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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
- ”Kvinnor har mer problem liksom… de har ofta blivit utsatta för misshandel och 

blivit utnyttjade sexuellt under sitt liv. Drogerna bryter snabbare ner kvinnorna och 

de dras med allehanda könssjukdomar som de inte blir av med. Det blir en massa  

dividerande hit och dit och diskussioner”. Detta uttalades för cirka tjugo år sedan av 

en man som vid denna tidpunkt arbetade på en låst avdelning på ett behandlingshem. 

Under några dagar hade han arbetat extra på avdelningen för kvinnor och uttryckte sin 

åsikt kring att det var mera krävande för honom att arbeta där jämfört med 

avdelningen som var avsedd för män.   

 

Uttalandet var inget jag fäste så stor vikt vid den gången men uppenbarligen lades det 

till minnet för att senare komma upp till ytan igen flera år senare. Under 

praktikperioderna kom jag återigen att höra talas om liknande upplevelser av att möta 

kvinnor. Manliga såväl som kvinnliga socialarbetare inom Frivården samt 

Beroendecentrum kände det som svårare att möta kvinnor inom sin profession. Det 

blev inga större diskussioner men en kvinnlig frivårdsinspektör förklarade att det 

kunde bero på att de hade större erfarenhet av att möta män i sin profession. Den 

större delen av de klienter de mötte var män och att det därför skulle te sig naturligare 

och enklare att möta manliga klienter. Unga kvinnors delaktighet i kriminalitet kom 

flera gånger upp till diskussion vid fikabordet. Flera ansåg att unga tjejer följde med 

sina pojkvänner och på så vis drogs med och gjorde sig skyldiga till kriminella 

handlingar. Vid ett tillfälle uttryckte kvinnliga frivårdsinspektörer att det var svårt att 

bemöta kvinnliga klienter som under mötet blev känslomässigt berörda och började 

gråta. Manliga socialarbetare uttryckte även under praktiken att kvinnor var mer 

utsatta genom sin position som kvinna genom misshandel och utnyttjande.  

 

Vad var det egentligen som socialarbetarna ovan gav uttryck för? Hur ska jag kunna 

förstå det? Är det en allmän uppfattning? Varför upplevs möten på detta sätt? Kan 

man förstå detta utifrån traditionella förväntningar kring manligt och kvinnligt?  

 

Fenomenet genus omfattar allt vi människor gör med det som man till vardags kallar 

kön. Genus är sociala konstruktioner och en process som ständigt pågår inom alla 
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nivåer i samhället. Vi tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, känner, skriver, 

fantiserar och upplever och definierar oss själva och andra utifrån dikotomin manligt 

och kvinnligt1.  Denna kategorisering i manligt och kvinnligt kan bli problematisk om 

det tas för givet och ses som något naturligt.  

 

Socialt arbete präglas av möten mellan människor i olika situationer . Det är långt 

ifrån alltid som vi människor reflekterar över hur dessa möten påverkas av vilka 

förväntningar som finns kring genus, klass, etnicitet och sexualitet. Mycket tas för 

givet och det är detta för givet tagna, det som är lika dolt som självklart i en 

organisation som frivården, som jag avser att undersöka i min uppsats. Min 

förhoppning är att jag ska bli mer observant på dolda maktpositioner. Inom socialt 

arbete finns ett behov av ansatser som problematiserar och ställer frågor kring dolda 

maktpositioner som utgör en stor del av professionen. Inte minst för att skapa en 

debatt. 

   

Jag menar att mer eller mindre omedvetna föreställningar formar vårt förhållningssätt 

och har även inverkan på hur möten formas i socialt arbete. Socialt arbete används här 

som en övergripande beteckning för det praktiska sociala verksamhetsfälten liksom 

socialarbetare här inrymmer alla som i sin profession möter människor inom såväl 

socialtjänsten, kriminalvården, polis och så vidare. I min uppsats är det de möten som 

äger rum inom Frivården jag är intresserad av. En kort beskrivning av frivårdens 

arbete är därför av vikt för att få ett sammanhang. 

 

1.2 Frivårdens arbete 
Kriminalvården är den statliga myndighet som ansvarar för verkställigheten av straff i 

fängelse, frivård och häkte. En stor del av arbetet utgörs av dagliga samtal med 

klienten. Frivården övervakar klienter som har blivit dömda till skyddstillsyn (det vill 

säga övervakning, min anm.), samhällstjänst, kontraktsvård, villkorligt frigivna samt 

de klienter som avtjänar ett alternativt fängelsestraff genom fotboja. Det finns 35 

frivårdskontor i Sverige och de som arbetar inom frivården kallas frivårdsinspektörer 

och utgörs ofta av socionomer eller jurister. År 2008 gjorde de ungefär 28 500 

                                                 
1 Thurén (red), 2002. 
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personutredningar.2 Personutredningar görs på begäran av domstol inför en 

huvudförhandling i de fall man bedömer att det kan bli fråga om en frivårdspåföljd. 

Arbetet på frivården regleras av lagar och förordningar. I Kriminalvårdsverkets 

författningssamling KVFS 2006:15 står det att läsa vad som bör ingå i en 

personutredning: 

 

”Utredningen bör koncentreras på den aktuella situationen och 

begränsas till det som är relevant för rättens bedömning. Normalt bör 

utredningen belysa behovet av insatser vad avser ekonomi, 

sysselsättning, hälsa, missbruk, fritid, familj, kriminalitet samt ange 

om det finns ett övervakarbehov och eventuella övervakarförslag”. 3 

 

Detta är allmänna råd kring vad som bör ingå men visar ändå på att frivårds-

inspektörerna i sin profession är regelstyrda även om ett visst mått av utrymme 

ges för egna tolkningar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få en ökad förståelse för hur olika synsätt beträffande genus i Frivården 

kan förklaras utifrån skapandet av genus, kunskap och makt. Hur visar sig 

frivårdsinspektörens förväntningar och föreställningar kring manligt respektive 

kvinnligt? Hur görs genus och vilken typ av genus är det som görs? Hur påverkar 

detta i sin tur mötet/relationen mellan frivårdsinspektören och klienten? Vilka följder 

kan dessa förväntningar och föreställningar kring genus få för klienten? Behövs det en 

förändring när det gäller den rådande diskursen kring genus?  I så fall hur ska den 

förändringen kunna uppnås?  

1.4 Tidigare forskning 
Intresset för genus och socialt arbete har ökat under senaste åren. Fokus har varit att 

synliggöra och hantera frågor kring kön4. Flera forskare har studerat tvångsvård för 

personer med missbruk. En av dessa studier är Tina Mattssons ”I viljan att göra det 

normala - en kritisk studie av genusperspektivet i missbruksvården5. Studien 

                                                 
2 Informationen är hämtad den 18 maj 2009  från Kriminalvårdens hemsida: www.kriminalvarden.se  
3 Kriminalvårdens författningssamling 2006:15 s. 4 
4 Mattsson, 2005; Laanemets & Kristiansen, SiS Forskningsrapport Nr 1 2008; Hedin (red) & Månsson 
(2000). 
5 Tina Mattsson, 2005 
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fokuserar på tvångsvård som en normaliserande praktik där samhällets normer och 

värderingar kommer till uttryck. Mattsson vill undersöka hur kön görs i samspel med 

sexualitet, klass och etnicitet.  Författaren riktar bland annat kritik kring att 

verksamheterna bidrar till att stereotypa bilder av kön upprätthålls och 

reproduceras/återskapas. Hon ställer bland annat frågor som: ”Vilka kön är det som 

formas i viljan att göra det normala?” samt ”Vilka praktiker och handlingar bevarar 

och/eller upplöser kön, sexualitet och klass i en normaliserande praktik som socialt 

arbete?” ”Vilken möjlighet till emancipation6 och förändring finns i en praktik som 

syftar till att göra normalitet?”7       

En rapport8 har nyligen gjorts på uppdrag av SiS9 som en del i deras 

jämställdhetsintegreringsarbete. Rapporten ska kartlägga hur män/pojkar och 

kvinnor/flickor blir behandlade i den tvångsvård som SiS bedriver. Frågor som 

besvaras är hur kön/genus görs? Hur framställs pojkar/män som norm i 

missbruksbehandlingen? 

Laanemets avhandling ”Skapande av feminitet om kvinnor i missbruksbehandling”10 

beskriver att det inte finns ett sätt att vara kvinna på eller uppvisa femininitet. Hennes 

syfte med studien är att beskriva och försöka förstå behandlingens betydelse för de 

kvinnor som medverkar i studien, samt vilken innebörd rusmedel, moderskap, män, 

och den egna kroppen har haft för kvinnorna.   

Mats Hilte och Ingrid Claezon, båda docenter i socialt arbete har gjort en studie 

”Flickor och pojkar på institution – ett könsperspektiv på vården av ungdomar”11 De 

har främst riktat sitt intresse för hur behandlarnas föreställningar om hur kön påverkar 

det sätt behandlingsarbetet läggs upp på samt hur man kategoriserar de ungdomarna 

och deras problem.     

Carin Holmberg vill i sin studie ”Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling”12 

har två syften dels att beskriva och diskutera kvinnosynen på sex institutioner som tar 

emot missbrukande kvinnor samt att belysa hur de missbrukande kvinnornas 

livsvillkor påminner om kvinnors livsvillkor på ett mer generellt plan. Holmberg har 

                                                 
6 Emancipation, frigörelse från ett tillstånd av omyndighet, underordnande eller rättslöshet. Förklaring 
ur Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Emancipation,   
7 Mattsson, 2005:13  
8Laanemets & Kristiansen , 2008. 
9 Statens institutionsstyrelse (SiS) som på uppdrag av regeringen bedriver Sveriges missbruksvård 
enligt LVM (Lagen om Vård av Missbrukare)  
10 Laanemets, 2002. 
11 Hilte & Claezon, 2005. 
12 Holmberg, 2000. 
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en tanke med detta då hon önskar minska klyftan mellan ”vi och dom”, eller som 

författaren uttrycker det, mellan vanliga kvinnor och andra kvinnor.  

2 Metodologiska reflektioner och tillvägagångssätt 

2.1 Val av metod 
Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats utgör en fördel 

eftersom mitt fokus är inriktat på att studera betydelser av att relationer och möten 

formas som de gör mellan frivårdsinspektörer och klienter. Vilka förväntningar och 

föreställningar kring genus som frivårdsinspektörerna färgas av kan också förstås 

genom en kvalitativ ansats. Genom att utgå från en kvalitativ tolkande ansats 

innefattas möjligheter till att studera detta. Under arbetet med uppsatsen har mitt 

intresse för att förstå de sammansatta processer där tankar, idéer och normer skapas 

och återskapas. Dessa processer är följder av ett ständigt utbyte mellan mänskliga 

relationer. 

 

Som uppsatsskrivare blir jag involverad i de sammansatta sammanhang där kunskap 

skapas. Uppsatsskivandet har erbjudit flera tillfällen att reflektera över hur begrepp 

som sanning, mening, kunskap och makt kan förstås.13  Genus och bemötande är 

ganska abstrakt och inte så lätt att se och tydliggöra. Under arbetet med uppsatsen har 

jag ställt frågor och rört mig mellan olika resonemang som både berört metodologiska 

och teoretiska sammanhang. I en granskande ansats har jag vridit och vänt på begrepp 

och dess betydelse, begrepp som genus och kön var några av dem.14 

 

2.2 Datainsamling 
Mitt material utgörs av fyra stycken personutredningar som rör kvinnliga klienter som 

är utförda av frivårdsinspektörer. Personutredningar görs inför en huvudförhandling i 

brottsmål. I de fall där domstolen bedömer att en frivårdspåföljd kan komma att bli 

aktuell begär de en personutredning eller yttrande av frivården. Personutredningen 

utgör sedan ett underlag för domstolen när det gäller påföljdsförslag. Utredningen ska 

innehålla relevant information kring klientens sociala förhållanden samt belysa 

behovet av insatser i form av övervakning, stöd och eventuellt behandling inom till 

                                                 
13 Foucault, 1980; Connell, 2003; Hörnqvist, 1996; Lander & Pettersson (red), 2003. 
14 Butler, 1990/1999; Connell, 2003. 
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exempel missbruk eller psykiatri. De påföljder som ryms inom frivården är bland 

annat skyddstillsyn och samhällstjänst.  

 

Studien baseras på fyra stycken utredningar. Inför urvalet diskuterades och fördes en 

dialog med kriminalvårdschefen samt frivårdsinspektörer. De olika urvalskriterier 

som diskuterades var huruvida urvalet skulle utgöras av både män och kvinnor, ålder 

och påföljd. Efter att dom har fallit blir utredningarna en offentlig handling därav var 

det ett kriterium från frivårdens sida att domen skulle ha vunnit laga kraft. Detta 

utgjorde i sig att ett antal utredningar föll bort.  Med tanke på att kvinnor inte utgör 

någon stor del av antalet klienter inom frivården så var det viktigt att inte avslöja för 

mycket detaljer kring den enskilde klienten. Klienter med en utmärkande problematik 

som skulle vara svår att avidentifiera utan att missa alltför stor del av helheten togs 

inte heller med. Urvalet kom till slut att ske utifrån ålder och kön. Hänsyn togs även 

till vem som hade skrivit och utfört personutredningarna. Jag ville få ett urval som 

inrymde flera olika utredare eftersom fokus i min uppsats ligger just på de 

yrkesverksamma frivårdsinspektörerna.       

2.3 Tolkning och analys    
En diskursiv analys har tillämpats15 . Jag har läst texter och å ena sidan fundera 

över vad texten förmedlar och å andra sidan vad som inte speglas i texten, vad är 

det frivårdsinspektörerna inte förmedlar till den tilltänkte läsaren? Vad är det som 

utelämnas? Vid första anblicken när jag gick igenom personutredningarna frågade 

jag mig hur jag skulle finna något i texten som kunde knyta an till genusteori. Den 

text som fanns framför mig presenterade endast fakta som jag kunde se det till en 

början. Ord som återkom var ”äktenskap”, ”pojkvän”, ”tidigare pojkvän”, ”före 

detta man” och så vidare. Ord som beskrev kvinnorna i förhållande till en man. 

Även ord som ”trasslig”, ”påfrestande” och ”otrygg” var ord som återkom för att 

beskriva kvinnornas uppväxtförhållanden. Men efter hand uppdagades flera 

”sanningar” som jag som tillförordnad frivårdsinspektör inte har reflekterat över 

utan tagit för givna. Vid närmare läsning och efter att ha reflekterat över vad som 

sades i texten kunde jag urskilja ord som återkom i utredningarna och som ingick 

i större teman. De tre teman som så småningom kom att strukturera min analys 

                                                 
15 Friberg (red), 2006; Börjesson, 2003; Alvesson & Sköldberg, 2008.  
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utgjordes av uppväxt, relationer och psykisk ohälsa. Dessa beskrivs i en tematisk 

tolkande analys i den senare delen av uppsatsen. 

2.4 Varför diskursanalys 
Genom att utföra en diskursanalys ges möjligheter att få svar på de frågor som 

presenterats i syftet ovan. Berörningspunkter mellan kritisk diskursanalys och en 

tolkande analys med genusteoretiska förtecken erbjuder möjligheter att komma 

bakom givna och entydiga föreställningar om hur något ”är”. Båda analysformerna 

avser att uppmärksamma sådant som man i vardagen tar för givet och ser som 

naturligt. Det kan handla om rutinmässiga händelser som framstår som så självklart 

att det nästan verkar naturligt.16 Inom genusforskning problematiseras hur olika 

maktrelationer, till exempel genus, och hur genus interagerar med klass i samhället, 

vilket i en förlängning ger olika och ojämlika livsvillkor.17 Dessa maktrelationer kan 

såväl vara omedvetna som medvetna. Genom att utforska det skrivna ordet i 

personutredningar har min avsikt varit att nå en större förståelse för hur synsätt på 

genus i frivården kan beskrivas i praktiken. Diskursanalys erbjuder möjligheter att se 

på en företeelse med andra ögon, att det kan finnas flera alternativa sätt att betrakta 

den aktuella företeelsen på. I denna uppsats ämnar jag få möjlighet att se på 

personutredningar ur en annan synvinkel än den för givet tagna, som enbart fakta. 

Analysen har gått tillväga så att jag ställt frågor till materialet. Jag har försökt att ta ett 

steg tillbaka och ställa mig främmande inför det som vid första anblicken verkar 

framstå som obestridda sanningar, som självklara och naturliga.18 Genom denna 

tematiska ansats kunde jag se sammanhanget och tre olika större teman möjliggjorde 

att texten gick att åskådliggöra och kunde därmed kopplas till genusteori.  

  

I det följande vill jag ta hjälp av metodböcker för att förklara vad diskursanalys 

innebär och inledningsvis ge några av metodförfattarnas definition av 

diskursbegreppet.   

2.5 Diskursanalys som metod 
Det finns olika sätt att definiera begreppet diskurs. Sociologidocent  Mats Börjesson 

definierar diskurser som  ”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad 

                                                 
16 Winther Jörgensen & Philips, 2000:28. 
17 Laanemets, 2002. 
18 Winther Jörgensen & Philips, 2000:28. 
 



 9 

som är socialt och kulturellt accepterat som sant, trovärdigt, förnuftigt, gott, med 

mera”.19 Winther Jörgensen och Philips menar att en diskurs ”är ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.20  

 

Diskursanalys utgår ifrån socialkonstruktion vilket Winther Jörgensen och Philips 

beskriver som att människan agerar och konstruerar verkligheten genom sitt 

vardagliga liv, som en ständigt pågående process, där språket är av stor betydelse för 

hur man presenterar världen utifrån olika sätt. Genom detta är språket beroende av en 

kontext, ett sammanhang, och utgör inte en direkt spegelbild av verkligheten. Genom 

språket kan man beskriva världen ur olika perspektiv och ett fenomen kan således 

presenteras på ett flertal sätt. Kort sagt menar författarna att ” ”våra sätt att tala på inte 

neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter, och sociala relationer utan spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av dem”.21  

 

Börjesson betonar vikten av att ha en tydlig teoretisk förankring när man ska utföra en 

diskursanalys. Börjesson beskriver metoden med dessa ord, ”Diskursanalys kan 

beskrivas som en konst att fånga det för givet tagna, det som är lika dolt som 

självklart sant i en organisation, i en viss politisk struktur eller i skolans klassrum”22.  

Diskursanalys handlar om att läsa texter och å ena sidan fundera över vad texten 

förmedlar och å andra sidan vad som inte speglas i texten, vad är det 

frivårdsinspektörerna inte förmedlar till den tilltänkte läsaren? Vad är det som 

utelämnas? Med hjälp av teorier kan jag strukturera det empiriska materialet och 

utöka mina kunskaper beträffande det område jag valt att studera.23  I min uppsats 

innebär det att genom diskursanalys försöka förstå vad som sägs i texten och vad 

frivårdsinspektören utelämnar genom sitt sätt att betrakta klienten. Vad är acceperat 

att skriva och vad anses inte vara accepterat. Vilka bilder av ”kvinnligt” skapas och 

återskapas genom språket i de fyra personutredningarna? För att kunna analysera 

personutredningarna och göra en textanalys har jag utgått från Faircloughs24 

tredimensionella modell för diskursanalys. Den har fungerat som en vägledning och är 

även tillämpar då den möjliggör en analys av både texten, vem/ vilka som har skrivit 
                                                 
19 Börjesson, 2003:21 
20 Winther Jörgensen & Philips, 2000:7.  
21 Winther Jörgensen & Philips, 2000:7. 
22 Börjesson, 2003:.23. 
23 Ibid.  
24 Friberg (red) 2006:129 samt Winther Jörgensen & Philips, 2000:74.   
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texten och vem/vilka som läser texten samt hur den sociala verkligheten beskrivs. 

Rent konkret har analysen av texterna gått till så att jag har arbetat med vad som har 

skrivits i utredningarna, vilka uttryck man använt sig av, vilka ord har återkommit i 

utredningarna. Det som Fairclough kallar textens intertextualitet.25 Vidare har jag 

tittat efter om det finns något i diskursen som tas för given, som en självklarhet och 

hur detta kommer i uttryck. Jag har också tittat letat efter metaforer och haft för avsikt 

att beskriva dessa. Jag har valt att både analysera och diskutera texten utifrån de 

teman som har vuxit fram under arbetet. I min analys vill jag även visa på hur vi talar 

om kvinnorna i utredningen och vilka följder det kan få. 

 

2.6 Etiska reflektioner 
Den etiska aspekten har tillgodosetts genom att de personutredningar som har valts ut 

har utförts med respekt och hänsyn till informanterna, i mitt fall kvinnorna som blir 

omskrivna i personutredningarna samt frivårdsinspektörerna.  

 

Det är offentliga handlingar som ligger till grund för min analys. Men fokus ligger 

inte på de enskilda personerna i personutredningarna utan mitt intresse är riktat mot 

sammanhanget och beskrivningarna i utredningarna. Därav har den tematiska 

analysen mer inriktats på att beskriva de diskurser som är i rörelse än de enskilda 

individernas liv och personliga förhållanden. Detta gäller för såväl inspektörer som 

besökande personer som inom frivården benämns som klienter. För att säkra 

konfidentialitet 26 och ytterligare skydda berörda personer används figurerade 

efternamn, ortsnamn och årtal för centrala händelser när sådana anges. Jag har också 

valt att inte alls uppge kvinnornas ålder. Till en början angav jag vilket decennium 

kvinnorna var född inom men valde att inte lämna ut denna information på grund av 

hänsyn till de berörda personerna. Jag har också valt att plocka ut enstaka ord eller 

kortare meningar i personutredningarna både på grund av att själva metoden 

diskursanalys fokuserar på ordval och på etiska grunder för att inte avslöja för mycket 

detaljer kring enskilda individer.  

 

                                                 
25 Winther Jörgensen & Philips, 2000:13 
26 Kvale, 1997. 
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3 Teoretisk ram 

3.1 Kunskap och sanning  
Goldina Smirthwaite menar att en del forskare att uppdelningen i män och kvinnor i 

sig utgör en social och språklig konstruktion. Detta synsätt menar att allt språk och 

alla begrepp som används för att förstå omvärlden har växt fram och konstruerats i 

sociala sammanhang.  De genusforskare som ofta är inspirerade av postmodernism 

och poststrukturalism. Beteckningen ”post” knyter an till det som inom 

humanvetenskapen brukar kallas den kulturella vändningen. Kortfattat går det ut på 

att språket eller diskursen får en avgörande betydelse för hur sanning och mening 

skapas. Innan den kulturella vändningen ställdes frågan ”vad är sanning, vad är 

sant?”, för att sedan efter den kulturella vändningen blev frågorna istället ”hur 

kommer sanning till?”, ”hur konstrueras det som uppfattas som sant?”. Genom ett 

postfilosofiskt perspektiv så kan man aldrig nå fram till en opåverkad sanning om 

världen eftersom det som uppfattas som sant påverkas av språk och kultur.27 

 

Vidare anser Smirthwaite att motsatsen blir att man som forskare inte tar hänsyn till 

att man ser världen ur ett visst perspektiv. Istället görs anspråk på att vara helt 

objektiv och värderingsfri. Denna tolkning av världen är något som blir universellt 

giltig och en absolut sanning. Detta kallas för ”The God Trick” eller gudstricket. 

Forskaren begår gudstricket och framställer sig själv som gud genom att göra anspråk 

på att ha kunskap om det sanna och rätta snarare än någonting som är sant utifrån ett 

visst perspektiv. Ett annat känt uttryck när det gäller vetenskap är ”the view from 

nowhere” som kännetecknar en vetenskapsman som inte är uppmärksam på att 

han/hon ser världen utifrån en specifik plats och position. Likt en ande svävar 

forskaren fritt och tror sig kunna ge en version av verkligheten som inte är vinklad. 

Den vetenskapssyn som gudstricket och ”the view from nowhere” kännetecknar har 

kritiserats inte minst av feministiska postfilosofiska teoretiker. Man talar istället bland 

annat om situerade kunskaper, situated knowledges. Detta perspektiv innebär att 

kunskap uppkommer ur en speciell position, en särskild plats i tid och rum. Olika 

positioner ger olika kunskaper och olika synsätt Här finns ingen position som anses 

                                                 
27 Grenholm (red) 2005:82-84. 
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vara högre eller bättre och som kan döma över de andra positionerna. Man menar att 

även begrepp är situationsbundna och inga absoluta sanningar.28 

 

3.2 Kunskapens makt 
I detta avsnitt kommer centrala teorier som ska användas i uppsatsen att beskrivas. En 

mer omfattande diskussion kommer att föras under respektive temaavsnitt. Det finns 

även anledning att stanna kvar ett tag och se över hur begreppen kön och genus 

används och vilken kritik som uttalats kring dem. Det är nästan omöjligt att diskutera 

såväl genus som socialt arbete utan att beröra maktaspekten. Litteraturen refererar ofta 

till Michel Foucaults teorier kring makt. Han har kopplat makt till institutioner och 

främst fängelse som institution29. En teori som Michel Foucault har utvecklat kring 

makt är hur makt är något som konstrueras i relation till kunskap. Foucault menar att 

de som har makt anses även vara de som äger sanningen. Med andra ord så kan man 

genom att skönja och förklara avvikelsen också skapa normalitet. På så vis byggs 

föreställningar upp kring ”den ”andre” hur hon/han är på givna och entydiga sätt. 

Dessa sätt kan uppfattas som så självklara att de framstår som naturliga. Istället är de 

resultat av den sociala ordningen. 30 

 

Vidare anser Foucault att ”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller 

delas, någonting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från 

olika håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer”31. Det diskursiva 

synsättet bryter inte bara ner skillnaden mellan idé och verklighet utan synsättet väver 

även samman språk och handling.32 Makt är inte heller något som enkelt kan kopplas 

ihop med rollen chef, psykolog och inte något som endast utövas av personer som är 

maktlystna. Istället är makt inbäddat i varje social praktik och de förhållanden som 

anses vara sanna och rådande där. Kunskap är på detta vis alltid kopplat till denna 

maktutövning.33 Foucault underminerar därmed föreställningen att makten skulle vara 

förlagd endast till den offentliga politiska sfären och därmed till staten. Han medger 

att staten är viktig men att analysen av maktstrukturer inte kan begränsas till 

                                                 
28 Grenholm (red) 2005:82-84. 
29 Foucault, 1993. 
30 Foucault, 1983. 
31 Hörnqvist, 1996:31. 
32 Bergström & Boréus, 2000:222. 
33 Börjesson, 2003:37. 
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statsapparaten. Staten bör istället ses som en ”överbyggnad” i förhållande till ”en 

mängd maktnät, som genomtränger kroppen, sexualiteten, familjen, förhållningssätt, 

vetandet, teknologin osv.”34 Åtminstone tre idéer ligger bakom Foucaults syn på 

staten nämligen att makten närvarar i alla sociala relationer, att det finns olika typer 

av maktrelationer samt hans föreställning kring att olika typer av makt och 

makttekniker kan länkas samman. 

 

Detta ämnar jag beskriva närmare och till min hjälp har jag använt Magnus 

Hörnqvists som i sin bok vill tydliggöra Foucaults funderingar kring makt. Hörnqvist 

har i sin bok gjort sin tolkning av Foucaults maktanalys35. Det som nu följer är 

Hörnqvists tolkningar som här har hjälpt mig att förstå Foucaults tankegångar kring 

makt. Det förhåller sig inte så att det endast är vissa privilegierade personer som 

utövar makt och man kan inte se själva maktutövandet som en egenskap. Istället är 

makt enligt Foucault en relation mellan människor. Han pratar om maktrelationer som 

ett styrkeutövande som både kan uttrycka ett förhållande mellan två enskilda individer 

till att omfatta förhållandet mellan samhälleliga grupper och även strukturella 

fenomen som till exempel tillhörighet till det manliga könet eller den ekonomiska 

klassen. Kan man säga att det alltid är samme person som har överläget i ett 

styrkeförhållande?  

 

För att komma underfund med maktrelationernas innebörd kan man behöva beskriva 

förbindelserna mellan varandra och titta närmare på det nät som maktrelationer bildar. 

På så vis kan man se att makten är dynamisk. Makten är inte någons egenskap och 

inget stabilt styrkeförhållande som består över tid och rum. Foucault lägger stor vikt 

vid just detta att makten utgörs av styrkeförhållanden som ständigt pågår och ständigt 

förändras. Makt sätts hela tiden i omlopp, är aldrig endast på en sida och kan därmed 

sättas på spel 36. Styrkeförhållandet kan således förändras, kanske inte helt utjämnas 

och fördelas alldeles lika men man kan kullkasta mönstren i styrkeförhållandet. Detta 

kallar Foucault för ”Styrkeförhållandenas rörliga sockel som skapar makttillstånd som 

hela tiden är lokala och instabila” 37 Foucault menar att makten inte utgår från en 

punkt i samhället utan att den finns snarare överallt. Hörnqvist ställer sig frågande 

                                                 
34 Hörnqvist, 1996:49. 
35 Ibid. 
36 Hörnqvist, 1996:30. 
37 Hörnqvist, 1996:31 



 14 

kring makt som en relation. Om makten är en relation mellan människor, vilken slags 

relation är den då?  Han menar att makt i första hand enligt Foucault utgörs av ett 

styrkeförhållande och att Foucault undviker att närmare definiera termen 

styrkeförhållande. Hörnqvist menar att detta är positivt på så sätt att genom att inte 

definiera termen noggrant så finns det ingen begränsning kring hur en maktrelation 

kan konstrueras. Ordet styrkeförhållande kan omfattas av relationen mellan två 

människor och avse individuella särdrag som till exempel verbal förmåga och fysisk 

styrka till förhållandet mellan samhälleliga grupper och omfatta strukturella fenomen 

som tillhörighet eller icke tillhörighet till det manliga könet, den dominerande 

klassen.  

 

Varje social relation är också en maktrelation. ”Makten verkar genom de minsta 

elementen: familjen, de sexuella förbindelserna, men också: boendeförhållanden, 

grannskap osv.” 38Detta får till följd att det enligt Foucault inte finns en särskild 

region som utgör en rent politisk sfär och en strikt privat sfär. För att markera detta 

använder sig Foucault av parollen ”allt” är politiskt. Därmed menar inte Foucault att 

”allt” är en produkt av makt där makten alltid är närvarande likt ett osynligt fenomen 

utan makt är närvarande som ett moment i alla relationer mellan människor. 

Mellanmänskliga relationer kan ta sig olika uttryck beroende på en rad olika faktorer 

till exempel skillnader i vilken position man har i samhället, etnisk tillhörighet, ålder, 

kön, kunskap och erfarenhet. Makt är därmed inget enhetligt fenomen utan 

styrkeförhållandena ser olika ut beroende av mellan vilka människor 

styrkeförhållandet råder samt av vilka komponenter som förhållandet är uppbyggt av. 

Det vill säga att maktrelationerna kan variera och förändras beroende av den aktuella 

situationen.   

 

Trots att olika typer av maktrelationer existerar oberoende av varandra och skiljer sig 

från varandra beträffande utformning så hindrar inte det att de kan länkas samman 

eller komplettera varandra. Ett område där Foucualt har spekulerat kring detta är 

huruvida förhållandet mellan stat och familj har hakat i varandra och stöttat varandra. 

Genom att den statliga maktutövningen bevarade och respekterade maktrelationerna 

                                                 
38 Hörnqvist, 1996:51 
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inom familjen så kunde de båda makttyperna historiskt sett gripa i varandra och 

förstärka varandra. 39  

 

I ”Övervakning och straff” skildrar Foucault hur olika disciplinära makttekniker växte 

fram i klostren, i kasernerna, i manufakturerna och på internaten för att sedan komma 

att nå till fängelset och därefter olika institutioner. På liknande sätt skulle man kunna 

föreställa sig att makt skapas och återskapas inom frivården. Olika delar av samhället 

till exempel i skolan, i hemmet, på fabriken eller frivården utbildas personer i olika 

makttekniker och maktrelationer som sedan kan vidareutvecklas i ett större 

sammanhang och flyta samman i större maktmekanismer. Det kan även uppstå 

konflikter mellan dessa maktrelationer men Foucault hävdar att det är en historisk 

tendens att maktrelationer och makttekniker har vuxit fram först i ett mindre 

sammanhang på lokal nivå för att sedan breda ut sig i allmännare maktstrukturer eller 

tagits efter av större institutioner. 40 Jag föreställer mig genus som en av flera aspekter 

som ingår i det maktnät som Foucault pratar om. 

  

3.3 Att göra kön och att göra genus 
Genusbegreppets historia brukar ta sin början i Simone de Beuvoirs berömda mening 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” ur hennes bok, Det andra könet som hon 

skrev 1947. Denna mening har lästs av många som ett första försök till att formulera 

genusbegreppet. Genus eller kvinnlighet och manlighet är inte något som varje individ 

föds med utan något som skapas eller produceras under livets gång.41   

 

Inom den tidiga kvinnoforskningen använde man sig av begreppet kön och fokus låg 

till stor del på den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Under slutet av 

1970-talet och början av 1980-talet kännetecknades den tidiga kvinnoforskningens 

diskurser av marxistiska begrepp och idéer. Feministiska begrepp ingick också som 

till exempel patriarkat och man hade för avsikt att ge belägg för att det verkligen 

existerade ett förtryck av kvinnor. Forskningen var inriktad på kvinnor, kvinnors 

situation och på att lyfta fram glömda, gömda och tystade kvinnor i historien. Man 

ansåg att det behövdes ett komplement till tidigare forskning och historia som utgick 

                                                 
39 Hörnqvist, 1996:54-55.  
40 Hörnqvist, 1996. 
41 Carlson, 2001:17. 
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från att studera män. Det var denna diskussion som låg till grund för den teoretiska 

uppdelningen mellan ett biologiskt kön (eng.sex) och ett socialt kön (eng.gender). Det 

behövdes nya begrepp för att förklara detta systematiska förtryck. Meningen med 

uppdelningen var att komma ifrån synen på kön som något naturligt och givet. Genom 

att byta perspektiv och se kön som något socialt konstruerat fanns det också utrymme 

för förändring, en förändring av kvinnans position i samhället.42  

 

Denna uppdelning mellan kön och genus har genom åren visat sig vara svårare och 

mer komplex än man kunde tro från början. Genom att göra en åtskillnad mellan det 

biologiska könet och det socialt samt kulturellt skapade genuset skulle man markera 

att det som tolkas som kvinnligt respektive manligt är något socialt skapat och inte 

kopplat till biologin. Detta skulle skapa möjligheter eftersom det som är socialt 

konstruerat kan påverkas och förändras på ett annat sätt det som anses vara biologiskt 

och naturligt. På senare tid har det dock uppstått en diskussion kring hur man ska 

tolka och använda sig av begeppsparet kön - genus och var man ska dra gränsen 

mellan dem. Denna uppdelning som från början ansågs vara ett sätt att öppna upp för 

genus som en konstruktion men som även riskerar att alltid ställas i motsats och 

föregås av kön som något som är medan genus är något som görs.   

      

Yvonne Hirdman var den första i Sverige att mynta begreppet genus under 1980- 

talet.43 I och med detta började debatten kring genusbegreppets meningsinnehåll.  

Hirdman gjorde följande definition av genus: 

 

Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade 

kunskap vi har om ”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur 

manligt och kvinnligt ”görs”. Och insatt i denna process kan ordet ses som en 

utveckling från begreppet könsroll, via ”socialt kön” till genus, där graden av 

invävdhet hela tiden stegras. Dvs. genus kan förstås som föränderliga 

tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid 

utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, 

                                                 
42 Hirdman, 1988: 49-63. 
43 Forsberg & Grenholm (red.)2005.   
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vilka får till följd att också biologin påverkas/ändras – med andra ord, det är 

en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”.44 

Hirdman problematiserar även användandet av kön/genus och föreslår att genus ska 

användas som en synonym till kön.  Gender kom även att användas till stor del i 

diskussionen kring sexualiteten som socialt konstruerad eller inte. Hirdman hävdar att 

genus skulle vara en bättre översättning än gender och socialt kön. Dels för att 

”socialt kön” fick funktionen av en sorts slasktratt men även för att ”socialt” kan vara 

något som man, likt en roll kan byta, ta av sig och göra sig fri från45   

 

Judith Butler har de senaste åren bidragit starkt till den feministiska debatten kring 

begreppsparet kön och genus samt till hur kön förhåller sig till sexualitet46. Utifrån 

Butler kan man se även kön som något vi gör återkommande och genom upprepade 

handlingar, ord och gester. Hon kallar detta görande av kön för performativt. Kön 

görs genom performativa handlingar som hur vi uppträder, rör oss, och talar.  

Performativa handlingar kan även omfatta yttre attribut som kläder, skor, smycken 

och frisyrer. Vi gör även kön genom att prata om oss själva och andra som kön. Butler 

vänder därmed upp och ned på tidigare tolkningar genom att hävda att inte bara genus 

görs i sociala relationer utan även könet, utifrån biologi och sexualitet, också är något 

som är socialt konstruerat.  Enligt både Butler och Foucault kommer inte vår 

uppfattning om oss själva som kön inifrån som är den traditionella psykodynamiska 

uppfattningen.  Deras uppfattning är istället att diskursiva47 maktrelationer styr vår 

syn på oss själva. Som subjekt får vi påverkan utifrån som påverkar hur vi ser oss 

själva utifrån kön.  

 

Detta synsätt kan ses som att kön uppstår genom roller och att man enkelt kan byta 

roller lika enkelt som man byter kläder. Det är bara att byta och anta en annan roll i 

könsspelet. Detta är dock att förenkla Butlers syn på performativa handlingar. De kan 

inte ses som ett skådespel där man enkelt kan byta roll eller kan välja att delta eller 

                                                 
 
44 Hirdman, 1988:50 
45 Ibid. 
46 Butler, 1990, 1999. 
47 ”Diskurs är den sanningsregim med vilken vi tolkar och ordnar världen och den styr och påverkar 
våra föreställningar” Mattsson, 2005:25  Defineras ofta som en samtalsordning men Mattsson talar om 
diskurs utifrån sanningsregim eftersom både Foucault och Butler länkar diskursen till mer än språket. 
De kopplar även diskursen till kroppen, till handlingar och till praktiker.  
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avstå i skådespelet. Butler tar istället sin utgångspunkt i en diskursiv förståelse av kön 

där hon menar att man måste se att kön och genus måste förstås som att de görs inom 

diskursen. Mycket av Butlers förståelse av hur kön görs utgår från den diskursiva 

ordning som hon benämner ”Den heterosexuella matrisen”.   Hon menar att genom att 

koppla heterosexualitet till ett kön så tolkas som det biologiska och prediskursiva, 

vilket får till följd att även heterosexualitet förstås som något naturligt. Detta är 

Butlers sätt att söka påvisa hur vi konstruerar en logisk och naturlig koppling mellan 

kön, genus och begär. Begäret riktas mot det motsatta könet och ses därmed som både 

naturligt och logiskt eftersom både kön och sexualitet kan förstås som biologiska. 

Genom att tolka kön som något prediskursivt och genom att se det heterosexuella 

begäret som riktigt och normalt så blir genus låst mellan kön och begär. Ett visst 

genus kommer som en naturlig följd efter ett visst kön. Genus som ska vara 

konstruerat sammankopplas med det som ses som två naturligheter nämligen könet 

och sexualiteten. Kön blir på så vis styrt av vad som ses som en biologisk naturlighet 

och kan därför inte anta vilka uttryck som helst utan att ses som ett brott mot det som 

anses vara naturligt48. Kön får i många fall den innebörden att det handlar om den 

oproblematiska uppdelningen i män och kvinnor. Genusbegreppet tjänar som ett 

teoretiskt instrument  när de relationella perspektiven av kön ska analyseras.49 

 

Från en socialkonstruktivistisk utgångspunkt kan begrepp konstrueras på lite olika sätt 

i relation till kontext och kan således skifta innebörd mellan olika perioder, kulturer 

och klasser. Detta ger R.W. Connells exempel på i sin bok ”Om genus” där Connell 

diskuterar konstruerandet av genus och manligt respektive kvinnligt i termer som 

genusordning, genusregimer och genusmysterier under nästkommande rubrik. 

3.4 Görandet av genus enligt R.W. Connell  
Termen genus härstammar från indoeuropeisk ordstam som betyder att producera (jfr 

generera). Flera språk omfattar en trikotomi av tre genus nämligen maskulinum, 

femininum och neutrum. Diskussioner i samhället som berör genus brukar däremot ej 

omfattas av neutrum som kategori. Genom att utgå från den biologiska uppdelningen 

defineras genus som den sociala eller psykologiska skillnad som motsvarar 

uppdelningen och som förstärker eller orsakas av den. Genus syftar härmed på den 

                                                 
48 Butler, 1990/1999. 
49 Åsberg, 1998 
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kulturella skillnad som härrör från den biologiska uppdelningen honor och hanar. 

Denna tanke bygger på dikotomi och kontrast. Connell menar att flera problem 

uppstår genom en sådan definition som utgår från skillnader och dikotomi. Till 

exempel menar Connell att människor inte lever i två separata världar där 

personligheter enkelt kan sorteras in i två fack. Uppfattningen kring genus som en 

dikotomi fungerar inte i verkligheten.   

 

En annan invändning av Connell går ut på att en definition av genus som en dikotomi 

inte tar hänsyn till de mönster som visar på skillnader mellan kvinnor och mellan 

män. Sådana skillnader finns och de är av stor betydelse för relationer mellan kvinnor 

och män. Connell nämner som exempel icke våldsamma maskuliniteter och 

våldsamma maskuliniteter. Connell menar att det väsentliga vore att släppa fokus på 

skillnaderna och istället rikta fokus mot relationerna. Hur vårt ständiga görande av 

genus handlar om de sociala relationer där individer och grupper agerar. Genom att se 

på genusrelationer kan man se både skillnader och dikotomier men även en hel del 

andra mönster. Dessa mönster inom de sociala relationerna bildar strukturer därav 

behöver man se genus som en social struktur och inte som något biologiskt eller som 

en dikotomi där det enkelt går att kategorisera personligheter.  

 

Genus förhåller sig till människokroppen därför kan genus ses som en social struktur 

av ett väldigt speciellt slag, menar Connell. Strukturen visar sig genom att den 

allmänna uppfattningen kring genus innebär en avspegling av de naturliga 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga kroppar. Kulturella mönster uppfattas 

därmed endast som en avspegling av kroppsliga skillnader. Detta innebär en 

förenkling av kulturella mönster. Visserligen kan kulturella mönster avspegla 

kroppsliga skillnader men ofta har de en annan innebörd också. Skillnaderna mellan 

manliga och kvinnliga kroppar kan överdrivas eller förnekas och även kompliceras. 

Connell menar därmed att man inte alltid kan säga att den sociala ordningen alltid 

avspeglar kroppsliga skillnader. Men samhället riktar sig till våra kroppar och spelar 

på de reproduktiva skillnaderna. Istället för en tydlig biologisk bas där genus skapas i 

en social process så utgör samhället en arena där kroppar används i sociala processer. 
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I denna process gör vårt sociala beteende något med de reproduktiva skillnaderna. 

Connell benämner detta som den reproduktiva arenan50.  

Connells definition av genus och som enligt Connell själv undviker skillnadernas 

paradoxer: 

 

Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva 

arenan, och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in 

reproduktiva skillnader mellan kroppar i de sociala processerna51. 

 

Kortfattat så handlar genus enligt Connell om hur samhället förhåller sig till 

människokroppen samt vilka konsekvenser det i förlängningen leder till beträffande 

vårt privatliv och mänsklighetens framtid. Kroppar har agens och kroppar är socialt 

konstruerade med andra ord går det inte att skilja på biologisk och social analys.   

Kroppar är både objekt för sociala praktiker och agenter i sociala praktiker. Samma 

kroppar är båda delarna samtidigt. De praktiker som kropparna deltar i bildar sociala 

strukturer och personliga livsbanor som i sin tur skapar föresättningar för nya 

praktiker som påverkar och engagerar kroppar. Det finns en cirkel, ett kretslopp, som 

förenar kroppsliga processer och sociala strukturer. Ett jättelikt beteende där kroppar 

är både agenter och objekt. Socialt förkroppsligande kan handla om en enskild 

individs beteende men också om en institution eller ett helt komplex av institutioner. 

Genusrelationer bildar en speciell social struktur som hänvisar till vissa kroppsliga 

drag och bildar ett kretslopp mellan dem. Genus handlar om de kroppsliga 

strukturerna och processerna i människans fortplantning. Dessa strukturer och 

processer utgör inte någon biologisk bas utan snarare en arena, en fysisk plats där 

någonting socialt utspelas52.  Bland de saker som utspelas finns skapandet av de 

kulturella kategorierna kvinnor och män. Connell beskriver detta som den 

reproduktiva arenan i det sociala livet. Reproduktiv enligt Connell har dock ingen 

koppling till biologisk fortplantning utan avser återskapande sociala processer.  Den 

biologiska reproduktionen orsakar inga genuspraktiker eller ens någon mall för dessa. 

Flera starkt genusstrukturerade praktiker men som inte har något som helst samband 

med biologisk fortplantning 

                                                 
50 Connell, 2003. 
51 Connell, 2003:21. 
52 Jfr Butlers performativa handlingar. 
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Föreställningen om socialt förkroppsligande med långa kretslopp av praktiker hjälper 

oss att upptäcka en viktig aspekt av genus som det inte utvecklats några teorier kring. 

Nämligen att det finns många genusprocesser som innehåller kroppsliga processer och 

förmågor som inte är könsdifferentierade utan som är gemensamma för kvinnor och 

män. Connell menar att det inte finns könsskillnader av betydelse beträffande 

förmågan att arbeta och inte heller några väsentliga skillnader i verbal förmåga. 

Socialt förkroppsligande kan också ge oss en ny syn på relationen mellan kropp och 

förändring i genussammanhang. De kroppsliga skillnaderna uppfattas av vissa 

ideologier som bevarande och där med hindrar och håller tillbaka historiska 

förändringar, begränsar effekterna av sociala reformer eller kännetecknar ett 

ursprungligt tillstånd som samhället tyvärr har avlägsnat sig ifrån.  

Socialt förkroppsligande visar även på en tredje möjlighet. Kroppen deltar som agent i 

sociala praktiker i själva konstruktionen av den sociala verkligheten. Den sociala 

världen är inte något som bara återskapas utan den måste hela tiden återuppbyggas 

genom praktik. Genus som en struktur av relationer skapas i denna historiska process 

och kan därför aldrig vara statisk eller exakt kopieras. Den strategiska frågan är inte 

om genus kan förändras utan i vilken riktning håller genus på att förändras? Varje 

situation medger en rad möjliga svar. Den reproduktiva arenan är inte oföränderlig 

den kan ombildas genom sociala processer. Ombildas hela tiden och det pågår en 

kamp på samma sätt som när det gäller andra genusaspekter. Sociala praktiker kan 

flytta genusordningar i olika riktningar och skapa relationer mellan kroppar och 

sociala strukturer. Vad menar Connell med genusordning? Det belyses under nästa 

rubrik.      

3.5 Genusordning och genusregimer  
Att fakta om så vitt skilda saker som politik, våld, ekonomi, populärkultur, barndom 

och ungdom kan hänga ihop utgör basen för den moderna genusteorin. Dessa fakta 

bildar ett mönster som Connell kallar för genusordning. Genusordningen kan vara lätt 

at se men svårare att förstå. Man kan inte se på manlighet och kvinnlighet som något 

naturligt men det är inte heller något som vi tvingas till genom myndighetsutövning 

eller sociala normer. Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina 
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genom det sätt man uppträder på i vardagen53. På detta sätt intar man en plats eller 

förhåller sig till den plats man har fått sig tilldelad i genusordningen. Överlag är man 

tillfreds med sin plats. Genom kläder kan man tydligt visa sina sidor. En spetsblus, 

rosetter och en kroppsnära kjol signalerar att man är nöjd med sin feminina sida och 

vill visa upp den för andra. Grova kängor och skinnjacka signalerar en maskulin sida. 

Men ofta vill man blanda de olika maskulina och feminina dragen. De flesta av oss 

har både maskulina och feminina drag i vår personlighet. Det är möjligt att klä sig i 

spets och grova kängor ihop. Det finns maskulina kvinnor och feminina män. Kvinnor 

som arbetar och försörjer familjen medan mannen är hemma för att ombesörja barn 

och hushåll.  

4 Otrygg uppväxt – obestridda sanningar 

4.1 Vad är en ”trygg” uppväxt? 
I de fyra personutredningarna som jag har utfört en kritisk analys kring läggs det stor 

vikt på ”den trassliga uppväxten”. Varför väljer frivårdsinspektören att använda 

”trasslig” i detta sammanhang? Vad betyder ”trasslig”? I  personutredningarna stod att 

läsa ”hon beskriver sin uppväxt som otrygg” samt ”beskriver sin uppväxt som 

påfrestande”. Vad är det frivårdsinspektören tolkat i termer av otrygghet? Vilka 

associationer eller signaler sänder ord som otrygg till läsaren? För att bedöma vad ord 

som trasslig, otrygg och påfrestande betyder måste detta ställas i relation till något 

som uppfattas som mer tryggt och normalt. Vad skulle det kunna vara? Motsatsen och 

det som anses önskvärt och av ett högre värde är trygg. Ordet trygg användes dock 

inte i materialet som en beskrivning av uppväxten. 54 

 

Om jag föreställer mig ett tryggt hem framträder bilder av att komma hem efter 

dagens aktiviteter och mötas av en bullbakande och glad mamma som alltid finns till 

hands när man behöver henne.  En dos av trygghet skulle också kunna innebära att på 

gården mötas av en ostressad och avslappnad pappa som gärna följer med och skjuter 

några skott på mål, för han har all tid i världen till övers. Trygghet kan vara att varje 

kväll få en bok läst för sig innan man stoppas om och sover för natten. Trygg är man 

genom vetskapen att det i plånboken alltid finns ett plastkort eller pengar som gör det 

möjligt att handla korv, makaroner och nyttiga grönsaker för. Är det också denna bild 

                                                 
53 Jfr med Butlers performativa handlingar. 
54 Friberg (red), 2006:125. 
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av trygghet som frivårdsinspektörerna utgår från när de talar om och förstår världen.55 

Varför förknippas bullbakande mamma och fotbollsspelande pappa med idéer om 

trygghet. Det är som om diskursen utgår från något oouttalat och tas för givet. Skulle 

det också kunna vara annorlunda? 56 Foucault skriver att kunskap och makt finns 

inbäddat i alla sociala praktiker. Med social praktik avses olika sätt som samspelande 

människor utför saker på. Det handlar om olika handlingsmönster, vanor och 

sedvänjor som kan vara mer eller mindre styrda av normer, idéer, regler och 

förordningar.57 Mellan raderna i den bild jag målar upp när jag föreställer mig ett 

tryggt hem, antyds om än subtilt och dolt vanor och handlingsmönster som för 

tankarna till en vit, medelklassfamilj, en heterosexuell parrelation, där föräldrarna i 

och genom sina vardagssysslor återskapar mer eller mindre stereotypa idéer om 

kvinnligt och manligt samt hur dessa mönster förhåller sig till andra aspekter i livet. 

Foucault säger att sociala praktiker är starkt sammanflätade med den rådande diskurs 

som i ett givet sammanhang anses vara ”den sanna” just där. När det gäller 

föreställningar om ett tryggt hem och vad det skulle kunna vara tenderar normerande 

idéer om kärnfamiljen att återskapas som en evig sanning. 58 

 

Vad betyder ”påfrestande”? Blir uppväxten ”påfrestande” genom yttre påfrestningar 

som gör att spänningar inombords byggs upp? Vilket ord skulle ses som det 

omvända? Och det mer önskvärda? Familj är inte ett klart begrepp och behöver inte 

utgå från den heterosexuella diskursen.59 Det finns ensamstående med barn, 

ensamstående utan barn, sambo med barn, sambo utan barn, ”plastmammor”, 

”plastpappor”, ”plastbarn”, ”plastmorföräldrar”, särbos, mambos och så vidare. 

Provrörsbefruktningar möjliggör nu även för två kvinnor tillika för två män att bilda 

familj. Det är endast fantasin som begränsar olika familjesammanställningar. Till 

dessa konstellationer kan mängder av vanor och traditioner knytas, så att inte 

bullbakande mammor och fotbollsspelande pappor förblir så givna och framstår som 

en obestridd sanning.60 I idealbilder tenderar alla andra sätt att handla, alla andra 

vanor än de som överensstämmer med normen att utpekas som avvikande och fel. 61 

                                                 
55 Winther Jörgensen & Philips, 2000:7 
56 Friberg (red), 2006:125. 
57 Foucault, 1980. 
58 Winther Jörgensen & Philips, 2000:28. 
59 Butler, 1990/1999. 
60 Winther Jörgensen & Philips, 2000:28. 
61 Mattsson, 2005. 
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I personutredningarna framgår att barndomen har varit svår och trasslig på ett eller 

annat sätt. I förhållande till vad, undrar jag? Det är som om utredarna använder sig av 

en osynlig mall. Mallen utgör en ram mot vilken personerna kan ställas i kontrast till. 

Mallen kan kanske påminna om bilden av den västerländska kärnfamiljen: en vit 

pappa, en vit mamma och två barn. Den osynliga mallen som kan tas för given och ses 

som naturlig bidrar till att återupphålla den naturliga ordningen att ett visst kön ska 

rikta sitt begär mot det motsatta könet. 62 Varför ägnar personutredarna ett stort 

utrymme åt att redogöra för att barndomen varit trasslig, otrygg och påfrestande? Vad 

vill utredarna bevisa genom detta?  Laanemets anser att en behandlare och en klient 

inte kan uppnå den ömsesidighet som utmärker jämlika relationer. Hon menar att 

behandlaren alltid befinner sig i ett överläge genom sin utbildning och genom sitt 

tolkningsföreträde beträffande till exempel handlingar och beteenden.63 Laanemets 

resonemang är även överförbart till den sociala praktik som frivården utgör. Genom 

att frivårdsinspektörens position ger ett tolkningsföreträde i det här fallet, när det 

gäller det skrivna ordet, så ger detta ett överläge när det gäller kunskap och makt. De 

som anses ha makt är även de som äger sanningen.64   

4.2 Vad är en ”äkta” man? 
Ett annat återkommande tema som betonas i personutredningarna är huruvida 

kvinnorna hade eller inte hade eller nyligen inlett relationer, då främst till nuvarande 

män, före detta män och nya och gamla pojkvänner. Hur ser nuvarande män och före 

detta män ut? Hur ser oäkta män ut? Finns de någonstans?  

 

Den stereotypa bilden av gruppen kvinnor återskapas. I utredningarna uppfattar jag att 

den heterosexuella matrisen tas för given och osynliggörs. Som Judith Butler påstår 

jag att frivårdsinspektörerna utgår från den heterosexuella matrisen. Vilket innebär att 

genom att koppla heterosexualitet till ett kön uppfattas heterosexualitet som det 

biologiska och prediskursiva. Genom detta tolkningsföreträde så tolkas det 

heterosexuella begäret som normalt vilken leder till att genus blir fastlåst mellan kön 

och begär. En man begär en kvinna och en kvinna begär en man. Något annat begär 

skulle ses som ett brott mot det ”normala”. Genus som ska konstrueras 

                                                 
62 Butler, 1990/1999. 
63 Laanemets, 2002. 
64 Foucault, 1983. 
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sammankopplas med två naturligheter, könet och sexualiteten. Genom att se kön som 

styrt av något naturligt begränsas möjligheterna till andra uttryck än det 

heterosexuella. Om frivårdsinspektörerna istället utgick från den 

socialkonstruktivistiska synen där såväl kön som genus ses som något konstruerat 

skulle fokus flyttas från det naturliga till det som skapas genom mer komplexa 

processer. Inom frivården där mina personutredningar har gjorts finns en rådande 

diskurs och skulle man granska personutredningar från andra frivårdskontor genom 

diskursanalys är det möjligt att de skulle de vara skrivna på ett annat sätt, med andra 

ord och utgå från någon annan diskurs.   

 

En sorts gemenskap mellan man och kvinna förutsätts i frivårdsinspektörernas 

utredningar. Det antas dela samma verklighet utan att ta hänsyn till att det kan finnas 

olika verkligheter, olika världar och olika sätt att betrakta saker på beroende av vilka 

erfarenheter man har i livet. Intersektionella perspektiv påverkar våra liv såsom till 

exempel klass, utbildning och etnicitet. Det finns inte endast ett sätt att vara kvinna på 

utan flera sätt och de förändras över såväl tid som rum65. Jag håller med Connell, 

människor behöver se att manligt och kvinnligt inte är något som är hugget i sten och 

beständigt utan kan förändras över tid. Utan mannens bekräftelse förutsätts kvinnor 

känna sig mindre värda eller inte fullkomligt hela. Det är som att det fattas något. På 

ett eller annat sätt förutsätts en kvinna förhålla sig till män66.   

 

Genom den sociala praktik som dominerar på det aktuella frivårdskontoret 

framkommer en väldigt entydig och omodern bild av hur familjer ser ut. Hänsyn 

verkar inte tas till den mångfald av olika familjekonstellationer som finns istället 

verkar utredarna mån om och värna de idéer som bygger på heterosexualitet. Vad 

handlar detta om? Varför läggs så stor vikt vid den heteronormativa parrelationens 

vara och inte vara? 

 

Följande citat utgör ett exempel på detta: 

 

”År 1972 träffade Karlsson en man som hon gifte sig med och de bosatte sig i 

Öregrund och fick två barn som idag är vuxna. Makarna skildes i mitten av 80-talet 

                                                 
65 Jfr Connell, 2003, reproduktiva arenan. 
66 Jfr Butler, 1990/1999,heterosexuella matrisen. 
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men fem år senare flyttade de ihop igen. Efter åtta år separerade de eftersom sambon 

träffat en ny kvinna, ”något som slog undan fötterna på Karlsson”.  

 

Det verkar här som om Karlsson skapas i och genom relationer med män. En 

separation behöver inte som ovanstående kopplas samman med något negativt. Det 

kan också ses som början på något nytt och oprövat, som ett beslut som fattats efter 

ett noga övervägande som öppnar vägar till nya möjligheter. I personutredningen 

presenteras händelsen som ett nederlag. 

 

Ingenstans har jag hittat berättelser som beskriver glädje och den andra sidan av 

myntet. Om den glädje som kvinnan kände när hon tänker tillbaka på den första 

skridskoturen eller när hon blev ihågkommen och firad av sina föräldrar och syskon 

på sin tioårsdag. Allt som hon gjorde och upplevde i sin barndom som var fyllt även 

av glädje och som idag är bevarade som goda minnen av uppväxten. Till exempel att 

hon till och från under uppväxten skrev dagbok, hur hon gillade att krypa upp i 

fåtöljen och läsa den där boken som satte fart på fantasin. Kan det stämma - undrar 

någon? Vem vet? Som man frågar får man svar brukar det heta. Ställer man 

överhuvudtaget den här typen av frågor? Frågor som ger en bild av den andra sidan av 

livet, den om glädje och lust långt borta från beskrivningar av personers 

levnadsförhållanden som trassliga, otrygga och påfrestande.      

 

I följande citat från personutredningen kring Bergström tas relationen upp på följande 

sätt: 

 

Bergström gifte sig när hon var tjugotvå år och hade redan då två barn. När barnen 

var åtta och tolv år gamla avled maken av sjukdom”.  

 

Frivårdsinspektören skriver ”hade redan då två barn”. Enligt min tolkning så finns här 

en värdering kring kvinnans ålder, att hon redan vid tjugotvå års ålder hade två barn. 

Vilken bild av kvinnan förmedlar det till den tilltänkte läsaren. Att kvinnan kan ses 

som luststyrd och ”inte håller på sig”. Här blir det en klar koppling till den biologiska 

diskursen som kopplar kvinnan ihop med sin kropp som en möjlig källa till liv och 
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som inte kunde värja sig mot sina sexuella lustar, kvinnan ses som det irrationella, 

känslomässiga subjektet.67 

 

I förlängningen kan man se att detta sätt att beskriva kvinnan reproduceras och 

förstärks när delar av personutredningen läses upp under huvudförhandlingen. Jag 

tänker här på den diskussion som pågått i media i brottsmål gällande våldtäkt, där 

kvinnors klädsel har beskrivits som utmanande och att kvinnans samliv har 

diskuterats och därmed påverkat rättens bedömning. Nu var detta några år sedan det 

uppmärksammades och det uppstod diskussion kring huruvida man kan skuldbelägga 

kvinnan och ta ansvaret från mannen utifrån vilken klädsel kvinnan hade vid den 

aktuella händelsen så man kan hoppas att det skett en förändring i och med att det har 

uppmärksammats och reflekterats över detta som annars verkade framstå som 

självklarheter inom den juridiska diskursen. 

 

När det gäller personutredningarna kring de yngre kvinnorna i min empiri så har de 

inte hunnit med äktenskap ännu och därmed är inget skrivet kring det, men man kan 

även hitta ett fokus kring relationer, såväl manliga som släkt- och vänskapsrelationer 

vilket följande citat ger uttryck för: 

 

”Beträffande sitt umgänge säger Persson att hon tidigare haft en pojkvän med 

missbruksproblem och att hennes umgängeskrets i övrigt till största delen bestått av 

missbrukande kamrater. Hon säger också att hon saknat kvinnliga kamrater då hon 

mest umgåtts med äldre pojkar. Sedan några månader tillbaka har hon återupptagit 

kontakten med några skötsamma personer. Kontakten med modern har också 

förbättrats och de går tillsammans på gym ett par gånger i veckan”.  

 

Här skrivs det tidigare förhållandet fram och det tolkar jag som att såväl kvinnan som 

frivårdsinspektören anser att det har ett visst värde. Det framkommer att pojkvännen 

hade ett missbruk och att hennes umgänge till stor del har bestått av personer med 

missbruksproblematik. Denna beskrivning är dock inte lika utförlig när det gäller hur 

länge relationen varade eller vilket år den upphörde. Kvinnan ses som 

handlingskraftig och inte som den stereotypa bilden av kvinnan som passiv utan hon 

                                                 
67Jfr  Lenz Taguchi ,2004. 
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har själv tagit initiativ till att bryta med sitt tidigare umgänge och börjat söka efter nya 

vänskapsrelationer. 

 

Även den andra yngre kvinnan i min empiri berättar om sina relationer och 

frivårdsinspektören skriver i utredningen: 

 

”Westerlund berättar att hon inte har några direkta intressen och att hon inte har så 

många vänner. Westerlund umgås mycket med sin pojkvän som hon varit tillsammans 

med i drygt ett år. Hon kommer inom kort att börja träna på gym.”  

 

Här får den tilltänkte läsaren mer noggrant veta att kvinnan har ett förhållande sedan 

ett år tillbaka. Han utgör också större delen av hennes umgänge och upptar mycket av 

hennes tid. Här återkommer heterosexualiteten som norm och kvinnan som beroende 

av mannen. Genom att koppla kön till ett visst begär, att kvinnor begär män så 

återskapas diskursen kring heterosexualitet som det naturliga och normala.68 Genom 

performativa handlingar så gör vi även kön menar Butler.  

4.3 Vad är ”psykisk hälsa”? 
Ett annat tema som framkom i utredningarna var kvinnornas psykiska hälsa, ett tema 

som återkom i personutredningarna oberoende av kvinnornas ålder. 

Frivårdsinspektören skriver i personutredningen kring kvinnans hälsa: 

 

”Beträffande sin psykiska hälsa uppger Persson att hon under fyra år haft kontakt 

med BUP ( Barn och Ungdomspsykiatrin). Eftersom hon nu blivit äldre är tanken att 

hon framåt ska ha kontakt med UPM (ungdomspsykiatriska mottagningen). Hon 

uppger att hon också medicinerat under flera års tid med antidepressiv medicin. En 

tid innan hon skulle börja gymnasiet hade hon ett avbrott i medicineringen mest 

beroende av att hon prioriterade att använda sina pengar till annat istället för att 

lösa ut tabletterna”. 

 

Kvinnan har varit aktuell inom psykiatrin i många år. Medicinering kan ses som ett 

sätt att försöka kontrollera kroppen, kroppen blir ett objekt som ska förklaras och 

                                                 
68 Jfr Butlers heterosexuella matris, Butler, 1990/1999. 
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kontrolleras69 . Här finns ett tydligt maktperspektiv men genom att utgå från den 

biologiska diskursen så kommer den socialkonstruktivistiska diskursen i skymundan. 

Istället för att ta itu med och rikta fokus mot sociala komplexa levnadsförhållanden så 

osynliggörs den socialkonstruktivistiska diskursen medan den biologiska som är 

inriktad på kroppen framträder. Mediciner framstår som det naturliga och normala för 

att få bukt med den psykiska ohälsan. Jag anser att medicinerna många gånger dövar 

kroppar och kanske inte alltid är det som svarar mot individens behov. Den biologiska 

diskursen tillskriver individen problemen, att det är kvinnans kropp som behöver 

kontrolleras, att problemen finns inom kvinnan istället för att titta på mer komplexa 

förklaringar till den psykiska ohälsan, som hur kopplingar mellan den psykiska 

ohälsan och genus, klass och etnicitet kan förstås. 

 

En del i personutredningen beskriver psykisk hälsa på följande sätt:    

 

”För närvarande är Bergström sjukskriven. Hon har mått psykiskt dåligt under en 

längre tid, med värk i kroppen, högt blodtryck, aptitlöshet och sömnproblem. Hon 

medicinerar med psykofarmaka och tycker att det hjälper en del. Bergström har 

tidigare haft en samtalsterapeutisk kontakt på psykosociala enheten på hälsocentralen 

och har återigen sökt sådan hjälp. Det är dock väntetider men hon har nu fått en 

besökstid i februari”. 

 

Den biologiska diskursen dominerar även om det socialkonstruktivistiska glimmar till 

genom att kvinnan haft en samtalskontakt som har lyssnat och tagit hänsyn till hur 

kvinnans eventuella komplexa levnadsvillkor ser ut. Man har sett att problemen kan 

bero på yttre påverkan utanför kroppen och att lösningen även behöver ses med inom 

den socialkonstruktivistiska diskursen. Den kontakten har dock avslutats och istället 

har man återgått till den rådande biologiska och traditionella synen på psykisk ohälsa. 

Här framstår kvinnan som någon som behöver ”hjälpas”.   

 

”Karlsson drabbades i januari 2005 av utmattningsdepression och hon blev 

sjukskriven och fick antidepressiv medicin utskriven. Hon fick också en 

                                                 
69 Jfr Foucault, 1987. 
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kuratorskontakt som hon träffar varannan vecka. Karlsson har sökt kognitiv terapi 

men inte fått besked ännu om hon är antagen”. 

 

I citatet ovan är det även den biologiska diskursen som äger tolkningsföreträde. Fokus 

ligger på mediciner för att komma till rätta med den psykiska ohälsan. Men man 

kombinerar diskurserna genom att använda både mediciner och samtalskontakt.  

 

”Westerlund är fullt frisk i fysisk mening men hon berättar att hon har en psykisk 

ohälsa med ångest, depression och social fobi. Westerlund berättar att hon under 

större delen av den nu pågående tvångsvården har hon haft psykiatrisk kontakt som 

nu också har etablerats på hemorten. Westerlund äter medicin för sina besvär”.  

 

Fokus riktas mot kroppar som det centrala genom att ”hon har en psykisk ohälsa”. Det 

är kvinnan som ”har”, som äger problemet som finns inuti kroppen. Genom detta 

biologiska sett att se på psykisk ohälsa ses kvinnan som den som bryter mot normala 

sättet att må. Man bortser från att det kan vara mer komplext än så. Att hennes 

”ohälsa” kan komma sig av flera olika aspekter. 

 

Att kvinnorna benämns med efternamn i utredningarna bidrar till att kvinnorna 

framställs som objekt och skapar en viss distans mellan utredaren och kvinnan. Det 

formella språket att tilltala kvinnorna med efternamn förstärker en auktoritet och en 

myndighet vid frivården.  

 

5 Diskussion 
Stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt återskapas i personutredningar på 

olika sätt, de ses som självklara och tas för givna. Genom att utgå från en kvalitativ 

tolkande ansats har möjligheter skapats för att kunna studera detta.  
 

Till en början såg jag det som omöjligt att kunna hitta kopplingar mellan genusteori 

och innehållet i personutredningarna. I personutredningarna var det endast fakta som 

presenterades. Det var långa beskrivningar av kvinnornas otrygga och trassliga 

uppväxt, äktenskap och relationer beskrevs mer eller mindre detaljerat. Kvinnornas 

psykiska hälsostatus redogjordes på ett individualiserat sätt och på så vis 

skuldbelägger enskilda individer. 
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Utifrån min yrkesroll som tillförordnad frivårdsinspektör ansåg jag att det var ett 

innehåll som var relevant i relation till de tilltänkta läsarna. Innehållet uppfyllde de 

regler kring vad som bör ingå i en personutredning enligt kriminalvårdens föreskrift70.  

Personutredningarna ligger till grund för så viktiga händelser i en persons liv som ett 

eventuellt frihetsberövande, en form av kontroll.  

 

Inledningsvis ställde jag ett antal frågor som jag avser att besvara: Hur visar sig 

frivårdsinspektörens förväntningar och föreställningar kring manligt respektive 

kvinnligt? Hur görs genus och vilken typ av genus är det som görs? Jag har inte 

tidigare sett frivården som en plats där föreställningar om manligt och kvinnligt får en 

sådan betydelse för vad som blir möjligt för de personer som kommer i kontakt med.   

Stereotypa bilder av manligt och kvinnligt återskapas på olika sätt , vilket antyds i 

analysen. Genom att frivårdsinspektörerna lägger stor vikt vid uppväxt och 

familjerelationer återskapas  

 

Genom frivårdsinspektörernas bemötande så förstärks den stereotypa bilden av 

kvinnan som svag och nästintill ej existerande om hon inte har en man vid sin 

sida. Detta antyddes i personutredningarna där beskrivningarna om kvinnornas 

relationer till äkta män, före detta män och pojkvänner var detaljerade. Under 

mötet när personutredningen gjordes ställdes vissa frågor för att få svar på det 

man behövde veta kring relationer. Mötet kan alltså ses som reglerat av det 

insitutionaliserade sammanhang som frivården utgör. Dessa frågor är i sig 

återskapande genom att de förutsätter att kvinnorna har ett begär till män som 

Butler nämner som den heterosexuella matrisen som Butler. I vilken hon menar 

att genus formas diskursivt genom att ett visst kön förväntas rikta sitt begär mot 

en av det motsatta könet.71I dagens samhälle finns så många fler olika möjligheter 

till familjebildningar som genom den heterosexuella matrisen förblir 

osynliggjorda och inte kommer fram. 

Genom att använda ord som trasslig, otrygg, och påfrestande på ett oreflekterat 

sätt så konstrueras kvinnorna som ”de andra”. De som avviker från normen, som 

                                                 
70 Kriminalvårdens författningssamling 2006:15 s. 4. 
71 Butler, 1999. 
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inte haft de uppväxtförhållanden som vi tar för givna och framställer som det 

ideala. Jag frågade mig vad trygghet innebär. Foucault kopplar detta till makt och 

kunskap och genom att definiera ”den andre” som någon som inte riktigt passar in 

i mallen kring hur en vanlig uppväxt ska vara så försöker man upprätthålla och 

skapa normalitet. Samtidigt som besökarna tillskrivs avvikande särdrag görs 

utredarna ”normala”. Entydiga och givna föreställningar kring kvinnligt, manligt, 

makt och klass byggs in i utredningsförfarandet, där de tas för givna. Man antar 

att de var problemfyllda. Vad problemen svarar mot ägnas ingen större 

uppmärksamhet utan problemen individualiseras och på detta vis blir kvinnans 

uppväxt något som inte passar inom ramarna för en sann och trygg uppväxt.  
 

Genom sin maktposition som frivårdsinspektörerna trots allt har, så anses deras 

kunskap som framkommer via texterna skulle Foucault troligtvis säga.72 Det är 

trots allt inte en spegelbild av hur verkligheten såg ut för kvinnorna utan endast en 

beskrivning där vissa förgivettaganden starkt påverkar den slutliga texten. Det är 

den professionelles perspektiv som kommer fram och inte kvinnornas eget 

perspektiv73. Enligt Foucault finns makt överallt inbäddad i varje social praktik74. 

Frivården är i högsta grad en verksamhet där makt är närvarande. Diskurs består 

inte endast utav en samtalsordning kopplat till språk utan omfattar även kropp, 

handlingar och praktiker som sammanflätade utgör en diskurs.75   

 

Den rådande genusdiskursen inom frivården ses som självklar och därför 

diskuteras den inte nämnvärt. Kvinnan förväntas uppträda på ett sätt som anses 

vara brukligt när man är kvinna. Kvinnan bör förhålla sig till en man genom 

äktenskap, förhållande och även antas vikt ligga på relationer i ett vidare 

perspektiv.   

Min avsikt är inte att kritisera en viss yrkesgrupp, i detta fall frivårdsinspektörer 

inom frivården. Istället har jag haft en vilja att synliggöra det som vi alla 

människor till vardags ofta tar för givet, inklusive jag själv. Hur man förhåller sig 

till och enkelt ordnar tillvaron utifrån genus. Skapandet och återskapandet av 

                                                 
72 Foucault, 1983.  
73 Tiby (red). 2003: 37. Lander lånar Eliassons begrepp när hon beskriver att kunskapsbärarna  (det vill 
säga de som har makten och kunskapen, de som genom sin yrkesroll anses besitta kunskaper kring ”den 
andre”) utgår från tre olika myndighetsperspektiv. Elisson benämner de som åtgärds-, kontroll- och 
behandlingsperspektiv. Det är ett perspektiv som inte är ”missbrukarens” utan har konstruerats av en 
”expert”. 
74 Foucault, 1983. 
75 Jfr. Connell, 2003; Butler, 1993. 
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kvinnligt och manligt är komplexa och dynamiska sammanhang som också 

interagerar med andra aspekter som klass, etnicitet och sexualitet. Vi deltar alla på 

olika sätt i detta ständiga återskapande där vi alla på olika sätt deltar och bidrar.  

 

Personutredningarna kan ses som ingående delar i ett institutionellt sammanhang 

som Foucault skriver om hur makttekniker skapas och återskapas först i ett 

mindre sammanhang och sedan vidareutvecklas till mer allmänna maktstrukturer 

och sedan vidare till institutioner. Texterna ingår i en kunskapsproduktion som till 

stor del är styrt av regler, lagar och förordningar vilka kan ses som ingående delar 

i det stora ”görandet” av genus, makt, och kunskap som förekommer överallt i 

samhället76. 
 

Genom genusdiskursen råder så kommer det till uttryck genom att man ser kvinnor 

som mer utsatta på grund av sitt biologiska kön. Kvinnor blir utnyttjade och uppfattas 

som ”svårare”. I jämförelse med vad? Jämfört med mannen som uppfattas som mer 

rak i sin kommunikation, inte lika besvärlig och som inte innehar en komplex 

uppsättning av kroppsliga problem som har uppkommit just genom hennes utsatthet. 

Hon anses också vara känslosam vilket skapar bekymmer när det gäller hur man som 

frivårdsinspektör ska bemöta det. Som ett resultat av detta exkluderas de personer 

som inte passar in i mallen för hur en kvinna bör uppföra sig. Det som räknas som 

traditionellt kvinnligt. För att bli en del av gemenskapen krävs det av mig som kvinna 

att jag förhåller och uppträder på ett sätt som det förväntas av mig just utifrån det 

faktum att jag är kvinna.  

Som exempel kan nämnas flera jämnåriga kompisar som var lite tveksamma huruvida 

jag skulle kunna vara hemifrån och ”släppa ansvaret” till min sambo beträffande barn 

och hem när han skulle vara föräldraledig och jag återgick till skola och arbete. Det 

som ställde till huvudbry för mina kompisar var bland annat om pappan visste vilka 

kläder som vår dotter behövde ha för att inte frysa vid utevistelse och om han visste 

var vantar och mössor var förvarade någonstans. Eller behövde jag ringa hem och 

påminna honom kanske. Även när jag vid ett tillfälle åkte med ett barn på 

weekendresa till släkten söderöver med den relativt nyfödde sonen så var 

omgivningen, det vill säga mina jämnåriga kvinnliga vänner, mycket förvånade över 

att jag lämnade den då 2,5 åriga dottern hemma. Blev hon inte väldigt ledsen då när 

mamma åkte iväg och hur kunde jag åka ifrån henne sådär bara, var några av många 

                                                 
76 Jfr Connells , 2003; Butler, 1993.  
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ifrågasättanden som jag fick bemöta. Jag tolkar detta som att jag bröt mot den rådande 

diskursen kring hur en kvinna ska uppträda. Genom mina vänners reaktioner uppfattar 

jag det som att de återskapar den traditionella och stereotypa bilden av kvinnan som är 

den som bär ansvaret över familjen. I förlängningen innebär detta att kvinnor bör 

uppehålla sig och puttas tillbaka i den privata sfären.  Vem är det som i förlängningen 

”vinner” på detta? Och vem är det som ”förlorar”? 

 

Det diskursen gör är att grumla, dölja och osynliggöra kopplingarna till 

bakomliggande maktaspekter. Istället för att se på makt som komplexa maktrelationer 

och makttekniker som finns överallt i samhället och som vidareutvecklas för att sedan 

länkas samman som Foucault menar i ”Övervakning och straff”77. Det som framträder 

och blir synligt är istället enkla individuella förklaringsmodeller där personer görs till 

offer och tillskrivs som ansvariga. 

 

I utsatta situationer kan det vara svårt för personer att söka källan till utsatthet och 

sociala problem i hur föreställningar om genus, klass, och etnicitet har påverkat 

personens situation. Dessa aspekter har tagits för givna och setts som självklara vilket 

har medfört att de ej blivit uppmärksammade. I socialt arbete behövs det arenor och 

debattforum där frågor kring detta kan komma upp till ytan och synliggöras och 

ventileras. Detta för att öka möjligheterna att förhandla och omförhandla 

föreställningar, tankar och idéer kring genus. När vi ser att genus och andra viktiga 

aspekter i livet inte är naturliga utan sociala och därmed kopplade till normer, idéer 

och attityder så kanske detta också går att omförvandla.  

 

Frivårdsinspektörerna är styrda genom lagar och regler i sitt arbete. Men vad 

skulle hända om man tittar på kvinnorna (ja, även de manliga klienterna) med 

andra ögon och utifrån andra föresällningar kring genus. Man kan ställa frågorna 

på lite annorlunda sätt, med en annan vinkling, och sedan använda andra ord när 

det kommer till beskrivningen av uppväxten. Man kan kanske tänka sig följande: 

Karlsson och hennes man gick skilda vägar vilket till en början var svårt efter så 

många år tillsammans men sedan fick Karlsson nya perspektiv på tillvaron och 

tog upp flera av sina tidigare intressen och bekantskaper.  

                                                 
77 Foucault, 1993. 
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