt paradoxala sociala barnavårdsarbetet. Den förmår på något s ätt hålla samman den 
linjära tidens diskurser med dess eländesprognoser och utvecklingstankar - först med 
normalitetsdiskursen och dess skapande av normalitet och avvikelser, d ess social kon
troll, fostrande, reglerande, formande. Den goda viljans diskursiva sanning är att man i 
det sociala arbetet vill det goda, och också är i fard med att via samhälleliga praktiker 
genomföra det goda. I största välmening och med god vilja skap as kategoriseringar och 
konstrueras avvikelser, som legitime rar praktiker som upprätthåller en normal ordning. 
Avvikelser som det sociala arbetet också ska bidra till att linjärt förändra eller förb ättra 
eller hålla under kontroll med hjälp av vetenskaplig kunskap och sociala praktiker - för 
individens bästa. 

De tidiga, förebyggande och uppsökande verksamheter som genomförs i enlighet med 
de linjära eländes- och utvecklingsdiskursern a far ytterligare legitimitet och rättfärdigas 
av den goda viljans diskurs. Utan den goda viljans diskurs skulle dessa ordnande, kon-
tollerande, disciplinerande, dessa framtida formande och styrande praktiker svårligen 
accepteras. Sedan förmår den goda viljans diskurs till detta också foga talet om individu
ellt avpassat bistånd i den subjektiva kroppstidens diskurs utifrån medkänsla och om

365 Eller de samhälleliga könsnormer som på olika sätt understödjer sådant "manligt" beteende. 
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sorg, hjälp och stöd, och dess tilltro till individens egna resurser och rättigheter, frihet 
och ansvar. 

För mig framstår det som att det är den goda viljans disk urs med dess döljande illu-
sionsmakeri som på detta sätt förmår hålla samman socialt arbete som sådant, förmår 
möjliggöra detta paradoxala arbete, kan förmå olika professionella grupper att samarbeta 
kring samma projekt, får vaije beslut att framstå som lättare och självklarare, få personal 
att fatta fler beslut allt oftare och tidigare; allt detta utan att alltför stor förtvivlan upp
står. 

266 



Kapitel 16 OM DISKURSERNAS MANUS OCH DEN REPRODUCERANDE 
PRAKTIKEN - barnavårdens diskurser och praktiker 

Beronius (1994 s.167) beskriver hur vi i vår kultur lever med en m yt om att vi i civilisa
tionsprocessen har "lämnat det oberäkneliga, nyckfulla och inhumana sociala livet bakom 
oss och trätt in i förnuftets och det funktionellas och ändamålsenligas epok". Enligt den 
myten har religion, ideologi och moral anvisats mer underordnade roller "i konstruerandet 
av "det goda livet" i jämförelse med vetenskapen vars teknik och objektiva sanningar 
förmodas ge, inte den enda, men en säkrare och effektivare väg till den bästa av möjliga 
världar". En sådan myt kan sägas upprätthållas också av socialt barnavårdsarbete genom 
den linjära tidens diskurser, med dess föreställning om möjliga eländes- och utvecklings
prognoser utifrån vetenskaplig kunskap, och den goda viljans diskurs, d är det goda livet 
framstår som möjligt att konstituera utifrån vetenskaplig kunskap och sociala praktiker. 

Men genom att i en diskursanalys av en berättelse från socialt arbete liknande pojken 
ur famnen, utifrån hur här kan läsas in att innebörder konstitueras som är delvis motsä
gande och paradoxala, delvis överlappande och varandra stödjande , kan den beslöjade 
myten i vissa avseenden av-slöjas. I normalitetsdiskursen konstitueras det "normala" och 
därmed goda livet genom att det "onormala" avskiljs och marginaliseras, och i de diskur-
siva striderna kring formandet av normalitetens innebörder spelar religion, ideologi och 
moral alltjämt en roll, liksom föränderliga sociala relationer som klass, kön och etnicitet. 

Jag har i denna diskursanalys kring en barnavårdsberättelse identifierat eller skapat ett 
flertal diskurser. Det sociala arbetets förändringsaspekt har jag diskuterat inom ramen för 
den linjära tidens diskurs, som jag för klargörandets och diskussionens skull delat upp i 
en linjär eländesdiskurs och en linjär utvecklingsdiskurs. Genom skapandet av den 
subjektiva kroppstidens diskurs synliggörs de paradoxala krav på subjektivt utformad 
stöd och hjälp som också ställs inom socialt barnavårsarbete. 

En mer övergripande normalitetsdiskurs har diskuterats, som samverkar med eller in
nefattar reproduceringsdiskurser, normaliseringsdiskurser, modersdiskursen och andra 
könsnormalis er ande diskurser. 

Den goda viljans diskurs, som både kan sägas innefatta en barmhärtighetsdiskurs 
(jmf. den subjektiva kroppstidens diskurs) och en samhällsskyddsdiskurs (jnif. normali
tetsdiskurs) framstår som det sammanhållande kittet i socialt barnavårdsarbete som 
verksamhetsfält. 

Slutligen har jag d iskuterat möjligheten att också identifiera en resursförbruknings
diskurs, närmast som en effekt av det paradoxala eller motstridiga sociala arbetet 

Genom att olika diskurser identifieras på det sätt jag här gjort i en diskursanalys, kan 
motsägelser och paradoxer synliggöras, och en förståelse skapas för hur sådana motsä
gelser och paradoxer kan härbärgeras inom samma verksamhet, och vilka effekterna av 
detta kan bli. Diskurserna är invävda i varandra, men genom att konstruera dem och dis
kutera dem var för sig och i förhållande till varandra, ökar förståelsen av det sociala arbe
tet. Det sociala arbetets falt är ett fält av diskursiva strider. Att på detta sätt konstruera 
diskurserna gör det möjligt att diskutera dessa strider, hur diskurserna skapas, vad de 
skapar, dess effekter, samt olika sätt att förhålla sig till dem. 
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Samhällelig reproduktion och upprätthållande - som kan motverka förändring 
I normalitetsdiskursen konstrueras gränserna för den normala sociala ordningen genom 
att det onormala pekas ut enligt den dikotoma antingen normal - eller onormal-principen. 
Makten att producera normaliteten genom att utdefiniera onormaliteten både bygger på 
och skapar ett vetande om individerna. Det avvikande betr aktas sedan inte bara som 
onormalt, utan också som störande, obehagligt, osunt, smittsamt, perverst eller farligt, 
och därmed som något som behöver utpekas, kontrolleras, diagnosticeras och behandlas. 
De sociala avvikelserna konstrueras också utifrån "normala" förväntningar på exempelvis 
kön, klass och etnicitet, varav jag här främst har behandlat kön . Det "normala" hand
lingsutrymmet skapas olika för män och kvinnor, gränsen för det "onormala" dras på 
olika sätt och olika snabbt utifrån kön . 

Den sociala praktiken, teknikerna eller behandli ngen, som under stöds av normalitets
diskursen och som samtidigt bidrar till att stödja den, framstår sedan i princip som vilka 
åtgärder som helst som bidrar till att kontrollera, forma, anpassa eller uppfos tra till sam
hällets normalitet. Till samhällets för tillfallet normala eller rådande ordning366. Praktiker 
som i likhet med de som utövas i barnavårdsdramat kan göra dramatiska saker med 
"onormala" kvinnor, mödrar och söner och deras kroppar i sitt utövande av mikromakt. 
Genom praktiker som utredning, övervakning, undersökning, avskiljning, omhänderta
gande, isolering eller inspärrning skapas inte bara en symbolisk utan också en funktionell 
gräns till det normala. En gräns som sedan när den upprätthålls bidrar till att understödja 
och befästa normalitetsdiskursen (jmf. Foucault 1983). 

I en samverkan mellan normalitetsdiskursen och dess sociala prakt iker kan en normal 
samhällsordning upprätthållas, en normalitet som får sin näring från och på så sätt förut
sätter avvikelserna. Därmed ingår i normalitetsdiskursen en reproduceringsdiskurs vars 
sanning framhåller vikten av att allt upprätthålls och förblir vid det som är. Lugn och 
ordning eftersträvas genom att den rådande samhällsor dningen reproduceras. En rådande 
samhällsordning som också innefattar ordningar av kön, exempelvis konstituerade i mo
dersdiskursen och andra könsreproducerande diskurser. Lagstiftning och sociala prakti
ker skapas som en effekt av reproduceringsdiskursen. Lagar och praktiker som syftar till 
att kontrollera och upprätthålla den sociala ordningen, stävja oro och laglöshet, och få 
alla att acceptera sin lott. 

Socialarbetaren är sedan bara en av flera myndighetspersoner som satts att följa lagar 
och regler och utöva sociala praktiker för att upprätthålla denna ordning på ett objektivt 
och rättvist sätt. Också den sociala forskaren bidrar i si tt utövande av vetenskap till re
producerandet av en diskursiv och social ordning som kännetecknas av specifika makt
relationer. 

Det paradoxala inom normalitetsdiskursen är att den samtidigt föreskriver samhälls
bevarande reproduktion - och förändring i form av normalisering. Det vill säga att här 
också verkar en normaliseringsdiskurs. Men de förändringarna som ska åstadkommas 
via socialt arbete i normaliserande syfte tycks därmed också förväntas ske i samhällsbe
varande riktning; könsordningen skall upprätthållas, arbetskraften ska reproduceras, 

366 Levin (1998 s. 85) citerar Allmänna råd från socialstyrelsen där behandling definieras som det som 
försiggår inom ramen för vårdåtgärder: samtalsbehandling, studier, social träning, arbete, psykoterapi i 
olika former. 
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motsättningar som klassmotsättningar skall släta s ut genom att nöd lindras, på det att 
den normala ordningen må upprätthållas. Det sociala arbetet ska framstå som rättvist 
och humant, men hjälp och stöd ska samtidigt göras så pass avskräckande och förödmju
kande så att "understödstagarandan" inte uppmuntras. Människor ska kontrolleras och 
formas för att så genom självformering och självreglering förmås att vilja det de n diskur-
siva makten vill (Mattsson 1984; Dreyfus och Rabinow 1982; jmf Fahlgren 1989). Det 
får inte bli "normalt" att ingå i en normaliseringspraktik. 

Alla dessa diskurser med normalitetseffekter (reproduceringsdiskurser, normalise
ringsdiskurser, med dess överlappande modersdiskurs och könskonstituerande diskurs) 
samverkar till att maktrelationer, innebörder och konstruktioner kring klass, kön och 
etnicitet bevaras och förs vidare. Det är svårt att se att förändringar i form av individuell 
emancipation skulle kunna tillåtas inom ramen för en sådan normalitetsdiskurs - med 
mindre än att förändringen går i samma samhällsbevar ande riktning, det vill säga kan ses 
som normalisering. Individuell frihet och ansvar skulle då bli villkorade av samhälleliga 
makt - vetande-relationer (jmf. U Olsson 1997). 

Den disciplinära makten i normalitetsdiskursen finns internaliserad i normerna, och 
den blir synlig först genom motståndets olika former och u ttryck. "Avvikelser" kan ses 
som former av motstånd mot det som karaktäriserats som normalt. 

Social forändring och utveckling - som kan motverkas av samhällsbevarandet 
Hela föreställningen om socialt arbete som ett förändringsarbete som kan bedrivas med 
den moderna vetenskapens hjälp byggs u pp inom den linjära tidens diskurs. Den mo
derna vetenskapen med dess tid utgör ett av dess möjlighetsvillkor. 

Den linjära eländesdiskursen framställer, i samverkan med normalitetsdiskursens ut
pekande av awikarkategorier, awikarkarriärens linearitet som en obeveklig k raft. Där
med understödjer och legitimerar eländesdiskursen förebyggande sociala praktiker i syfte 
att bromsa eller förhindra eländet så tidigt som möjligt. Praktiker som exempelvis sociala 
reformer, uppsökande verksamheter, tidiga åtgärder och et t alltmer utbyggt socialt kon
trollnät kring människorna, men också tvångslagstiftningar och ett utökat samhälleligt 
ansvarstagande. 

Effekten av eländesdiskursen blir att ständigt utökade sociala praktiker kan utformas, 
som fångar in nya grupper och kategorier av awikare, ibland redan innan de avvikit. 
Grupper som sedan i sin hotfullhet, och i den ängslan som skapas kring dem, legitim erar 
och förstärker eländesdiskursen - vilket legitimerar ytterligare social kontroll, nya prak
tiker, nya experter (oavsett om åtgärderna visar sig ha några effekter enligt den linjära 
tidens utvecklingsdiskurs eller inte)367. Eländesdiskursen rättfärdigar på detta sätt en 
ständigt utökad social intervention, och bidrar samtidigt till att dölja den subjektiva kraft 
som kan finnas hos människorna. Det som mot alla odds ändå sker av positiva processer 
i människors liv döljs, och de eventuella social projekt eller kulturella protester, exem
pelvis mot könsordnande förväntningar, som kan ligga bakom människors sociala 

367 I SoS (1998:4 s. 70) beskrivs hur de förebyggande insatserna på barnavårdsområdet ständigt ökar, 
trots att detta inte leder till färre omhändertaganden eller placeringar, och trots stor osäkerhet kring vilka 
metoder man ska använda för de förebyggande arbetet. Man vet inte vilka arbetsformer som leder till att 
man på ett effektivt sätt "kommer in tidigt" och förebygger eller undanröjer problem. 
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"avvikelser" döljs. Ett döljande som bidrar till att upprätthålla eländesdiskursen och dess 
praktiker. 

I den linjära utveck lingsdiskursen grundläggs sedan föreställningarna om att sociala 
praktiker kan och ska utvecklas som kan leda till prognosticerade positiva linjära föränd
ringar utifrån kunskap och vetande. Det oförutsägbara livets proce sser och tillfälligheter 
osynliggörs därmed. Livet kan planeras, styras, ordnas. Utvecklingsdiskursen under
stödjer därmed, i samverkan med eländesdiskursen, tidiga och förebyggande sociala prak
tiker. En effekt av de linjära diskurserna är att socialarbetarna tenderar att lyfta fram och 
tydliggöra negativ information och förtiga positiv information om de aktuella personerna, 
vilket förstärker eländesdiskursen och legitimerar ingrepp enligt den linjära utvecklings
diskursen. Där linjär utveckling tycks utebli, trots utvecklade sociala praktiker, finns det 
en tendens i barnavårdsarbetet at t förklara detta utifrån avvikaren, klienten själv, barn 
eller föräldrar. Detta förstärker och upprätthåller den linjära tidens diskurser. 

De linjära diskursernas kraft är betydande inom socialt barnavårdsarbete, vilket bl.a. 
visar sig i mycket enhetliga bedömningar i olika instanser av annars svårbedömda barna
vårdsärenden. 

I samverkan med normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs kan den linjära ti
dens diskurser sägas ha legitimerat och motiverat hela uppbyg gnaden av sociala institu
tioner, socialbyråer och varierande sociala praktiker. Sociala praktiker som när de ut
övats på individer ständigt skapat och skapar ett utvidgat och nytt vetande om indivi
derna, som sedan förstärkt och legitimerat diskurserna. 

Hur detta vetande ska användas i utvecklande eller förebyggande syfte, det vill säga 
vilka metoder och tekniker som ska sättas in som en följd av det specialiserade vetandet, 
framstår däremot alltjämt som synnerligen oklart, eftersom den linjära logiken ständigt 
kullkastas av oförutsedda händelser, tillfälligheter och skillnader. Det oförutsägbara, pro-
cessuella, cikulära, kroppsliga som diskursen i sin linearitet förtigit, marginaliserat och 
konstruerat som kvinnligt. Därmed kan också den linjära tidens diskurser sägas bidra till 
att reproducera en social könsordning. 

Samtidigt motverkas den linjära utveck lingen eller förändringen av normalitetens re-
produceringsdiskurser, som snarare syftar till att bevara rådande ordning genom att peka 
ut avvikelserna på det att vi alla skall förstå hur ett normalt liv skall levas och hur 
vanskligt det är att avvika. I detta upprätthållande av ordningen kommer dock den kun
skap som producerats om individerna väl till pass. 

Tänkt subjektivt växande - som kan motverka samhällsskydd 
De linjära diskurserna understöds, förstärks och möjliggörs s å av den goda viljans 
diskurs med dess individuella barmhärtighetstanke - för individens och samhällets bästa. 
Utan samverkan med den goda viljans diskurs skulle så kraftfulla interventioner som i 
namn av socialt barnavårdsarbete görs i människors liv kna ppast framstå som uthärdliga 
eller rättfärdiga. 

Trots att den subjektiva kroppstidens diskurs i viktiga avseenden motsäger den linjära 
tidens diskurser och normalitetsdiskurserna, är också denna framträdande i det sociala 
arbetet. Också den knyter nära an till den goda viljans diskurs och dess barmhärtig
hetstanke. Då handlar det om förväntningar på att i det sociala arbetet på ett subjektivt 
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plan engagera sig i människorna, söija för och ge utrymme för subjektivt växande här och 
nu. Den diskursen understödjer tekniker som att lyssna på, att skapa subjektiva relatio
ner, subjektiv omsorg, utan att skapa kategoriseringar, förutsägelser, framtidsplaner. 

Samtidigt sker samtal mellan socialarbe tare och de problemdefinierade, de socialt ut
satta eller klienterna, alltid i en kontext där dessa olika diskurser strider och samverkar. 
Den goda viljans samhällsskyddande diskurs samverkar med normaliserin gs- och repro-
duceringsdiskurserna. Tid, plats och villkor för mötet bestäms av myndighetspersoner, 
och samtalen får lätt en prägel av registrerande undersökning i syfte att skapa vetande 
via observation och informationssamlande. Den socialt utsatta människan blir lätt till e tt 
fall, ett objekt för kunskap och en hållpunkt för makt (jmf. Levin 1998; Trulsson 1998). 

Resursförbrukning - och subjektivt motstånd 
Socialarbetaren ingår i ett socialt drama av diskurs iva maktrelationer, och kan därmed i 
sin myndighetsposition uppleva valmöjligheterna som diskursivt begränsade. Hon har 
att agera utifrån diskursivt konstituerade manus. Reproduceringsdiskursens manus före
skriver ageranden som upprätthål ler rådande social ordning . Den linjära tidens diskurser 
konstituerar samtidigt manus som dikterar social förändring. Paradoxen skapar effekten 
att sociala institutioner och verksamheter kan legitimeras och upprät thållas även om de 
inte uppnår någon social förändring - så länge de upprätthåller lugn och en given 
"normal" ordning. 

Som en effekt av paradoxerna mellan de verksamma diskurserna och hur de konstrue
ras och vad de döljer och förtiger, tycks en resursförbrukningsdiskurs produceras som 
motsäger och motverkar den linjära utvecklingsdiskursen, och som också döljs av denna. 
Också resursförbrukningsdiskursen möjliggör s paradoxalt nog av normalitetsdiskursen 
och dess samhällsskydd. För allas bästa upprätthålls normaliteten och den samhälleliga 
ordningen genom att onormaliteten pekas ut och produceras, till och med reproduceras. 
Detta kan också ske genom sociala praktiker som förbrukar de resurser människor ändå 
besitter. De resursförbrukande praktiker som en sådan diskurs skapar och legitimerar i 
reproducerande syfte kan därför inte sägas represente ra ett misslyckat socialt arbete, 
utan måste snarare förstås utifrån de paradoxala och motstridiga diskur ser som verkar 
inom det sociala arbetet. 

Ett resursförbrukande socialt arbete skulle kunna betraktas som framgångsrikt i sitt 
samhällsskydd i enlighet med normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs. Det 
skulle också understödja eländesdiskursens sanning genom att beskriva det sociala 
misslyckandet. Men det skulle samtidigt kunna framstå som ineffektivt i enlighet med 
utvecklingsdiskursen och dess förändringsambitioner, då en sådan pra ktik genom negati
va förväntningar, tvång, isolering och disciplinering snarare konstruerar och rekonstruerar 
awikare av olika slag snarare än förbättrar dem, och i detta konstruerande riskerar att 
förbruka de resurser människor besitter snarare än åstadkomma en linjär utveckling eller 
normalisering (jmf. Levin 1998). M en det skulle inebära en resursförbrukning som sam
tidigt har den funktionen att den upprätthåller rådande samhällsordning, och därmed 
rättfärdigas av normalitetsdiskursen och döljs av den goda viljans diskurs. 

Genom social kontroll, avskiljande, behandling, omhändertag ande a v barn, isolering 
eller hot om inspärrning i enlighet med normalitetsdiskursen ska pas bilden av avvikaren. 
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Awikaren konstrueras och utanförskapet eller utsattheten bekräftas därmed. Det krävs 
kraft för att utveckla motstånd och skydd mot detta, så att de resurser individen besitt er 
inte förbrukas, kraft att värna sig, väija sig, kunna säga "jag är ingen dålig m amma" eller 
"jag är inget monster" (Trulssons 1998)368. Kanske inte trots - utan tack vara - de soci
ala praktiker som sattes in i familjen i berättelsen pojken ur famnen blev läget än mer 
kaotiskt? 

Sådana avskiljande sociala praktiker som skapar awikare, stödjer och upprätthåller 
sedan det normala enligt normalitetsdiskursen. På så sätt utpekas en specifik form av 
laglöshet och specifika sorter av awikare. Uppmärksamheten avleds därmed från andra 
tänkbara former av laglöshet och avvikelser som kunde hota den rådande ordningen på 
mer genomgripande sätt. Dessa döljs av de sanningar som dis kursivt skapas, de sanning
ar som blir våra linser genom vilka vi ser på vår omvärld och d ess problem och awikare. 
På så sätt upprätthålls den rådande samhällsordningen med dess normalitet och onorma-
litet i denna praktik (Foucault 1987 s. 321; jmf Jacobson 1991). 

Lyckade misslyckanden? 
Med så paradoxala och motstridiga verksamma diskurser inom faltet socialt barnavårds
arbete, blir det svårt att kalla det för ett misstag eller en brist som enkelt kan rättas till 
när det uppstår ett glapp mellan bestämda förväntningar om social förändring eller nor
malisering, och det sociala arbete som faktiskt görs och åstadkoms. 

Utifrån detta framstår det inte heller orimligt att formanpassning, handläggning av 
ärenden främst enligt legala och byråkratiska principer, blir till det viktigaste att hålla sig 
till, hålla efter och kontrollera i den sociala praktiken (jmf. Levin 1998; Sunes sson 1981; 
Beronius 1994). Att detta framstår som den enda säkra korthand socialarbetare kan spela 
ut. 

Ett förändringsarbete som initieras och drivs av de etablerade samhälleliga insti
tutionerna, syftar i realiteten sällan till en långtgående förändring i den existerande 
maktstrukturen och resursfördelningen - även om det ibland kan se ut som om så 
vore (Swedner 1996 s. 161-162). 

Så kan det, som en effekt av paradoxala, motstridiga och varandra understödjande dis
kurser, framstå som att det övergripande syftet för det sociala arbetet är att det ska upp
rätthållas, reproduceras och bestå. Att socialbyråer, institutioner, varierande praktiker 
och metoder ska framstå som legitima och överleva, därför att de upprätthåller och för
valtar centrala samhäl leliga värden konstituerade i en normalitetsdiskurs och den linjära 
tidens diskurs, värden som bl.a. har att göra med att upprätthålla sociala ordningar kring 
klass, kön och etnicitet. 

368 Eiier som i Jacobsons (1991) exempel; där de boende i ett bostadsområde menar att vårt bostadsom
rådet framstår som bra för oss, de problem ni beskriver är problem för er. 
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DEL IV 
DET SOCIALA LIVETS DRAMA OCH DESS 

MANUS 
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Kapitel 17 FORSKNINGSINSIKTER OCH FORSKNINGSBIDRAG 

17.1. ÅTER TILL DISKURSENS ÖGON 

Om att ingå i diskursen och göra en könsteoretisk diskursanalys 
Med detta arbete deltar jag i en vetenskaplig praktik. Jag har givit mig in i en vetenskap
lig diskurs och praktik för att kon-versera, inte uta n viss bävan369. Att påvisa att dis-
kursiva sanningar är just diskursivt skapade, och hur vi är våra d iskursers ögon, kan bi
dra till ö ppningar, i förlängningen förändringar. Att påvisa vilka sanningar som skapas 
och hur, bidrar till att dessa reproduceras - och därmed riskerar att upprätthållas eller 
befastas. 

Alla diskursiva praktiker har mål, och utifrån dessa mål bestäms vad som kan betrak
tas som förnuft och sanning i den praktiken (Ruddick 1995). När jag på detta sätt deltar i 
den vetenskapliga praktiken har jag att acceptera de specifika överenskommelser om mål, 
metoder, synsätt, handlingar och språk som de vetenskapliga praktike rna skapat, och 
som också bidragit till att skapa mig som lärare och forskare i den praktiken. Jag ingår 
därmed i diskursen, och kan svårligen frigöra mig från diskurse ns ögon. Ingen kan frigöra 
sig helt från diskursernas ögon. Därför kommer detta verk också att delta i en reproduce
rande vetenskaplig praktik. 

Men jag har också deltagit i andra diskursiva sammanhang och andra sociala praktiker 
bland annat som socialarbetare, modrare, kvinna, moder. Diskurser och praktiker som på 
varierande sätt påverkar mödrar, systrar, döttrar, socialarbetare, kvinnor, vetenskapare, 
och som också bidragit till att skapa mig till den jag är. Diskurser och praktiker som ock
så utgjort nödvändiga möjlighetsvillkor i hur jag skapat/skapar mig. Detta representerar 
praktiker som utifrån helt andra mål producerat andra former av tänkande hos mig, ut
ifrån andra sociala begrepp och ett annat förnuft. Kanske ett förnuft som i enlighet med 
Sara Ruddick (1995) skulle kunna kallas för kärlekens förnuft, en modrandets beskyd
dande kärlek. En ambivalent kärlek blandad med hat, sorg, otålighet, förtvivlan, glädje, 
ilska, oro, rofylldhet, självuppoffring, själviskhet, men en kärlek som skapat en känsla 
av att vilja och kunna bry sig om - sina barn, andras barn, andra människor. 

Det innebär att när jag klivit in i den vetenskapliga praktiken, har jag med nödvändig
het burit med mig effekterna av andra diskurser och praktiker som också bidragit till -
och bidrar till - att skapa mig, min kroppsjäl. Diskurser och praktiker som sedan på olika 
sätt funnits med i det etiska reflekterandet när jag skapat mig själv som vetenskapare, för 
att sedan producera denna text. Jag är också dessa diskursers ögon. 

"We " - meaning by "we " a whole made up of body, brain and spirit, influenced by 
memory and tradition - must still differ in some respects from "you whose body, 
brain and spirit have been so differently trained and are so differently influenced by 
memory and tradition. Though we see the same world, we see it thro ugh different 
eyes (Virginia Woolf i Ruddick 1995 s. 9). 

3 69 Jag har svårt att överblicka vad konsekvenserna kan bli. Jag har inte gjort någon diskursanalys av 
min egen text. Det skulle vara spännande; det kanske någon annan nu kan ge sig i kast med? 

276 



Jag kan således inte frigöra mig från mina diskurser, men jag har försökt låta olika diskur
ser, vars innebörder och sanningar jag är bärare av, mötas i detta arbete, och med hjälp av 
detta skapa en viss mångfald som skulle kunna kallas för distans. Eller närhet. Från mod-
randets diskurs och praktik har jag exempelvis burit med mig det denna praktik lärt mig 
av oförutsägbarheter, tillfälligheter, skillnader, variationer inom och mellan människor, 
kanske också kroppslighet. Detta har exempelvis bidrag it till a tt synliggöra och proble-
matisera diskursens anspråk på förutsägbarhet, generalitet, enhetlighet. 

Detta kan jag bara göra utifrån min egen praktiks antaganden. Jag kan inte stå över 
varken mina egna utgångspunkter eller de som finns bakom den verksamhet jag analyse
rar (jmf. Ruddick 1995). Att tala som modrare eller socialarbetare eller kön eller kvinna 
erbjuder inte någon epistemologiskt fri eller privilegierad ståndpunkt, och kan inte heller 
bedömas som sådan. Det innebär snarare att tala utifrån de strider och passioner och 
ambivalenser och motsägelser respektive diskurs och praktiker bjuder. Och praktikerna 
varierar lika mycket som det tänkande som emanerar från dem och formas till diskurser. 

Att tala utifrån den egna kropp själen med dess diskursiva inskriptioner, som kön, 
kvinna, modrare, vetenskapare eller socialarbetare, innebär därför inte heller att tala för 
någon annan kvinna eller modrare eller socialarbe tare. Jag vill inte ge sken av generalitet, 
men jag vill delta i e n praktik, och menar att jag här också deltar i en praktik, som på 
detta sätt problematisera och ställer i fråga sådant som annars riskerar att lämnas som 
"självklarheter" och reproduceras av vetenskapen. En praktik där diskurserna läses ut
ifrån kön. Det innebär inte någon frigörelsepraktik, möjligen en form av frihetsprak
tik370. Här har min huvudsakliga drivkraft funnits, och det är min förhoppning att här 
också finns ett av mina bidrag371. 

Där finns ingen överordnad diskurs 
Det Virginia Woolf i ovanstående citat uttrycker förstår jag som att där finns inget över
ordnat Förnuft som kan överskrida alla skillnader. Där finns bara olika förnuft grundade i 
olika verksamheter som skapar olika tänkande och diskursiva praktiker. Om där inte 
finns någon Gud, så finns där inte heller någon filosof eller vetenskap sman som kan stå 
utanför, ovanför eller alldelens i böljan av allt, och som därmed skulle kunna ge oss den 
fasta grunden att stå på, utifrån vilken bevis kunde förkastas eller rättfärdigas. En grund 
som skulle kunna utgöra en plats för epistemologisk och moralisk säk erhet bortom alla 
skillnader. Varken du eller jag eller någon annan vetenskapare kan garantera eller garante
ras någon sådan grund. 

Så minns jag att jag också sa (...) till min man: jag varnar dig för att stiga så där 
säkert på verkligheten för det finns bråddjup inunder den. Den ser bara bestäm
bar ut för vi har sådana mått (Aronsson i Hörnström 1994 s. 128). 

Jag vill därmed inte ha sagt att där inte finns några sanningar, det skulle vara förmätet av 
mig och förolämpande och nedvärderande av många människor, men däremot att san

370 Frigörelse implicerar att något ursprungligt som förtryckts funnits, som nu kan frigöras, vilket jag 
har svårt att se. 
371 Därvidlag vill jag också betrakta detta som en kärleksförklaring till vetenskapen; den enda praktik jag 
känner som möjliggör detta i fråga sättande. 
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ningar alltid är relaterade till den diskurs och den praktik där de skapas. Att det inte 
finns någon "Sanning" från något transcendentalt perspektiv - det vill säga från inget 
perspektiv alls. Det behöver för den skull inte betyda att sanningar är en fråga om åsikter 
eller fria tyckanden, men de t betyder att sanningar skapade exempelvis utifrån en mod-
randets diskurs och praktik med dess kärleksförnuft kan framstå som en annan än empi-
risistiska, vetenskapliga sanningar skapade utifrån ett instrumentelit vetenskapligt för
nuft (jmf Rudick 1995). Detta har jag försökt exemplifiera i min text. Eller som Chaterine 
MacKinnon uttrycker det 

Feminism is not challenges masculine partiality but questions the universality im
perative itself. A perspectivity is revealed as a strategy of male hegemony... Nor is 
feminism objective, abstact, or universal... Feminism does not begin with the pre
mise that it is unpremised. It does not desire to persuade an unpremised audience 
because there is no such audience (Ruddick 195 s. 128). 

Det är min förhoppning att jag med detta arbete bidragit till att utvidga förståelsen för 
detta tänkande att sanningar alltid är något som upp står i relation till diskurser och dess 
ömsesidiga produktion av makt och vetande. Att dessa diskursiva sanningar skapa s i 
olika relationella diskursiva stri der och maktrelationer, att ingen diskurs kan överordnas 
alla andra, och att föreställningen att vi helt skulle kunna frigöra oss från våra diskurser 
är lika svårgripbar som att vi skulle kunna frigöra oss ifrån våra kro ppar. Och slutligen 
hur sådana diskursivt naturliggjorda sanningar far djupgående effekter, bidrar till att for
ma våra kroppar och själar. 

Diskursens könskaraktär och språkets ordnande 
Vare sig jag ingår i någon praktik som forskare, socialarbetare, kvinna eller modrare, del
tar jag med nödvändighet i sociala relationer strukturerade utifrån en social könsordning. 
Relationer som bidrar till att manifestera och uttrycka innebörder i manlighet och rep ro
ducera innebörder i kvinnlighet. Diskurserna är inte könsneutrala, och jag har lärt mig tala 
i det dominerande språket, Faderns språk. Språket ger mig de socialt accepterade be
greppen, begreppen med tydliga och färdiga innebörder. Där finns därmed inte alltid be
grepp för vad jag erfar eller skulle vilja tala om, och jag kan inte alltid tala utan att repro
ducera innebörder jag inte skulle önska. Men utan begrepp kan jag svårligen tänka eller 
tala. Och att tiga för oss troligen inte vidare. 

Författarna i Women's Ways of Knowing rapporterar så här om sina intervjupersoner: 

In describing their lives, women commonly talked about voice and silence: 
"speaking up", "speaking out" "being silenced" "not being heard", "really lis
tening", " really talking", " words as weapons", "feeling deaf and dumb", 
"having no words", " saying what you mean", "listening to be heard" (Ruddick 
1995 s. 40). 

Kvinnors komplicerade relation till språket är uppenbar, och jag känner igen den också 
som min verklighet. Utifrån det diskursanalytiska förhållningssätt jag redovisat har jag 
reflekterat över min språkliga praktik i detta arbete sålunda: 

- Jag kan inte sluta tala, tänka, skapa eller använda begrepp på grund av att begreppen 
åstadkommer icke önskvärda effekter. Att begreppsliggöra sin omgivning är delvis en 
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förutsättningen för att leva och handla i den (jmf Canguilhe im 1966/1989). Men jag kan 
etiskt reflektera över hur begreppen görs och vad det i förlängningen kan fa för effekter, 
och hur jag bidrar till detta. Även om jag inte kan frigöra mig, kan jag reflektera över hur 
jag blivit fangen. 

- Jag kan bidra till att problematisera, ifrågasätta eller dekonstruera begreppsliga kate
goriseringar kring kön, kvinna, man, sexualitet, och behandla dem som dis kursivt konsti
tuerade i stället för att utgå ifrån dem som givna. Via diskursanalys kan jag då exemplifie
ra hur sådana begrepp inte bara beskriver världen utan också producerar den som verk
lighet. 

- Jag kan bidra till att diskursanalystiskt granska hur sociala kategoriseringar som 
olämplig mor, ensamstående mor, modrare, far, pr omiskuöst leverne, prostituerad, soci
alt utsatta, missbrukare, vanartade, kriminella osv. görs via dikotoma konstruktioner, 
och dessutom vad detta i förlängningen gör, vilka effekterna blir. Återigen således inte 
utgå ifrån begreppen som givna utan sätta i fråga. 

- Slutligen kan jag arbeta på att bidra till det oerhört svåra i att bryta upp dikotomise-
ringar genom att påvisa dess dikotoma konstruktion i en diskursanalys. Mitt försök att 
beskriva en annan relation mellan kropp själ har antagligen inte bidragit till en dekon-
struktion eller ett uppbrytande, därtill är denna dikotoma konstruktion alltför diskursivt 
given eller naturliggjord i vår kultur. Men kanske har försöket däremot bidragit till att 
påvisa och uppmärksamma den dikotoma konstruktionen och dess effekter? 

I förlängningen kan jag möjlig en också arbeta för att skapa nya icke-dikotoma be
grepp snarare skapade utifrån rena skillnader än antingen - eller- skillnader. 

17.2 DISKURSANALYS SOM FORSKNINGSBIDRAG 

Med detta vill jag också ha sagt a tt ett av mina mål med dett a arbete har varit att hitta 
sätt att problematisera diskursivt konstituerade verklighetsuppfattningar, innebörder, 
föreställningar och bilder som annars lätt framställs som, och fortsatt tillåts framstå som, 
självklara, oproblematiska, "naturliga", och därmed "sanna". Som en självklar del av vår 
"objektiva" verklighet. Den diskursiva maktens kraft ligger ju i att den inte bara beskriver 
och definierar världen, utan därigenom också bidrar till att producera den. Jag ser därmed 
utformandet av den diskursanalys jag här beskrivit och satt in i en filosofisk och kun
skapsteoretisk ram, som en sådan analys är oskiljaktlig ifrån, som ett viktigt bidrag i 
detta avhandlingsarbete. Ett bidrag som kan användas långt utöver mina tre tillämpning
ar. I de tre tillämpningarna visar jag hur jag menar att diskursanalysen kan utgöra ett ve
tenskapligt redskap för maktkritiska, könsteoretiska, vetenskapliga analyser inom dessa 
- men också många andra - områden. 

Diskursens makt grundar sig således på de mekanismer som hindrar oss att se 
"sanningen" om diskursen, och i stället se diskursens sanning. Se med diskursens ögon 
(Daudi 1993). Diskursanalysens syfte är att dekonstruera denna diskursens makt, att 
extrahera begreppskonceptualiseringen från diskursens totaliserande mekanismer. Hur 
kan detta göras av människan som själv omsluts av den diskurs hon producerar om sig 
själv? I detta har vi att leva med kunskapens dilemma; det paradoxala i att vara både 
subjekt och objekt för vår kunskap; människans (subjektet människans) förhållande till 
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diskursen om sig själv (objektet människan). Ett olösligt dilemma, men ett dilemma vi 
kan leva med genom insikten om det. Genom medvetenheten om att den tavla jag beskå
dar är jag själv en del av (Daudi 1984). Dreyfus och Rabinow (1982) menar at t Foucault 
kunnat analysera vår nuvarande belägenhe t just för att han delade den. Han har därige
nom kunnat erbjuda oss en pragmatisk guidning från insidan. Det vi har är den kulturella 
praktik som gjort oss till vad vi är. För att lära känna denna får vi ge oss i kast med den 
via genealogi och diskursanalys. 

Jag betraktar diskursanalysen som en forskningsstrategi; ett vetenskapligt förhåll
ningssätt inramat av en rad ställningstaganden. Den diskursanalys jag använt i mina till-
lämpningar har, menar jag, visat sig vara ett etiskt, kunskapsteoretiskt och metodologiskt 
försvarbart analysinstrument i relation till andra befintliga vetenskapliga analyser. Med 
diskursanalys har jag kunnat bidra med att exemplifiera hur sanningar inom områden som 
sociologisk vetenskap, könsteoretisk vetenskap och socialt arbete kan skapas. Hur de 
görs genom att söka dess arkeologi och genealogi och dess möjlighetsvillkor. Vad de gör 
genom att diskutera de sociala praktiker diskursen bygger på, legitimerar och rättfärdigar. 
Praktiker som när de utövas legitimerar och möjliggör diskursen och dess fortlevnad. 

I det drama som är vårt sociala liv har jag via diskursanalys belyst hur dramats manus 
dikteras i diskursiva maktrelation, hur specifika diskursiva innebörder skapas, hur det 
görs och naturliggörs. Vidare har jag exemplif ierat hur vi som aktörer i våra sociala liv 
sedan agerar som diskursens ögon och i enlighet med de dis kursivt skapade manuskrip
ten. Hur vi förmås "välja" dessa som "sanna" genom att andra förkastas, marginaliseras, 
döljs, kontrolleras eller förtigs, vilket är att tala om vad diskursen gör. I diskursanalysen 
har också exemplifierats hur diskurserna stödjer sig på, möjliggör, legitimerar eller dikte
rar specifika sociala praktiker som påverkar våra sociala liv, vår subjektivitet, vår kropp, 
kön. 

Detta har bl.a. tydliggjorts i diskursanalysen genom att jag, utifrån min lä sart av tex
ten, identifierat eller skapat olika i texten verksamma diskurser. I konstruerandet av så
dana diskurser har jag sökt efter kontraster eller motsägelser i texten som sedan relaterats 
till dessa diskurser. Detta har varit speciellt tydligt i diskursanalysen av den paradoxala 
och motsägelsefulla barnavårdsdiskursen. Att på detta sätt relatera motsägelser till olika 
diskurser, och sedan söka hur diskurserna formerats och diskursernas respektive genea
logi eller möjlighetsvillkor och dess respektive effekter, uppfattar jag som ett mycket 
produktivt inslag i diskursanalysen. Det ökar förståelsen för hur vi genom att relatera till 
olika diskurser hanterar våra sociala liv, hur vi rättfärdigar våra ofta motsägelsefyllda 
sociala handlingar, hur vi skapar och upprätthåller sociala ordningar, och hur vi skapar 
och reproducerar subjektsform er som kön, ras, och andra sociala kategoriserin gar som 
missbrukare, dålig mor, vanartad, promiskuös. Diskursanalysen av berättelsen pojken ur 
famnen har därmed på ett stundtals mycket smärtsamt sätt givit mig en annan förståelse 
av detta drama, och mig själv som aktör i detsamma. 

En stor fördel med diskursanalys som vetenskapligt verktyg är sedan att den också 
gjort det möjligt för mig att diskutera vad dessa diskurser gör, det vill säga vilka prakti
ker, metoder och effekter de bidragit till att skapa, rättfärdiga eller upprätthålla. Vilka 
effekterna blir av vad diskursen rättfärdigar, legitimera och förespråkar i termer av sociala 
praktiker som påverkar, formar och skapar oss och vår sociala domän (Foucault 1993; 
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Daudi 1985, 1990; Beronius 1991 m.fl.). I detta avseende går diskursanalysen ett steg 
längre än många andra vetenskapliga analyser. Jag har hela tiden eftersträvat att genomfö
ra diskursanalysen i mina exempel så att samband med de prak tiker diskurserna möjlig
gör och legitimerar och upprätthåller blir synliga. Därmed har diskursernas kraftfulla 
handlingspotential synliggjorts. 

Eftersom diskurserna skapas utifrån interrelationen mellan vetande och makt, ut
trycker de alltid maktviljor. De far oss att se oss själva, varandra och vår tillvaro med 
diskursens ögon, och försvårar därmed andra sät t att se, vara, leva. Därmed utgör kon
struktionen av och analysen kring olika diskurser och dess möjlighetsvillkor en kraftfull 
maktanalys, vilket också blivit tydligt i såväl de könsteoretiska analyserna som i analy
serna av socialt barnavårdsarbete. Men i diskursanalysen har också möjligheter till m ot
stånd och motvärn synliggjorts, och hur tillfälligheter, oförutsägbarheter, skillnader, vari
ationer påverkat dramats gestaltning, trots att detta inte synliggjorts av diskurserna eller 
skrivits in i dess manus. 

Jag tror mig inte om att via diskursanalys kunna undvika att upprätthålla och repro
ducera diskurser, inte heller sådana jag finner etiskt oförsvarbara som könsbefästande 
eller rasistiska diskurser , i min text. Även om diskurserna i en diskursanalys skapas av 
forskaren i syfte att kritiskt studera hur texterna är uppbyggda och vad de gör, kan den
na skapelse sedan bidrar till att skapa sammanhang och k nyta maktstrukturer till detta 
på icke avsedda sätt. Analysen skulle därmed kunna få r eproduktiva effekter, diskrimi
nerande effekter. Men diskursanalysen möjliggör alltid något mer än reproduktion av 
redan befintliga sanningar. Den öppna r för nya läsningar och nya sätt att förstå sig på 
socialt liv och hur det skapas och återskapas. 

Att via diskursanalys beskriva något som diskursivt skapat eller konstruerat eller 
gjort, och ge exempel på hur detta kan ha gjorts, innebär som jag ser det teoretiska öpp
ningar. Något som inte är givet utan är gjort - skulle kunna göras annorlunda. Den öpp
ning diskursanalysen kan bidra med är att fa oss att se eller åtminstone ana linserna, gall
ren, manuskripten eller vilken metafor vi väljer för det diskursiva begränsningarna; att de 
finns och att de är konstruerade snarare än "naturliga", självklara. Detta öppnar för möj
ligheter bortom detta gjorda - men då är vi också bortom diskursanalysen. Diskursanaly
sen som vetenskapligt förhållningssätt stannar i detta öppnande - utan att slå fast något 
nytt. Diskursanalysens styrka är att få oss att se klarare, inte genom att föreslå lösning
ar, utan genom att föra diskussionen vidare (Daudi 1984). 

Att inte lämna diskurserna i fred med sitt naturliggörande, utan att på detta sätt un
derkasta dem en kraftfull vetenskaplig analys, är för mig ett etiskt försvarbart sätt att 
arbeta vetenskapligt. Det är att delta i en form av frihetspraktik. Därmed kan diskurs
analys vara ett redskap i könsteoretiska studier, där kön ses som något skapat och dis
kursivt konstituerat, men också ett redskap för analys av andra sociala kategoriseringar, 
definierade onormaliteter, sociala avvikelser, som kan ses som sociala konstruktioner 
snarare än givna identiteter. Det är därmed min uppfattning att diskursanalysen kan ut
göra ett produktivt bidrag till forskning i socialt arbete. 

I förlängningen kan detta öppna för diskussioner bortom diskursanalysen. 
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17.3 DISKURSANALYS AV DET SOCIALA LIVETS DRAMA OCH DESS MANUS 

Diskursanalys av det manus som konstituerar kön 
I diskursanalysen av vetenskapliga texter som exempelvis Dürkheims har jag exemplifie
rat hur de innebörder forskare ger kön, explicit eller implicit i deras texter, kan ses som 
konstruerade snarare än naturliga innebörder. Eller hur "sanna" uttalanden och konstate
randen om kön och könsskillnader tenderar att skapas och traderas som självklarheter, 
"naturligheter", också i vetenskapliga texter, och hur denna diskursiva, skapande process 
inbegriper makt. Makten att diktera och naturliggöra diskursens manus, det "naturligas" 
makt, som försvårar andra synsätt, och därmed andra formera av könskonstruktioner 
eller relationer. En makt som når ända in till formandet av våra kroppar. 

I diskursanalysen har jag exemplifierat hur jag läser hur olika, delvis motsägande, del
vis överlappande, innebörder av kön konstrueras genom att relater dessa innebörder till 
olika diskurser (här kultiveringsdiskurs, offentlighetsdiskurs, objekt ivitetsdiskurs, struk-
turalistsdiskurs). Dessa diskurser görs, formeras, genom att innebörden i kön konstitue
ras i form av dikotoma motsatspar, där den ena av de två polerna kan läsas som den pri
mära kategorin som positivt definieras (den som associeras med det manliga som kultur, 
offentlig och objektiv). Denna primära kategori överordnas hierarkiskt sin motsats, och 
framställs diskursivt som det "normala", sanna, mänskli ga. Naturliggörs. Den andra po
len (den kvinnliga) karaktäriseras snarare i termer av brist eller frånvaro av manligt (som 
natur, privat, subjektiv, kropp, kön), och avskiljs och förkastas därmed diskursivt. Inne
börden av genuina skillnader i egenskaper mellan könen uppstår så genom att ett mönster 
skapas genom flera samverkande likartade diskurser. 

Kring vaije sådan diskurs har jag också fört en diskussion om vad diskursen kan tän
kas göra, dess effekter, vilket inkluderat maktaspekter. Effekter i form av kroppsjälsliga 
formeringar, men också effekter i termer av sociala praktiker som diskursen såväl under-
stödjer som stödjer sig på. Praktiker som utövas på sociala, politiska, juridiska och eko
nomiska falt . Praktiker som i och genom sitt utövande legitimerar och upprätthåller 
mannens sociala och kulturella ställning som hierarkiskt överordnad, och som bidrar till 
att begränsa kvinnors handlingsmöjligheter, och på så sätt befasta olika sociala positioner 
för olika kön. Praktiker som samtidigt bidrar till att skapa, befasta och upprätthålla de 
diskurser de vilar på. 

På så sätt är diskursanalysen ett sätt att synliggöra hur könsinnebörder naturliggörs i 
en samverkan mellan diskurser och praktiker, i förlängningen hur kön görs. Genom att 
bidra till att diskursivt konstituera "normala" könsinnebörder i vetenskapliga texter, bi
drar den diskursiva makten till att producera subjekten, här subjektsformen kön. Den 
diskursiva makten får oss att se oss själva och varandra med di skursens ögon, och forma 
våra kroppar till olika kön. 

För mig framstår en sådan diskursanalys som ett verksamt sätt att vetenskapligt un
derminera dessa annars så "självklara" diskursivt skapade sanningar om kön, som en 
möjlighet till en könsteoretisk vetenskapskritik. Eller som en verksam maktanalys. Detta 
kan ses som de bidrag denna diskursanalys lämnar. 
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Pågående drama mellan könsinnebörder 
I den diskursiva läsningen av könsteoretiska texter fördjupar jag sedan diskussionen 
kring hur kön kan ses som något kulturellt skapat och diskursivt konstituerat, snarare än 
något objektivt givet, genom att beskriva hur olika könsbe grepp med olika innebörder 
görs eller konstitueras diskursivt - på olika sätt och med my cket olika effekter. Innebör
der i kön som exempelvis den ofta diskursivt naturliggjorda innebörden kön som skillna
der i egenskaper, som tenderar att enhetliggöra könen, begränsa kvinnor och mäns hand-
lingsutiymme, skapa osäkerhet och ofrihet, och forma våra kropp själar på kulturellt 
naturliggjorda sätt. Eller den könsinnebörd som politiskt ofta framhålls som jämställdhet, 
där innebörden konstitueras utifrån att kön inte har någon betydelse, men som implicerar 
ett förhållningssätt där kvinnor jämförs med normen man so m människa. Båda dessa 
innebörder tenderar att diskursivt dölja hur könsskillnader kan ses som något som kon
struerats under olikhetsskapande sociala och kulturella vil lkor. Effekten kan bli at t de 
olikheter sådana villkor skapar i stället tenderar att förstås utifrån skillnader i egenskaper 
hos den enskilda individen, vilket riskerar att upprätthålla och befasta den naturliggjorda 
skillnadsdiskursen. 

En längre diskussion förs sedan kring innebörden kön som gender/genus, som tende
rar att konstitueras på ett sådant sätt att den dikotoma diskursiva logiken befästes. 
Uppdelningen mellan kön (som något ursprungligt) och gender/genu s (som något socialt 
skapat) kan läsas som att den bygger på antagandet om, eller har som sitt möjlighetsvill
kor, en dikotom uppdelning mellan kultur och natur, och mellan kropp och själ. Det im
plicerar en läsart där kroppen ses som evig, opåverkbar (kön), och själen som en neutral, 
passiv entitet som låter sig styras av sociala och kulturella inskript ioner (gender/genus). 
Risken är uppenbar att skillnadsdiskursen härmed reproduceras. 

Dessa olika diskursiva könsinnebörder kan ses som samtidigt verksamma såväl i vårt 
dagliga liv som i vetenskapen, och diskursiva strider konstituerade av maktrelationer 
pågår ständigt kring vilken innebörd som just här och nu ska "naturliggöras". Vilket dra
ma som ska spelas upp med vilket manus. Diskursanalysen, som bidrar till att syn-
liggöra dessa strider, kan därmed öka förståelsen för vårt sociala liv. 

Jag väljer att, alltjämt utifrån begreppet kön, tala om kön som något icke naturligt (det 
vill säga inte som skillnader i biologiska ell er psykologiska egenskaper mellan män och 
kvinnor), men inte heller som jämställdhet (det vill säga kön som något neutralt som inte 
spelar någon roll) eller som genus (som en social maskerad möjl ig att demaskera), utan 
snarare tala om kön som diskursivt naturliggjort och konstituerat i/på vår kropp själ. En 
konstruktion och konstituering vi som subjekt sedan etiskt reflekterar över i vårt subjek
tiva formande. Jag väljer att tala om kön som det komplexa område där könsskillnader 
produceras och genomlevs av våra talande och tänkande och levande kroppsjälar. Kön 
som varken något enbart kroppsligt eller enbart själsligt eller socialt, utan det område där 
kropp, sexualitet, tänkande, språk, innebörder, värderingar produceras i kulturella, soci
ala och diskursiva praktiker. Därmed blir kön något djupt konstruerat som ristas in i vår 
kropp själ, kroppsjäl, och levs ut i vårt sätt att tänka, tala, gå, röra på oss, se på oss 
själva och varandra. 

Denna innebörd i kön, denna konstruerade kropp själ, kroppsjäl, blir mitt bidrag till 
diskussionen. Syftet med att skriva kropp själ, kroppsjäl är att eftersträva att försvåra 
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ett dikotomt tänkande; att visualiserar en icke-dikotom begreppslig relation. Ett sådan 
könsbegrepp öppnar för de diskursanalytiska frågorna; hur möjliggörs och görs då dessa 
kön? Och vad gör de; vilka blir effekterna av sådana konstruktioner? Det bidrar därmed, 
tillsammans med analysen av Dürkheims diskurs, till att problematisera och ifrågasätta 
det dikotoma tänkandet kring kön. 

Diskursanalys av manus i ett barnavårdsdrama 
Diskursanalysen av barnavårdsdramat blir sedan ytterligare en exemplifiering av dessa 
frågor kring hur kön görs diskursivt, och med vilka effekter. I analysen exemplifieras hur 
social onormalitet, sociala avvikelser (som exempelvis dålig mor, missbrukare, fara för 
framtida utveckling), konstrueras och konstitueras diskursivt genom att gränser dras 
mellan normalt och onormalt i normalitetsdiskurser. Dessa avvikelser ges därvid såväl 
könsspecifika som klassspecifika innebörder. Gränsen mot det onormala dras olika 
snabbt och på olika sätt utifrån kön, och de sociala praktikern a i socialt arbete varierar 
med kön. Könen ges olika handlingsutrymme, och sexualitet och identitet ges könsspeci
fika innebörder. I barnavårdsdramats manus skrivs kvinna i n som moder och modrare, 
och ges därmed ansvaret för att barn modras normalt. Ett möjlighetsvillkor för dramats 
utformning är att den odugliga modern/modraren konstitueras, varpå även den diskursivt 
marginaliserade "icke-kvinnan" (den misslyckade modern/modraren) konstitueras som en 
diskursiv effekt. Faderns eller fadrarens plats är däremot d iffus. Med stöd av det nor
malas makt i normalitetsdiskursen skapas "klienter" på ett sätt som upprätthåller och 
reproducerar ordningar av kön. Diskursiva kategoriseringar oc h sociala praktike r upp
rätthålls som kan tänkas få kroppsjälsliga effekter. Normalitetsdiskursen är också en 
könskonstituerande diskurs. 

I diskursanalysen av barnavårdsdramat tydliggörs den nära samverkan och det ömse
sidiga beroende som finns mellan verksamhetsfältets motsägelsefulla och paradoxala dis
kurser och dess lika motsägelsefulla praktiker. I strävan att linjärt förutsäga för att via 
socialt arbete förändra, förbättra och nå välfärd i en framtid (i enlighet med den linjära 
tidens diskurser) för de som (utifrån normalitetsdiskursens sanning) definierats som av
vikande, har sociala praktiker utvecklats som observation, sociala undersökningar, ut
frågningar, utredningar, avskilj anden. Praktiker som när de utövas skapar ett allt mer 
precist vetande om de avvikande, och som därmed understödjer normalitetsdiskursen 
och dess upprätthållande av det normala, och möjliggör att gränsen mot det onormala blir 
allt mer precis. På det att allt mer detaljerade sociala praktiker i form av disciplinering, 
formning och behandling kan legitimeras och utvecklas - som skapar nya former av ve
tande. Dramats manus konstitueras i en samverkan mellan professionell kunskap, veten
skap, vetande om individerna - och sociala praktiker och tekniker som disciplinerings-
tekniker, kontrolltekniker och behandlingstekniker. Barnavårdsdramat utgör därmed en 
exemplifiering av diskursernas enorma handlingspotential; vad diskurser gör. 

Trots det alltmer specialiserade och precisa vetande som diskurserna sålunda såväl 
stödjer sig på som understödjer, har dock de sociala praktikerna, behandlings- formnings-
och disciplineringsteknikerna, inte differentierats och specialiserats på samma sätt utan 
förblivit förhållandevis likartade. Detta kan läsas utifrån att här är flera men motstridiga 
diskurser samtidigt verksamma. Dels diskurser som konstituerar manus för social för
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ändring, utveckling och normalisering, och dels diskurser som samtidigt konstituerar ma
nus för upprätthållande av skillnader mellan människor, mellan normalt och onormalt, 
upprätthållande av sociala ordningar, social reproduktion. Trots att diskurserna kan 
tyckas motstridiga och paradoxala, tycks de samverka och understödja varandra. A llt 
mer förfinade kategoriseringar kan bidra till att alltmer precisa gränser dras mot onormali-
teten, så att det normala far näring och naturliggörs (i enlighet med normalitetsdiskurser). 
Detta kan legitimeras som gott - helt oavsett om några framtida förändringar eller norma
liseringar av de avvikande uppnås (i enlighet med den linjära tidens diskurser och dess 
utvecklingstanke). 

Det sammanhållande kittet för detta har jag kallat den goda viljans diskur s, vars san
ning är att allt detta görs för individens bästa. I den goda viljans diskurs framställs det 
goda livet som objektivt givet, men karaktäriseras samtidigt som den rådande "normala" 
ordningen. Denna utgångspunkt gör individen till problemet, avvikaren, och samhället till 
den goda förmyndaren som intervenerar och åtgärdar för individens bästa. Därmed döljs 
individens eget ansvar, men samtidigt döljs också i talet om individens bästa samhällsbe
varande^ den reproduktiva uppgiften. Däremot upprätthålls, i talet om välfärd och det 
goda livet, sociala och vetenskapliga bilder och berättelser, onda livsberättelser (eländes
diskursen) eller goda om lyckade myndighetsinterventioner (utvecklingsdiskursen), som 
bidrar till att understödja och legitimera ständigt ökad insyn, ökad kontroll, ökat vetande, 
allt mer genomlysta medborgare och allt tidigare ingripanden i förebyggande syfte. 

Via denna diskursiva samverkan skapas och upprätthålls föränderliga normaliteter 
och onormaliteter, köns- och klassspecifika diskurser och ordningar, i socialt barnavårds
arbete. Däremot osynliggörs exempelvis oförutsägb ara och positiva processer i männi
skors liv. Det processuella, det subjektivt kroppsliga, det ständigt föränderliga, det cir-
kulära, utdefinieras och döljs av den linjära tidens diskurser. Den subjektiva kroppsti
dens diskurs, som förespråkar stöd utifrån det specifika subjektets här och nu, och som 
också är verksam i socialt arbete, marginaliseras därmed. Samhälle och människor fram
ställs som rationellt ordningsbara, förutsägbara och planeringsbara. Den subjektiva kraft 
och motmakt som också finns där hos individerna tenderar att döljas. Det som definieras 
som avvikelser skulle även kunna läsas som sätt att utmana kulturella normer och tabun 
kring kön, relationer, sexualitet, sociala mönster och livsstil. Det skulle kunna ses som 
sätt att aktivt förhålla sig till kulturella förväntningar och sätt att "bli någon". Dikotoma 
konstruktioner kring normalt - onormalt försvårar dock en sådan läsart. De försvårar 
andra synsätt, andra konstruktioner, andra relationer och livsstilar. 

Så kan det som en följd av motstridiga diskurser framstå som att syftet med det soci
ala arbetet är att det i sig ska upprätthållas och bestå, därför att det upprätthåller och 
förvaltar centrala samhällel iga värden (konstituerade i normalitetsdiskurser och linjära 
tidens diskurser, sammanhållna av den goda viljans diskurs). Värden som bidrar till att 
upprätthålla sociala ordningar kring klass, kön och etnicitet. I analysen beskrivs hur ett 
förbrukande av människors resurser kan bli effekten av ett sådant motsägelsefullt socialt 
arbete. En diskursanalys av socialt arbete utgör därmed en kraftfull maktanalys, men 
ökar också förståelsen för hur det är att befinna sig i ett paradoxalt och motsägelsefullt 
falt av diskursiva strider. 
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Barnavårdsdramat utgör här bara en av ett otal möjliga illustrationer av diskursers 
upprätthållande och reproducerande effekt. I syfte att skapa ett vetande om individerna 
har likartade praktiker och tekniker utvecklats inom olika verksamhetsfält som exempel
vis inom medicinen, samhällsvetenskapen, inkvisitionen och socialt arbete i vidare be
märkelse. Utifrån detta vetande har människorna sedan del ats upp i kategorier på likar
tade dikotoma sätt; normal eller onormal , frisk eller sjuk, utvald eller fördömd, oskyldig 
eller skyldig, god eller ond. Kategoriseringar som gjorts i syfte att kontrollera, ordna, 
forma och disciplinera individerna. Kategoriseringar som sedan fått människor att reflek
tera över sig själva i termer av dessa kategorier, internalisera den övervakande blicken, 
och utöva självdisciplinering. Det normalas makt att innesluta och utesluta kan ses som 
en generell diskursiv strategi i sy fte att bevara diskursens makt. Mikromakt utövas via 
otaliga funktioner som sprider sig som ett finmaskigt nät över vårt samhälle, där socialt 
arbete utgör en, i syfte att ordna, kontrollera, disciplinera och forma individerna i enlig
het med diskursens sanning. 

Genom att i diskursanalysen av barnavårdsdramat identifiera olika diskurser och kny
ta dessa till motsägelser och paradoxer på det sätt jag gjort, kan en förståelse skapas för 
hur sådana motsägelser och paradoxer kan härbärgeras inom samma verksamhet, och 
vilka effekterna av d etta blir. Effekter som att samtidigt legitimera såväl praktiker för 
sociala förändringar i bestämda riktningar, som praktiker för att upprätthålla och befasta 
rådande social ordning. Det sociala arbetets falt är ett fält av diskursiva strider. Diskur
serna är invävda i varandra, men genom att i diskursanalysen konstruera dem utifrån 
motsägelser och paradoxer, och diskutera dem var för sig och i förhållande till varandra, 
blir det möjligt att diskutera dessa strider, och därmed också olika sätt att förhålla sig till 
dem. Diskursanalysen bidrar till att lyfta den goda viljans mystifierande slöja. 

En sådan diskursanalys öppnar i förlängningen för en diskussion och etiskt reflektion 
kring de dilemman som skapas av dessa paradoxer. Den öppnar för en diskussion och 
etiskt reflektion också kring andra möjliga synsätt, och därmed andra möjliga formera av 
praktiker relaterade till dessa och andra konstruktioner, relationer, livsstilar eller livssätt. 

17.4 SLUTORD 

Jag har i detta arbete eftersträvat att till det vetenskapliga tänkande jag här praktiserar 
också föra tänkande utifrån andra diskurser och praktiker jag är bärare a v, möjligen u t
ifrån ett annat förnuft. Det är min förhoppning att detta kan uppfattas som berikande 
för det vetenskapliga tänkande, och att den diskursanalys med vars hjälp jag här synlig-
gjort vissa diskursivt naturliggjorda sanningar kan se s som ett viktigt bidrag till vår ver-
lighetsbild idag; hela det sociala livets drama. Om nu vår sociala tillvaro och vi själva i 
den är som den är, och dessutom ständigt riskerar att bli som den var, så kan det ju vara 
både intressant och viktigt att fundera över hur den gjorts sådan - eller hur den görs. Hur 
vi gjorts - eller gör oss - sådana. Det är förutsättningen för att sedan kunna se och disku
tera nästa steg - att den (vi) kunde göras annorlunda. Diskursanalys kan bidra till att 
öppna för sådana diskussioner. 

Jag menar för den skull inte att ett könsteoretiskt tänkande, eller ett modrartänkande 
eller vad vi nu väljer att kalla det (de) andra, skulle vara högre värderat eller "b ättre" än 
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det abstrakta, "manligt" definierade vetenskapliga tänkande t, eller att vi skulle kunna 
ersätta det ena med det andra. Ingen dualism, ingen sann eller total diskurs (jmf. Ruddick 
1995). Det handlar inte om att frigöra sanningen från makten - ty det låter sig in te göras. 
Möjligen handlar det om att eftersträva att få det att fungera annorlunda inom ett makt-
falt (Dreyfus och Rabinow 1982). Eller att vidga faltet. Möjligen skulle detta andra kun
na utgöra sätt att skapa andra eller fler platser att se tavlorna ifrån, eller skapa bilder av 
världen ifrån, som berikar både tänkandet och kunnandet och den sociala praktiken. Inte 
bättre, men andra. 

du min mor 
gör dig synlig 

låt natten komma 
visa sjustjärnornas uddar 

jag är din dotter 
och jag har aldrig sett dig 

Elisabeth Hermodsson, ur Gör dig synlig, 1980 
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BORTOM AVHANDLINGEN... 
... KORTA ESSÄER INFÖR NÄSTA FRÅGA 

Essä 1 KONSTEN ATT LEVA 

Ordningen i finrumssoffan. Eller hur jag konstituerar mig som kön 
Jag har ett foto av mig själv som femåring. Jag tror att det är farbror Paul som är på be
sök från storstaden Stockholm som står bakom kameran. Han hade alltid med sig en ka
mera vid sina sällsynta besök. Hela familjen är samlad i finrumssoffan. Jag sitter uppkru
pen mellan min far och min mor, med min storebror och min s torasyster på ömse sidor. 
Jag är världens centrum. Pappa tittar på mig och skrattar. Själv 1er jag ett i mina egna 
ögon oemotståndligt sött leende med både ögon och mun, rakt in i kameran. Detta är en 
bild jag velat bevara av mig själv - som självbild. Jag framstår som liten och nätt, oerhört 
söt med pepparkornsögon. 

När jag idag återvänder till fotot ser jag inte bara en söt flicka med glimten i ögat. Fo
tot förmedlar något mer. En stämning av harmoni, av samförstånd. Jag är som jag ska 
vara - allt är som det ska vara. 

Några år senare tas ett klasskort av mig och mina klasskamrater i årskurs 2 i Medie 
skola. Detta är ett av många foton av mig själv som jag aldrig tyck t om, som jag helst 
velat riva sönder eller gömma. Jag har vuxit rejält sedan det förra kortet, jag framstår som 
stor och grov och stark, kanske störst i hela klassen? Så minns jag det i alla fall i efter
hand. Håret är missklädsamt hopsnört i en hästsvans, som den lilla grabben bakom mi g 
på kortet står och leker med. Händerna ligger knäppta i knät. Benen är städat ihophållna. 
Jag försöker le ett sött leende - men misslyckas. 

Simone de Beauvoir (1949/1986) skrev redan 1949, det år jag föddes: vi föds inte till 
kvinnor - vi blir det. Vi föds med en annan kr opp, med potentiella möjligheter till mo
derskap och sexualitet. Vad vi blir avgörs av hela det kulturella, sociala och diskursiv 
drama som är våra liv. 

Redan på de tidiga barnfotografierna av mig är det tydligt att jag "vet" hur jag ska fö
reställa mig eller framställa mig, hur jag ska sitta, le, och hur jag ska (försöka) styra min 
kropp. Min kropp vet. På skolkortet ligger händerna k näppta i knät, benen är städat 
ihophållna, leendet försöker vara sött. Detta är mer eller mindre harmoniska bilder av en 
tjejl Till denna skape lse kommer så småningom att läggas innebörderna i tjejens ömma 
bröst (som hon måste akta), och den skamliga menstruationen (som hon måste försöka 
dölja) som signifikanta bitar. Innebörden i tecknet Kvinna ristas in i flickors och kvin
nors kroppar. Jag "vet", kommer att veta, i hela min kropp själ vad som förväntas av mig 
i olika situationer i en kvinnas skepnad; av min kropp, mitt tal, mina tankar, mina rörel
ser, hela mitt agerande. Jag "vet" vad jag ser i Faderns blick. Om jag som Orlando vakna
de upp med ett annat kön i morgon skulle jag känna mig mycket vilsen, jag skulle inte 
"veta". Tankar, värderingar, innebörder och benämningar, men också vår kropp och sexu
alitet, produceras i kulturella och diskursiva praktiker. 
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Derma kroppsjälsliga könsskapelse är sedan mycket genomgripande. Jan Morris har 
upplevt samma omvandling som Orlando, men som en process som tog tiotals år. Född 
man, opererad och medicinerad till kvinna, beskriver han i Conundrum (1974) hur ge
nomgripande han/hon upplevde subjektsformen kön. 

Det sägs att den sociala klyftan mellan könen blir allt mindre, men efter att under 
den senare hälften av 1900-talet ha upplevt hur det är att leva i båda rollerna, kan 
jag bara rapportera att det på mig verkar som om ingen annan aspekt på tillva
ron, inget ögonblick på dagen, ingen kontakt, inget arrangemang, ingen reaktion 
är lika för kvinnor och män. Själva det röstläge med vilket man nu vände sig till 
mig, själva hållningen hos den person som stod närmast i kön, själva känslan i 
luften när jag kom in i ett rum eller satte mig vid ett restaurangbord, underströk 
min statusförändring. Jag anpassade mig, antingen jag ville det eller inte. 
Om man antog att jag inte skulle duga till att backa en bil eller öppna en flaska, 
började jag också egendomligt nog att bli oduglig till det (Morris 1974 s. 154-55). 

För Morris, som alltid upplevt sig som kvinnlig, tog denna förvandling åtskilliga år i flera 
steg, men upplevdes ändå så genomgripande - ända intill känslan i luften. Mot detta kan 
filmens Orlando ställas; bara ett annat kön 

Jag skapar mig själv som ett konstverk 

Ordleken är given: vid födelsen ställer man ut, eller, ställs man ut, utan att egent
ligen ha något val Man kastas ut - från det v arma till det kalla. Födelsen är det 
första utkastet, den första utställningen. Det första försöket. När man väl är född 
kan man lika gärna försöka härda ut, eller, om man väljer konstnärsbanan, ställa 
ut. Att födas är att utstå, att stå ut. Konst är konsten att leva (Ekstrand 1998 s. 57). 

Jag har i d etta arbete inte beskrivit det som att vår könsidentitet på något enkelt sätt 
stämplas på vår kropp själ av kulturella och diskursiva krafter, inte som något enkelt 
orsakssamband mellan det kulturella och diskursiva och subjektets egna handlingar. Vi är 
inte på ett ensidigt sätt styrda av kulturen. Dels finns där ingen enhetlig kulturell makt 
som bestämmer. De diskursiva maktrelationerna är diffusa och heterogena och föränder
liga, och betydelserna ständigt omstridda. Dels kan vi som reflekterande individer ta 
ställning till de olika värderingar och föreskrifter som kulturellt och diskursivt erbjuds 
oss. Vi förhåller oss ständigt till dem, respekterar, accepterar, protestera eller förkasta 
dem. 

På detta sätt ser jag våra liv, inte bara som färdiga sociala draman som spelas upp ut
ifrån färdigskrivna manus, de är också en ständigt pågående konstnärlig skapelse. Och i 
detta skapande är vi själva aktiva konstnärer, sociala konstnärer som utövar social konst 
(Ekstrand 1988). Subjektet konstituerar sig genom vad Foucault kallar självets praktiker, 
som startar i ett antal modeller, regle r, stilar, tabun, konventioner som hon/han finner i 
sin kultur eller sitt samhälle eller sin grupp. Men den etiska människan reflekterar sedan 
över dessa modeller eller mönster eller diskurser. H on är inte enbart diskursernas ögon. 
Hon kan förhålla sig till maktrelationerna genom att reflektera över sig själv och andra 
och de regler eller tabun som finns kring acceptabla sätt att bete sig och tänka och vara, 
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eller samhälleliga principer/ sanningar, och utifrån detta skapa sitt liv (Foucault 1997, 
1989, 1984/87). 

Sedan jag tillskrivits den kulturella och diskursiva innebörden Kvinna, vilket bestämts 
redan i det första utkastet, födelseögonblicket, kommerjag vart jag rör mig att läsas som 
Kvinna. Män såväl som kvinnor kommer att relatera till mig och värdera mig som Kvin
na, och jag har som subjekt alltid att förhålla mig till tecknet Kvinna, med de varierande 
diskursiva innebörder detta tecken här och nu (där och då) bär (Larsson 1996). Det är i 
relation till detta tecken jag skapar mig. Det social skapandet är därmed inte något helt 
fritt skapande, men mitt sätt att svara an på detta genom att skapa min kroppsjäl är 
mitt. Även om jag vet vad jag ser i Faderns blick, vet att jag tillskrivits tecknet Kvinna, 
finns jag alltså själv med i skapandet av min kropp själ, mitt kön, utifrån etiskt reflekte
rande. Att vara kvinna som konkret historisk varelse som jag själv, här och nu, blir där
med aldrig helt identiskt med att vara Kvinna i den bemärkelse som kulturellt och diskur-
sivt tillskrivs begreppet här och nu. 

I livets konstnärliga verksamhet konstituerar jag sedan inte bara subjektsformen kön; 
jag intar olika diskursposition er som för mig framstår som möjliga, subjektsformer som 
också berör klass, kultur, ras, socialitet, politik.... , subjektsformer vars mötespunkt är 
min kroppsjäl. Mitt sätt att reflektera över könsinnebörderna p åverkas också av, och 
relateras till, dessa mina övriga subjektsformer. Min kropp själ kan aldrig bli helt iden
tisk med någon annans. Utifrån en annan kvinnas reflekterande blir skapelsen i visa avse
enden en annan. Jag konstituerar dessa subjektsformer utifrån min kunskap372 om nor
mer, regler, principer och tabun för acceptabla sätt att leva, principer som både är före
skrivna "sanningar" och beskrivningar - men också i en etisk reflektion över mig själv. 
Etiken är på så sätt länkad till det diskursiva sanningsspelet (Foucault 1997). 

"Investeringar" och "kostnader", en viktig fråga 
Wendy Halloway (1989) har beskrivit det som att vi "investerar" i vissa diskurspositio
ner, att vårt sätt att positionera oss diskursivt kan ses som en "investering"(därmed inte 
sagt att den är medveten, ekonomisk och rationell). Och vi förväntar oss att den inve
stering vi gör ger någo n form av belöning eller tillfredsställelse. Åtminstone någon form 
av acceptans eller överlevnadsmöjlighet. Men hur kan vi då förstå varför kvinnor så ofta 
placerar sig (investerar) i positioner som i vårt samhälle vanligtvis betraktas som under
ordnade och lågt värderade? Har vi saker att vinna också på detta? 

Det ger ju en trygghet att vara sådan han förväntar sig, kvinnligt vek, liten, avgudad. 
Söt. Tryggheten i att uppleva att man stämmer med förväntningar, föreställningar, ideali
seringar, också när dessa handlar om passivitet, tysthet och underordning. Den harmo
niska känslan av att allt är som det ska vara i finrumssoffan! Men inte bara en trygghet. 
Att kunna behaga, fånga och behålla en man genom att underkasta sig den kulturella 
kvinnligheten, att "bli gift", kan också ses som ett självklart uttryck för makt och status i 
vår kultur. Kvinnlig status. Jag möts och värderas inte bara av mannens eller Faderns 
blick, utan också av andra kvinnors. Så kan jag läsa den harmoniska bilden jag tycker så 
mycket om av mig själv omgiven av familjen i finrumssoffan. 

372 En kunskap jag "vet" inte bara medvetet rationellt och mentalt, utan också i min kropp. Kropp själ. 
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Utifrån detta kan kvinnlig underordning inte bara förs tås som passiv underordning 
utan som ett aktivt förhållningssätt i relation till diskursiva förväntningar och konstitue-
ringar. Skolflickan som exemeplvis sitter tyst och stilla och tittar ned i s in bänk för att 
på så sätt slippa pojkarnas bråk, kvinnorna som på arbetsplatsen låter männen dominera 
talutrymmet och inta de beslutande funktionerna, Inga som inte "ser" hur hon särbe
handlas utifrån kön i sitt jobb, kan ses som aktiva förhållningssätt i det subjektiva ska
pandet. Aktiva förhållningssätt som syftar till att skapar drägliga överlevna dsmöjlighe
ter, acceptans, harmoni, kärlek. 

hon 
Det vill säga : du erkänner mig bara i den mån du kan bestämma mig - genom din 
egen tillräcklighet - i den mån jag är du... 
han 
Jaa. Det fordrar vi. Vi alla tillsammans, vi som gemensamhet Det måste förstås 
vara så att varenda en vet sig själv genom andra också.... annars blev det inte fyl
ligt, det blev inte stadigt...ja lugnande... (Aronsson i Hörnström 1994 s. 126). 

Men hur kan jag läsa mitt avståndstagande till skolbilden av mig? Mitt sätt att skapa mig 
själv utifrån de olika diskursiva register jag ingår i gör att jag i vissa avseenden bryter mot 
de diskursiva "sanningarna" kring kön - om d ock med viss ångest och vånda. Risken 
finns därmed att resultatet av mina olika subjektsformer far det hela att framstå som det 
inte ska. Disharmonin lurar run t knuten. Latent under det motbjudande i den senare 
skolbilden av mig ser jag det hotfulla i de diskurspositioner jag med viss vånda 
"investerat" i och skapat mig till. Det misshagsamma i att framstå som stark, kunnig, 
krävande, aktiv - kvinna. Arg! Talför! Maskulin? Onaturlig? 

Därmed blir som jag ser det en mycket viktig vetenskaplig fråga att ställa; vad kostar 
det subjektet att säga den diskursiva sanningen om sig själv - här i bemärkelsen den dis
kursiva sanningen om kön? Vad kostar det subjektet att säga/leva sanningen om Kvin
nan? Vad kostar det av ofrihet, begränsningar i handlingsutrymmen, undertryckande av 
viljor och begär? Och vad ger det i utbyte av harmoni, acceptans och "normala" exi-
stensmöj ligheter? 

Men en lika viktig fråga blir; vad kostar det subjektet att göra avsteg från de före
skrivna diskursiva sanningarna, att i vissa avseenden skapa sig på tvärs mot dessa san
ningar ? Vad kostar det av avvisande, "onormalitet", förakt och självförakt? Och vad kan 
en sådan investering ge? 

Butler menar att de sociala restriktionerna kring kön, de tabun och förbud som finns 
kring alla avsteg från de föreskrivna diskursiva sanningarna, är så mäktiga att det helt 
enkelt kan bli svårt att existera på ett socialt meningsfullt sätt utanför dessa (McNay 
1992). Jag skapar mig själv som ett konstverk, men om jag vill leva ett vackert liv med 
ett gott och vackert rykte finns det vissa saker jag förväntas göra. Många saker. Det 
nödvändiga valet är alltid ett etiskt val. 

Samma grundläggande och mycket centrala frågor kan ställas om andra su bjektsformer 
som diskursivt konstitueras i termer av normaliteter, onormaliteter eller avvikelser. 
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"Jag har inte sagt : Varje m änniska är en diktare, varje människa är en målare, 
varje människa är en bildhuggare. Jag har sagt: Vaije människa är en konstnär. " 
Beuys reste anspråk på att ha grundlagt en ny disciplin: den sociala konsten. Varje 
människa är en social konstnär (Ekstrand 1988 s. 114). 

Essä 2 VART HAR DET SAMHÄLLELIGA MODRANDET TAGIT 
VÄGEN? 

Ulla Holm (1993) har i sin avhandling medvetet utvecklat begreppet modrande för det 
man gör när man sörjer för ett barns uppväxt, för att poängtera att detta inte nödvän
digtvis har med födande och moderskap att göra. Hon har tömt modrarbegreppet på 
könsinnebörd, att modra är en social praktik, ett arbete. Att modra ett barn är idealty-
piskt att värna om barnets växande. Det är att i en asymmetrisk relation ta modraransva-
ret genom att finnas till hands, att bry sig - men ofta genom att låta barnet vara i fred, att 
engagera sig genom att vara lyhörd och vaksam, att uppmärksamt undra "vad vill Du" 
och svara an på barnets krav. Att se barnet som ett mål i sig, inte som ett medel för egna 
eller andras syften. Att stå bi, hjälpa till subjektivt växande. Detta är att vårda och mo
dra, menar Holm, oavsett vilket kön som utför praktiken. 

Fadrandet skulle då snarare idealtypiskt vara att ha beredskap för att uppfatta och 
svara an på mödrarens krav, och att skydda, befrämja och vägleda modrandet. Det kan 
innebära att förmedla kunskaper, teorier, för gott modrande, samt att samhälleligt sank
tionera regler för modrandet. Det skulle kunna kallas för att fostra. Inte heller detta be
höver ses som kopplat till något biologiskt faderskap, eller till något kön (Holm 1993). 

Varken man eller kvinna föds till modrare eller fadrare. Detta modrande och fadrande 
lär vi oss via traditionellt förmedlade sociala praktiker. Ett kunnande vi sedan bär med 
oss inristat i våra kroppar. Det är därför inte med nödvändighet kopplat till bestämt kön. 
Relationen mellan modrande och fadrande är asymmetrisk , precis som relationen mellan 
den som modrar och barnet är det, vilket kan bädda för (men för den skull inte förutsät
ter) ojämlikhet och underkastelse (Holm 1993 s. 214). 

Det är det offentliga och samhälleliga fadrandet som sk öts av sociala myndigheter, lä
kare och psykologer, ofta också med bibehållna patriarkala värden, menar Holm. Ohrlan-
der (1992) uttrycker det som att barnläkarens inträde i familjen från 1920-talet tydliggör 
faderns utträde, ty i barnläkarnas råd om barnets fostran fanns inga fader. Det var barn
läkaren som tog på sig rollen att fadra genom att tala om hu r måltider, sänggående , sago
läsning, läxläsning mm. skulle ordnas. Relationen mellan barnläkaren och modern blev i 
det närmaste en överordnad norm för hur en god mor skulle vara. Modrandet framstod 
som att förmedla hans vetande i praktiken. Att inte ta till sig läkarens kunskap och lyss
na till hans råd framstod som den verkliga omoralen hos en ansvarslös förälder, en dålig 
modrare. 

Ohrlander menar att detta kan ses som ett svar på de behov som skapades då hela 
barnavårdsdiskursen skulle iscensättas från 1920-talet. Icke desto mindre blev effekten 
att faderns eller fadrarens roll i familjen därmed i stort upplöstes och övertogs av veten
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skaplig professionalitet, och att mödrarens arbete kom att underställas sociala relationer 
som manifesterar och uttrycker vad som kulturellt betraktats som manlighet. 

Kåhl (1995) tolkar det också i hennes läsande av barnavårdsutredningar som att soci
alarbetarna ofta intar en manlig (fa derlig) position i utredningarna. De övertar den tradi
tionella fadersrollen som stödjande, styrande, straffande, kontrollerande. Det fadrande 
förmedlandet av kunskaper om gott modrande axlas idag också av socialt arbete som 
vetenskap; den teoretiskt vetenskapliga diskurs som exempelvis berör hur relationen 
mellan socialarbetare och klient kan eller bör utvecklas (exempelvis i form av teoretiska 
modeller), hur man ser eller bör se på klientens utsatthet i samhället eller gr uppen, soci
alarbetarens samhälleliga position osv. Här utvecklas diskursivt de modeller och teore
tiska synsätt för socialt arbete som ligger bakom praktiken - och därmed också i förläng
ningen bidrar till reproduktion av innebörder i kön 373, och till att i det samhälleliga fad-
randet upprätthålla osynliggörandet av fadern i diskursen. 

Men vart har det offentliga modrandet tagit vägen? Välfardsmodrandets plats har bli
vit otydlig, osäker, menar Holm. Finns den överhuvudtaget? Fö r mig framstår detta som 
en mycket viktig "nästa fråga" att ställa utifrån den bild som i min diskursanalys skapats 
av socialt arbete. 

Jag skulle kunna omformulera frågan som; ges den subjektiva kroppstidens diskurs, 
som skulle kunna inrymma eller rättfärdiga detta sociala modrande som praktik, något 
utrymme? Hur skulle utrymmet för en sådan diskurs med dess praktiker kunna utvidgas 
i socialt arbete? Med den rationella byråkratins växt har avståndet mellan vardagligt 
modrande och offentlig praktik också växt. Jag uppf attar att det såväl i vetenskap som 
praktik inom socialt arbete efterfrågas en mera subjektivt inriktad, relationell om-
bryende-praktik374, som skulle kunna vara en praktik byggd på den subjektiva kropps
tidens diskurs. En samhällelig modrarpraktik. Modrandet som en av de centrala grunder
na för professionen socialt arbete - och den nödvändiga motkraften gentemot, eller kom
plementet till, fadrandet i den samhälleligt anvisade socialarbetarrollen o ch i vetenska
pen. 

Frederic G Reamer (1993) beskriver socialt arbete som en estetisk verksamhet, som 
en konstart, och menar att det professionella artisteriet kring socialt arbete bygger på 
såväl konst som vetenskap. Det är möjligt a tt lära sig praktisera socialt arbete (som 
konst, som modrande) via social träning i relationella sammanhang - men kanske inte 
alltid fullt ut möjligt att teoretiskt undervisa i (som vetenskap, som fadrande )375? Men 
å ena sidan, hur kan man argumentera för kärleksfulla relationer (modrande, konst) om 
man inte vet vari denna kärlek eller de tta modrande består (enligt fadrandet, vetenska
pen)? Och å andra sidan, hur skulle abstrakta vetenskapliga definitioner av vad kärleks
fulla relationer innebär (fadrandet, som vetenskap) kunna skapa kunnandet hos den som 
ska etablera relationen (skapa modrarkunnandet, konsten) (jmf. Rolf 1991)? Det mod-
rarkunnande Ulla Holm beskrivit som något som lärs in i sociala relationer, och ristas in i 
våra kroppar. 

373 Bl.a. i exemplet med individualisering av kvinnomisshandel som Kåhl (1995) tar upp. 
374 Föreläsning Stefan Morén Göteborg 1995.05.11. 
375 Det som skulle vara möjligt att lära i relation ella sammanhang skulle kunna vara det samhälleliga 
modrandet. 
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Socialt arbete som ett socialt drama som inte kan spelas bara utifrån e tt skrivet ma
nus, utan som också förutsätter kreativa sociala konstnärer med modrarkompetens. Soci
alt arbete som en konstart som har att balansera i gränslandet. Både konst och veten
skap. Både modrande och fadrande. Återigen; inte antingen eller, aldrig det ena utan det 
andra, alltid både och. Bådeoch. 

Essä 3 EN POST-MODER-N DISKURS? 

As both nutural value and use value, mothers cannot circulate in the fo rm of com
modities without thretening the very existens of the social order. Mothers are es
sential to its (re)produktion (particularly inasmuch as they are (re)produktive of 
children and of labour force: through maternity, child-rearing and domestic ma
intenance in general). Their responsibility is to maintain the social o rder without 
intervening so as to change it (Irigaray i Kaplan 1992 s. 182). 

Jag har poängterat hur kvinna i modersdiskursen konstituerats som identisk med eller 
oskiljaktlig från moderskap och modrande, och hur mannen dis kursivt framställts som 
det neutrala subjektet, människan. Så länge kvinnor upprätthåller sitt moderskap och 
modrande och därigenom reproducerar den sociala ordningen, bidrar de själva till att re
producera och upprätthålla denna konstruktion. 

Samtidigt lever vi i en tid av omfattande industriella och ekonomiska förändringar, 
svåra för oss i nutid att överblicka. Det "givna" eller "naturliggjorda" i modersdiskursen 
har också utmanats av förändrade sociala praktiker som nya preventivmedel, reproduk-
tiva teknologier, surrogatmammor, nya familjemodeller, alternativa barnomsorgsmodeller. 
Barnafödande och modrande ses inte längre automatiskt som en naturlig del av kvinnors 
livscykel. Kvinnor kan idag i större utsträckning än tidigare göra val. Föda barn eller inte? 
I så fall hur? I vilken kontext? Hur ska modrandet skötas? Att frågorna kan ställas kan 
antagligen bidra till att skapa en ny kulturell ångest, men det skulle också kunna ge ut
rymme för en mer komplex bild av kvinna (utanför moder, modrare, jungfru, icke-kvinna) 
- kanske också av modern och modrandet. 

Modrandet och fadrandet som idealtypiska funktioner kommer alltid att behövas och 
finnas, likaväl som moderskap och faderskap, men hur detta utformas, utifrån vilka in
nebörder och av vem kan öppnas för problematiseringar. För skapande. I populärmedia 
har vi d e senaste årtiondet sett bilder av den abdikerande modern och den omvårdande 
fadern, till och med den havande och födande fadern. Också den modrande fadern. Men 
var finns bilden av en sexuell kvinna, som också är mor och tillika har en tillfredställande 
social karriär. Som tänker på sina egna subjektiva behov o ch på barnets, som lever et t 
självständigt, offentligt liv liv utanför hemmet, oc h fungerar som mor och kvinna i det 
privata hemmet. Kvinnlig sexualitet, kvinnan som offentlig person, moderskap, modran
de - detta tycks fortfarande som hotfulla kombinationer i våra kulturella diskurser (Ka
plan 1992). Än hotfullare kan det bli om moderskap och modrande stryks ur diskussio
nen. Kvinna som söker sin egen kvinnliga sexualitet - bortom moderskap och modrande. 
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Kan det postmoderna samhället också komma att bli ett post-moder- samhälle kon
stituerat av en post-modersdiskurs? En diskurs där kvinna ges möjlighet att skapa och 
konstituera sig i relation till andra kvinnor och till man som kön, vilket skulle göra det 
möjligt för könen av samma generation att söka en etik för att mötas som mänskligt par, 
inte som "människa" och "moder" (jmf. Irigaray 1994). En post-modersdiskurs där mo
der och moderskap diskuteras i relation till fader och faderskap, och modrande som 
praktik och kunnande diskuteras i relation till fadrande som praktik och kunnande (inte 
nödvändigtvis kopplat till kvinna och man som kön). 

Hur skulle sådana förändrade diskurser kunna tänkas inverka på kommande social 
ordning, dess normalitet och onormalitet - och därmed socialt arbete och dess praktiker? 

Essä 4 HÄR FINNS INGEN KVINNA? 

Om språket är Faderns lag så var det Talmannen som gav mig orden376. Orden som 
fastställer. Orden som ordnar och kontrollerar. Kvinnan. Kroppen. Lusten. Men orden 
som också är fyllda av lust, orden jag älskar att spela med för att söka innebörder, tvety
digheter, mångtydigheter. Det lustfyllda i att söka ord för upplevelser, erfarenheter, 
känslor. Jag vill sprida mina ord över vita sidor i försök, essäer. Smaka på dem, byta ut 
dem, skapa nya kombinationer, meningar, innebörder. Fråga , lyssna, undra, söka, treva. 
Uttrycka mina försök, mina förhoppningar, min undran - förundran. Se vart det bär, vad 
jag kan skapa. Ord som lust och glädje. Ordlekar. 

Jag läser min egen text som fylld av trevande sökanden; kan ses som, kan tyckas som, 
som jag ser det, gör det möjligt att? Ett trevande och sökande i språket som jag samtidigt 
ser möjliggör öppningar. Odefinierade sökande begrepp. Om begreppen fylls av osäker
het, öppnar det för valmöjligheter och olika synsätt. Det öppnar för att pröva - nya sätt 
att tolka manus, möjligheter att kika mellan rutorna i gallret? Öppnar för sam-tal, kon
versation. Tankar. 

Men det förhärskande manliga språket som också är vetenskapens koloniserar de tta 
prövande sätt att förhålla sig till orden, och förpassar det som inte kan koloniseras i exil. 
"Hon" nödgas vara "honom" lik, gå i exil, för att tillåtas, släppas in, godkännas, accepte
ras, älskas. I denna kolonisering används inte vapen - men väl verktyg. Verktyg som 
svetsar bestämda fokus av orden, som sågar bort och skiljer av "oväsentligheter", otyd
ligheter, osäkerheter. Skalar av och rensar bort. Som framförallt slår fast eller nitar fast 
innebörder och slutsatser. Sanningar. Som enhetliggör. 

Kurt 
det ruskiga är att jag dödade henne på ett annat sätt också, utom genom att skicka 
henne rakt i faran. Intellektuellt Jag ströp henne g enom att suga åt med själens 
fingrar. Jo, hör på mig, jo jag vill det. Jag gjorde det med berått mod. Kastade mig 
över henne med berått mod. Kastade mig över henne med mina hjärtlösa bevis så 

376 En essä inspirerad av Hörnström (1994), Matthis (1992), Kristeva (1984, 1986), Grosz (1990), La-
queur (1994). 
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fort vi kom in på ett ämne. Det var samma sak vad vi än talade om. Hon ville tre
va varsamt, jag slå fast med bevis. Dunk, dunk. (—) 
Damen 
(huttrar) Du slog henne... 
Kurt 
Nej visst inte. Å aldrig. Jag bara mördade henne (A ronsson i Hörnström 1994 s. 
113). 

Som vetenskapare försöker jag också i vetenskapens namn att slå fast. Dunk, dunk. Det 
tycks mig som klumpiga försök. Det verkar som att Talmannen bara gav mig orden, inte 
verktygen. Utan verktyg har jag aldrig blivit riktigt bra på Världens språk. Förr eller se
nare tar upprördheten över, jag tappar balansen och faller ut i det egna. Blir högljudd. 
Håller mig inte till dagordningen. Jag har lånat min mans verktygslåda; men verktygen var 
tunga och klumpiga, svåra att använda. De har känts främmande i mina händer. 

Förväntansfull slår jag upp boken med den kittlande titeln Making sex ( på svenska 
mindre spännande Om könens uppkomst) av Laqueur. Efter ett tag märker jag hur jag 
stryker under helt ovidkommande ord som: det är oåterkalleligt, vedertaget, självklart, 
det handlar oundvikligen om, oundgängligen, uppenbarligen, upp enbart befängda påstå
enden. Eller: jag påstår att, det måste ses som, jag hävdar, har rätt i, det bör nu stå klart. 
Efter 25 sidor lägger jag ifrån mig boken. Hon ville treva varsamt, jag slå fast med bevis. 
Dunk, dunk. Här finns ingen kvinna. 

Forskningen ska enligt vedertagen praxis inte bara slå fast sanningar utan också ge oss 
en djupare förståelse, sammanhang, genomskåda mänskliga förhållanden, falska med-
vetanden, men ständigt tycks det mig ändå genom att slå fast. Det vi kallar vetande/, 
kunskapen eller kunskapand e/ bidrar på detta sätt till att reglera vårt handlande, och 
därmed vår självuppfattning. Den bidrar till att forma oss som subjekt. Diskurs och 
praktik vävs samman. Vetenskapen deltar i normaliseringen, den verkar för den normala 
ordningen. Den utövar det normalas makt - genom snittet i diskursen där det andra för
passas till marginalen, i exil. Det varsamma trevandet, sökandet, undrandet, frågandet, 
tveksamheterna, förhoppningarna, det kroppsliga. Kvinnan. 

Kanske skulle hon önska andra sätt att kunskapa om världen, om själva livet? 

(—) vad jag vill är: innerligt samband (att förhålla sig till det stora livet genom 
oförmåga... ja oförmåga... inte alltid genom tusen och en inlärda förmögenheter) 
(—) lösgöra något av det som är bundet i benämningar och fraser... livet och 
mångfalden av liv är stenat i fraser i varje ögonblick... orden är livets fiender ... 
detta ständiga harpunerande med ord... (Aronsson i Hörnström 1994 s. 120). 

Hotet i enhetliggörandet genom Det Enda språket och dess verktyg ligger i att andra sätt 
att se på världen och jaget, eller andra världar, andra jag, och andra sä tt att nalkas dessa, 
förhålla sig till dem, att söka kunskaper, "stryps". Det egna "spr åket" talas ihjäl. Här 
finns ingen kvinna! Dunk, dunk. 

Mig tycks det som en mycket viktig vetenskaplig fråga att ställa: vad kostar denna 
diskursiva kolonisering av det kvinnliga språket kvinnor och män? Och vad kostar det 
vetenskapen? Vilka vetenskapliga förluster, brister, blir effekterna av denna marginalise-
ring? Vad skulle vetenskapen ha att vinna på att inte kräva att sanningar spikas fast som 
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skapar ogenomträngliga galler eller stängda fönsterluckor, utan att i stället utvidga kriteri
erna för vad som kan ses som förnuft, sanning, kunskap? 

/../ kunskap och definitioner, de skiljer och sållar.... skilj er och sållar. Det är 
praktiskt med de säkra åtskillnaderna för en människa... liksom en bur med fint 
galler är praktiskt för en lite fågel...naturligtvis det vet vi ju. Men under åtskillna
derna andas livet...det vill inga namn, det har inga orsaker. Det vill inte vetas och 
räknas och numreras med ett två och tre. Livet är bara ett kärleksfullt besök. Det 
ropar: öppna åt mig, kära vän! Och då är vi så galna så vi låser dörren och sät
ter för fönsterluckorna /.../ (Aronsson i Hörnström 1994 s. 101). 

Den manliga positionen att slå fast, avsluta, teorier, skrifter, sanningar, har fört oss, 
kvinnor och män, en bit på väg. Men hur förs vi vidare? 
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SUMMARY 

The eye of the discourse 
The point of departure for this study is the fact that we are the eyes of our discourses. 
Power relations in our discourses construct and naturalise specific but changeable mea
nings and truths which make us look with the eyes of the discourse. Such conditions 
tend to make concrete effects in our social lives. The discourses make us see, think, talk, 
act, be and move in certain ways. They contribute to forming our bodies, our souls, our 
genders. From these discourses our entire social life appe ars to be enacted a s social dra
mas. It therefore seems central to me to consider how such discursive formations are 
managed; how they are made from discursive procedures of inclusion and exclusion; how 
the specific truth of the discourses is naturalised so that we are made to see with the 
eyes of the discourse; how discursive orders condition our lives and what they do to us. 
How is the manuscript of the social drama written? How are our lives directed? What 
effects does such direction have? 

The primary task in this consideration will be to find out ways to analyse how we 
become the eyes of our discourses in a naturalised way, and how this constitution influ
ences body, soul, and gender. The ensuing research assignment is to design a discourse 
analysis which is justifiable from the perspectives of gender theory and ethics and which 
can function as a scholarly tool, and to apply that discourse analysis to three areas or 
texts. The first application is directed to a traditional social science te xt, to which I add 
some later social science texts which in my reading construct identical discursive gende r 
meanings - even if they are dressed in more modern language. In the second application I 
make a discursive reading of the contemporary scholarly discussion about gender theory 
and its varied gendered meanings. Finally I make a discourse an alysis of a story of my 
own from social work with children. 

Discourse analysis 
The discourse analysis which I design is my research strategy. For me it constitutes a 
scholarly attitude which is justifiable from the perspectives of ethics and gender theory. 
This strategy is framed by a number of positions - inseparable from the discourse ana
lysis - in reference to the philosophy of language and the theory of knowledge. The 
discourse analysis forms a specific mode of reading in which I read how discursive 
truths and meanings are constructed by relating them to specific discourses. In this way, 
contradictions and paradoxes in the text can be comprehended as a consequence of the 
fact tha t several discourses operate simultaneously. In the analysis of the operation of 
these discourses, their archaeology and genealogy are investigated, their conditions of 
possibility and effect. This means that the social p ractices which the discourse is based 
upon and also supports is included in the analysis. With that, the potential for agency 
inherent in the discourse, or, quite simply, what the discourse does, becomes central. 

Out of examples I then describe how the discourse analysis can be performed, a desc
ription which includes both problems and risks. 
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The applications of discourse analysis 
The first application, to a classic sociological text, illustrates distinctly both how a di
scourse analysis can be performed and how gendered meanings can be constructed and 
discursively reproduced in scholarly texts, irrespective of textual intentions or textual 
content. Here instances are provided which demonstrate how gendered meanings are 
discursively constituted in the form of dichotomies where one of the two poles can be 
read as the primary category which is positively defined (that is, the one which is rela
ted to the masculine like culture, public life, objectivity, structure). This primary catego
ry hierarchically superimposes the opposite pole, and it is discursively rendered as the 
normal, the true, the human. It is naturalised. The other, feminine pole i s rather charac
terised in terms which describe a deficiency or absence of the masculine (like nature, 
privacy, subjectivity, body, sex), and thereby it is discursively separated and rejected. 
Such discursive constitutions of gender effect the body soul, but their effects also inclu
de the social and economic practices which the discourse is based upon as well as sup
ports, and such practices in their turn contribute to maintaining and reproducing the 
differences in gender thus constructed. The discourse analysis is one way of demonstra
ting how differences in gender are constructed and naturalised in an interplay of discour
se and practice. In an extended sense it demonstrates how gender is made. 

The second application is a discursive reading of contemporary texts about gender 
theory. Here I develop the thoughts about how gender can be looked upon as something 
culturally constructed and discursively constituted rather than something objectively 
given. I describe how various concepts of gender/sex with different meanings are made or 
constituted discursively, in different ways and with very varied effects. This description 
includes gender as differences in qualities, a meaning which is often discursively naturali
sed and politically foregrounded as equality, gender as a social category, and gender in 
the terms of the body soul which is the concept I prefer to use. I position myself in the 
discussion about gender theory by choosing to talk about gender as the complex area 
where differences in gender are produced and experienced by our talking, thinking, and 
living bodysouls. In short, gender is not only related to the body, not only to the soul or 
to the social life, but it is the area where body, sexuality, intellect, language, meaning, 
and values are produced in cultural, social, and discursive practices which in their turn 
are inherent in our ethical reflections. In this way, gender has a construction which goes 
deep and is engraved on our body soul, bodysoul, and is enacted in the ways we think, 
talk, walk, move, look upon ourselves and the world. 

The various discursive meanings of gender/sex which I identify here can be regarded 
as active both in everyday life and in scholarly work. There are continuous discursive 
controversies constitued by power relations about which meaning should be naturalised 
here and now, about which drama should be enacted, o r which manucript should be 
used. A discourse analysis which contributes to visualising such controversies can incre
ase the understanding of our social lives. 

The third application, a discourse analysis of a child care drama, gives examples of 
the construction and discursive constitution of social abnormality and social aberration 
(like the bad mother, the drug addict, danger for t he future development of the child) as 
boundaries between the normal and the abnormal in the discourses of normality. Such 
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social aberrations are provided with both gender-specific and class-specific meanings. 
The boundary to the abnormal is set in different ways depending on gender, and the 
social practices in social work depend on gender. In the manuscript of the child care 
drama the woman is inscribed as a mother and a motherer, and thereby she has the re
sponsibility that the child is mothered normally. However, the place of the father or the 
fatherer is vague. Supported by the power of the normal in the discourses about norma
lity "clients" are therefore constructed in a way which maintains and reproduces gende
red orders. The discourse about normality is in addition a discourse constituted by gen
der. 

The close cooperation and the interdependence between th e contradictory and para
doxical discourses of the field of social work and the likewise contradictory practices of 
the field are made clear in the discourse analysis of the child care drama. Social practices 
like observations, social investigations, questionings, inquiries, and separation have been 
developed in an endeavour to make a linear prediction for social work to change and im
prove the conditions for those who have been defined as aberrant by the truths signalled 
in the discourse of normality, and to provide them with welfare in a future, in accordan
ce with the discourses of linear time. When such practice s are performed, they provide 
ever more distinct information about the aberrant. In that way they support and main
tain the discourse of normality, and therefore they also make it possible to define t he 
boundary to the abnormal more and more in detail. As a consequence, more detailed so
cial practices in the form of disciplination, formation, and treatment can be legitimised 
and developed which, in i ts turn, creates new forms of knowledge. The manuscript of 
the drama i s constituted by professional knowledge, scholarly work, and information 
about the individuals in cooperation with social practices and techniques of disciplina
tion, control, and treatment. Therefore the child care drama illustrat es the enormous po
tential of agency inherent in the discourses; it illustrates what discourses do. 

However, in spite of the increase of the specialised and detailed knowledge which th e 
discourses are based upon and support in their turn, social practices have not been diffe
rentiated and specialised in the same way. They have rather remained relatively similar. 
This can be read as the simultaneous existence of several dis courses which contradict 
each other. On the one hand there are discourses which constitute manuscripts for social 
change, development, and normalisation; on the other hand there are discourses which at 
the same time constitute manuscripts for the maintenance of differences between the 
normal and the abnormal, the maintenance of social orders and social reproduction. 
Notwithstanding the seemingly contradictory and paradoxical discourses, they appear to 
work together and support each other. The cement which holds them together I have 
called the discourse of the good will whose truth makes clear that everything is made for 
the best of the individual. More and more refined categorisations can contribute to more 
and more distinct boundaries to the abnormality so that the normal i s nourished and 
naturalised (in accordance with the discourses of normality). This process can be legiti
mised as something good - irrespective of prospective achievements of future changes or 
normalisations of those aberrant (in accordance with the discourses of linear time and i ts 
concept of development). 
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From this discursive cooperation changeable normalities and abnormalities are main
tained, as well as gender-specific and class-specific orders and discourses. On the contra
ry, unpredictable and positive processes in persons' lives are made invisible, proc esses 
manifested as subjective strength and counter-power which are also present and which 
demonstrate how "aberrations" can be ways to try to influence or change cultural con
ceptions and norms of gender, class, and life style. At the same time, the discourse of 
subjective body time is marginalised, that is, the discourse which advocates support 
based on the here and the now of the specific subject and which also is active in social 
work. 

As a consequence of contradictory discourses, the purpose of social work may there
fore be depicted as the maintenance and the continuation of the social work itself, becau
se it maintains and adminis ters central social values (constituted by the discourses of 
normality and linear time, and held together by the discourse of the good will). Such 
values contribute to preserving social values of class, gender, and ethnicity. In the analy
sis it is described how such a contradictory social work can result in the exhaustion of 
human resources. A discourse analysis of social work is therefore a strong analysis of 
power, but it also increases the understanding of what it is to be in a contradictory and 
paradoxical field of discursive controversies. 

In this context, the child care drama is just one of an innumerable number of concei
vable ways to illustrate the maintaining and reproducing effects of discourses. The po
wer of the normal to include and exclude can be looked upon as a general discursive stra 
tegy with the aim to preserve the power of the discourse. Micro power is exerted via 
innumerable functions in our society. Social work is one, and it has the purpose of orde
ring, controlling, disciplining, and forming individuals in accordance with the truth of the 
discourse. 

The drama and the manuscript of the social life 
With discourse analysis I have illuminated how the manuscript of the drama which is 
our social lives is dictated by discursive power relations, how it is made and naturalised. 
I have furthermore provided examples of how we act as the eyes of the discourse, since 
we are the agents of our social lives, how we are made to choose the truth of the disco
urse because other conceivable truths are rejected, marginalised, concealed, controlled, or 
silenced. This is a description of what the discourse does. However, the force of discur
sive power is also related to the fact that the discourse is based upon, and at the same 
time supports, certain specific social practices which influence our social lives, our sub
jectivity, our body, our gender. 

A discourse analysis can demonstrate that something (like gender, race, drug addicts, 
a bad mother, insanity,...) is invented, constructed, made; how its is made and naturali
sed; and what effects this process has. Such an analysis implies theoretical openings. It 
opens a space to discuss and ethically reflect on how discursive constitutions, construc
ted by procedures of inclusion and exclusion , obstruct other approaches; how they si
lence other modes of expression, and therefore other forms of practices related to such 
modes, other relations, other life styles, and other ways of life. It opens a room for the 
thought that what has been done could have been done differen tly. However, discourse 
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analysis as a scholarly attitude stops at this opening. It does not lay down something 
new. Its strength is that it makes us see clearer, not by suggesting solutions, but by pro
viding means to continue the discussion. 
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Bilaga 1: 

Läsare 1, Kvinna 1, 32 år, född i annat land, egen företagare. 
Läsare 2, Man 1, 80 år, fd. bonde. 
Läsare 3, Kvinna 3, 25 år, gymnasielärare, internationella erfarenheter. 
Läsare 4, Man 3, 45 år, forskare i socialt arbete. 
Läsare 5, Kvinna 4, 49 år, universitetsadjunkt, kommunikationsvetenskap. 
Läsare 6, Kvinna 6, 58 år, forskare i socialt arbete. 
Läsare 7, Kvinna 7, 30 år, student i socialt arbete. 
Läsare 8, Man 4, 57 år, företagsekonom. 
Läsare 9, Man 5, 26 år, sociologistudent, född i annat land. 
Läsare 10, Kvinna 2, 24 år, student socialt arbete. 
Läsare 11, Man 1, 25 år, student socialt arbete. 
Läsare 12, Kvinna 5, 51 år, undersköterska. 
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u; Hur skrivs manus för det drama som är våra sociala liv? 
förmås vi se med våra diskursers ögon? Vad får de diskursivi 
"naturliggjorda" innebörderna och sanningarna för effekter i 
sociala liv? Hur bidrar diskurserna till att forma våra kroppai 
kön? Detta är frågor som diskuteras i Det sociala livets dr an 

I avhandlingen utformas diskursanalys som forskningsstrategi 
omgärdad av ett antal språkfilosofiska och kunskapsteoretiska 
ställningstaganden. Diskursanalysen utgör en specifik läsart av lui 
di skurs i va sanningar och innebörder skapas i samverkan med 
sociala praktiker, och vad effekterna av detta kan bli. Denna 
diskursanalys med könsteoretiska inslag tillämpas sedan på veten
skapliga texter, på den aktuella könsteoretiska diskussionen och p! 
ett socialt barnavårdsdrama kring ett omhändertagande av ett barn 
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