


Språkets konst och mening 
   Skapandet av en dialog med klienten 
 
 
Av: Natasha Mostashari 
 
 
 
 
Abstrakt 
 

Studien syftade till att belysa vilken betydelse språket har i dialogen mellan socialarbetare och 
klient med hänsyn till klientens kön och etnicitet. Utifrån syftet ställdes forskningsfrågor kring 
vad en socialarbetare har för syn på språkets betydelse i dialogen med klienten samt hur 
socialarbetaren upplever skillnader i språkbruket med hänsyn till klienternas kön och etnicitet. 
Studien genomfördes med hjälp av den kvalitativa forskningsdesignen och bygger på intervjuer 
med fyra socialarbetare utifrån en temainriktad intervjuguide. Studiens resultat analyserades 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, rollteorin och språkteorier. Resultatet visar att 
socialarbetarna tycker att språket fungerar som ett kommunikationsmedel och arbetsredskap för 
att skapa samförstånd och överenskommelse i dialoger med olika klientgrupper. Men det finns 
också några som ser språket som ett medel för att dra gränser genom att meddela institutionens 
regler och krav. Socialarbetarnas konstruktion visar att de medvetet och omedvetet bekräftar 
könsroller på direkta och indirekta sätt och därmed det kvinnliga och manliga språkbruket. 
Socialarbetarna upplevde också att språkbruket måste anpassas till olika etniska klientgruppers 
språknivå för att undvika missförstånd och därmed ömsesidiga frustrationer för att uppnå 
samförstånd och samtalets syfte. Tolkanvändning upplevdes både positivt och negativt. Kulturell 
kompetens uppfattades mest positivt. Socialarbetarna upplever på olika sätt att andra faktorer 
såsom ålder, utbildning och klassbakgrund i relation till kön och etnicitet också kan påverka 
olikheter i språkbruket. Parallellt med denna syn har samtliga socialarbetare också en annan syn 
som visar att språkbrukets skillnader mellan olika klientgrupper finns på individnivån oberoende 
av kön och etnicitet eller  andra  bakgrundsvariabler.  
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1  Inledning  
 

Språket har allmänt alltid fascinerat mig. Det har väckt funderingar och känslor i mig. Mitt 
intresse för språket och dess konst har förstärkts i mig dag för dag. Som invandrare i Sverige har 
jag också successivt förändrat min föreställning om språkets betydelse.  
Jag har upplevt innebörden och behovet av att kunna prata, skriva, förstå och uttrycka mig på ett 
språk på ett sådant sätt att det möjliggör att man också kan klara av de vardagliga aktiviteterna 
och den nödvändiga kommunikationen i ett nytt land. En, i sammanhanget, väsentlig 
förutsättning för att kunna utveckla språket och en utvecklande dialog är nödvändigheten att lära 
sig och förstå alla de dolda små koder, symboler, uttryck och fraser som finns i varje kultur och 
överförs genom bl.a. språket. Just i det sammanhanget har jag ofta känt mig helt maktlös och 
främmande när jag inte kunnat förstå, prata eller använda sådana (de rätta) symboler och 
signaler i det nya språket. Jag lärde mig svenska för att kunna kommunicera med folk och för att 
lära känna landets kultur, sedvänjor, politiska system och sociala aspekter. Mina studier på 
socionomlinjen har ytterligare fördjupat min kulturella kunskap och mitt medvetande om det 
samhället som jag har valt att åldras i. Men efter alla dessa år är min känsla att jag bara lyckats 
att fånga ett fåtal symboler, fraser och koder i svenska språket. Det finns så oändligt mycket att 
förstå i språket.       
Med denna bakgrund har jag valt att skriva ett litet och begränsat men vetenskapligt baserat 
arbete om språkets viktiga roll i dialogen med klienter från skilda kulturer. Hur en socialarbetare 
använder det egna språket i dialogen med olika klienter anser jag är oerhört viktig och kan 
komma att påverka kvaliteten och resultatet av arbetet med klienten.  
Språket är ett sätt att förmedla vår livssyn och förståelse av tillvaron. Vi kan beskriva och 
gestalta våra känslor, tankar, beteenden och upplevelser. Vi visar också genom språket att vi 
tillhör en social gemenskap (Olsson & Sörensen, 2001). I och genom skriftliga historiska 
dokument kan vi tolka mänsklighetens historia. Det skrivna ordet hjälper oss att förstå tankar 
och traditioner i skilda generationer och samhällen (Nordberg, 1999).   
 

Syfte och problemformulering 
 

Studien syftar till att belysa vilken betydelse språket och språkbruket har i en utvecklande dialog 
mellan socialarbetare och klient samt vilken roll kön och etnicitet spelar i detta sammanhang.  
Utifrån syftet har jag formulerat nedanstående frågeställningar. 

. Vad anser en socialarbetare om språket som verktyg för en utvecklande dialog med klienten? 

. Hur upplever socialarbetaren skillnader i språkbruket med hänsyn till klienternas      
    kön och etnicitet ? 
 

Förförståelse 
 

Enligt Olsson & Sörensen (2001) är förförståelse de föreställningar och erfarenheter som en 
forskare har inom området där forskningen ska utföras. Forskarens kulturmönster, personliga 
erfarenheterna och upplevelserna får inte påverka/färga forskarens observation och tolkning av 
resultaten. Samtidigt kan dessa erfarenheter utgöra en god grund för att tolka resultatet. Enligt 
Bjerld (2002) är forskning utan förförståelse omöjlig.    
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Min förförståelse bygger på egna erfarenheter och upplevelser under 18 års vistelse i Sverige. 
Jag har varit vittne till många goda, roliga, dåliga och även pinsamma scener som personer med 
utländsk bakgrund hamnat i när de uttryckt sig på en fel svenska. Jag har hört tragiska men 
samtidig roliga berättelser om klasskamraters och arbetskamraters egna upplevelser i samband 
med språket. Jag själv har också många små och stora upplevelser i baggaget i mitt förhållande 
till språket som väckt olika känslor i mig såsom ilska, skratt, ångest, gråt, maktlöshet, 
hopplöshet etc. Min förförståelse har också blivit anledningen till mitt motiv och intresse.  
 

Centrala begrepp i studien  
 

Här förklaras några begrepp som kan hjälpa läsaren.  
 

Språk: Språk är ett system av uttrycksformer (Segerdahl, 1998). Därför används språket på ett 
flexibelt sätt av språkbrukare med olika avsikter i olika tillfällen men samtidigt är språket också 
ett socialt system till sin natur och ett  kommunikationsmedel mellan människor (Dahllöf, 1999; 
Fredin, 1993).  
 

Semantik: Semantiken är en del av språkvetenskapen som handlar om språklig betydelse som  
handlar om "vad språkliga uttryck betyder" (Dahllöf, 1999; Hermann & Gregersen, 1980).  
 

Pragmatik: Pragmatiken innebär studier av regler för språkanvändning och av sambandet 
mellan språk och beteende. Pragmatikens vetenskapliga språk beskriver hur språklig betydelse 
är beroende av kontextuella faktorer såsom syfte och sammanhang "vad talaren menar med sina  
Yttranden” (Dahllöf, 1999; Wellros, 1994).   
 

Yttrande: När talaren säger något. Yttranden bygger upp ett samtal och är en sammanhängande 
period av tal av samma talare (Dahllöf, 1999; Fredin, 1993; Linell & Gustavsson, 1987).  
 

Talakt: Talakt eller talhandling är den handling som vi utför när vi yttrar något. (Malmström, 
Györki & Sjögren, 1990). 
 

Psykolingvistik: Det är kunskapen om språkets roll i människans bearbetning och produktion av 
information (Hermann & Gregersen, 1980).  
 

Sociolingvistik: Det är kunskapen om skillnader mellan olika grupper och kulturer i deras 
användning av språket (Hermann & Gregersen, 1980).    
 

Drag: En beskrivning av kommunikativa aktiviteter som spel där aktörer genomför olika drag 
eller olika kommunikativa åtgärder. (Linell & Gustavsson, 1987). 
 

Samtal: Samtal innebär alla former av muntlig interaktion såsom diskussion, intervju, förhör, 
rådgivning eller en fritt löpande konversation och som kännetecknas av att deltagarna växlar att 
vara talare och mottagare. Samtal har ett innehåll och är en rationellt målinriktad handling  
(Dahllöf, 1999; Kvale, 1997; Nordberg, 1999). 
 

Dialog: Dialog är ett komplext samtal som består av två personer, växlingsvis talare och 
lyssnare, som medveten försöker att uppnå en ömsesidig förståelse genom att överskrida den 
individuella positionen och omvandla förståelsen till en gemensam process som är utvecklande 
för båda (Fredin, 1993).    
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Införlivande: Den betydelsefulla delen av dialogen är kommunikationen mellan subjektet och 
omgivningen som av Crafoord (2001) kallas för införlivandet. Införlivandet består av kunskaper, 
färdigheter, normer, erfarenheter, värderingar och etc. som befruktar den utvecklande dialogen.  
 

Utvecklande dialog: Människan är både en individuell- och social varelse som ständigt bygger 
upp sin psykiska inre värld i dialog och samspel med sin omgivning, den yttre världen. Denna 
dialog utvecklas successivt och parallellt med individens biologiska uppväxt. Individen skyddar  
sin inre värld genom gränssättning mot yttre världen för att kunna bevara och skapa kulturella 
olikheter. Detta uppfattar vi som kulturella skillnaden mellan människor (Crafoord, 2001).    
 

Kön: De fysiska skillnader som finns mellan en kvinna och en man (Kamjou, 1998).  
 

Genus: Ett dynamiskt system, ett nätverk som syftar på de sociala och kulturella identitetsroller, 
förväntningar och föreställningar som skapas av människor i ett samhälle för kvinnan/mannen 
och vad som är deras behov. På individnivå finns föreställningar om hur kvinnor och män ska 
bete sig, en form av regler och mallar för vad som är manligt eller kvinnligt som kallas för 
genuskontrakt.  Genus kopplas till makt och genussystemet skapar och återskapar hierarkier 
mellan könen (Kamjou, 1998; Kullberg, 1994; Mattsson, 2001). 
 

Sexism: Begreppet beskriver kvinnans ojämlika förhållande i samhället. Det betyder att  kvinnor 
diskrimineras i den hierarki som bygger på det överordnade könet, mannen och det 
underordnade könet, kvinnan (Nordenstam, 2003).   
 

Doing gender: Det innebär att kön ses som en kulturellt förmedlad och en socialt strukturerad 
konstruktion där könet diskuteras i interaktion mellan människor i enighet med eller i opposition 
mot sociala och kulturella åsikter om manlighet och kvinnlighet på ett föränderligt och flexibelt 
sätt (Nordenstam, 2003). 
 

Kultur: Kultur kan beskrivas som grupptillhörighet, sedvänjor, värderingar och den kunskap 
som människor använder sig av för att förklara sina handlingar och tolka andras. Kunskapen om 
världen skaffar vi under socialisationsprocessen, via uppfostran och vistelse i vår uppväxt miljö.  
Kultur formar språket och ger uttryck för kulturellt betingade föreställningar. Vi är alla 
traditionsbärare och kulturbyggare som ständigt skapar vår egen historia (Wellros, 1994).      
 

Etnicitet: Etnicitet är kommunikation av kulturella skillnader eller kulturellt avstånd mellan 
grupper som kulturellt är olika. Sådana skillnader kommuniceras med hjälp av etniska markörer 
som skapar och förstärker de egna gruppernas särart. Språk, boendeformer, livsstil, religion, 
kläder, sedvänjor etc. räknas som etniska markörer som förmedlar att den ena gruppen skiljer sig 
från de andra (Amft, 2000). Etnicitet är en identitet som baseras på tillhörighet till ett kulturellt 
mönster som kopplas till en gemensam nationalitet, språk, religion, ras och de ärftliga 
sociokulturella normerna (Lum, 1996).     
 

2  Bakgrund och historik 
 

Det tidigaste språket utvecklades troligen för ca 200 000 år sedan bland de första människorna 
(Homo sapiens) i södra Afrika. Det talas mellan 5000- 8000 språk i världen. Man anser att 
språket med det högsta antalet modersmålstalare (880 miljoner) är rikskinesiskan (mandarin). 
Den minsta språkgruppen var 1987 taiap som endast hade 89 personer i byn Gapun på  
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Nya Guinea. Taiapbefolkningen saknar ett eget skriftspråk och är utrotningshotat. En del 
forskare anser att det talande språket föregicks av ett stadium där kommunikationen byggde på 
gester. Språkutvecklingen är ett resultat av genetiska förändringar och av en ren kulturell 
utveckling. Människor är födda med en likvärdig och allmän språkinlärningsförmåga. Ett 
modersmål lärs från tidigare generationer och förmågan att behärska det egna modersmålet beror 
på det genetiska sociala och kulturella arvet. Därför spelar språket också en väldig viktig roll för 
den kulturella utvecklingen. Semantiker säger att människor med olika moderspråk upplever 
världen på mycket olika sätt (Dahl, 1998, 2000).      
 

3  Tidigare forskning  
 

Jag har inte hittat någon studie som direkt berör min undersökning. Därför har jag  närmat mig 
närliggande forskningsstudier som mer eller mindre berör min egen studie om språkets betydelse 
i dialogen mellan socialarbetare och klienter med hänsyn till kön och etnicitet  
 

Det är omöjligt att föreställa sig mänskligt liv helt utan språk.     
Westman (1998) berättar att vi redan som barn lär oss hur vi formulerar ord och ljud samt hur vi 
använder språket. Vi uttrycker vår vilja, tankar och känslor och förmedlar våra tankar i ett 
ömsesidigt samspel, vi gestaltar i ord vår uppfattning av verklighet och sammanhang, för att bli 
bekräftade eller motsagda av andra. Språket har olika funktioner i dialog mellan människor och 
används som ett kommunikationsmedel för att förmedla tankar. Hon anser att det mest 
grundläggande av språkbruket är samtal som bygger på samspel mellan människor i en bestämd 
situation.                
 

Det finns motsättningar i språkbruket mellan klientens erfarenhetsvärld och                                         
socialarbetares byråkratiska systemvärld. 
Enligt Fredin (1993) kan socialt arbete beskrivas som händelser i språket. I sin forskning 
analyserar Fredin innehållet i det språkliga mötet mellan socialarbetaren och klienten på 
socialbyrån. Hans studiematerial består av ett antal möten, 21 st,  mellan socialsekreterare och 
klienter på socialbyrån som ägde rum år 1986-87. Fredin (1993) har inspirerats av olika teorier 
kring dialog och språkspel. I denna studie vill han studera språket som ett outforskat område 
inom socialt arbete och som en grundläggande förutsättning för socialt arbete. I socialt arbete 
gestaltas språkets innehåll genom språkliga former av samtal mellan socialarbetare och klienter. 
Han beskriver också olika karaktärer i yttrandet, bland annat dynamiken, hos det tvåsidiga 
yttrandet (föregående- och framtida yttrande). Om språkspelet förklarar han att det betraktas 
som en social aktivitet och spelas av minst två personer samt det är bundet till vissa regler. 
Språkspelet är ett kommunikativt spel där talarnas drag måste vara ömsesidiga och beroende av 
dialogens syfte. Vidare visar han hur klientens erfarenhetsvärld (klientperspektivet) står i 
motsättning till den byråkratiska systemvärlden (institutionsperspektivet) som använder sig av 
en speciell typ av språkbruk i förhållande till institutioners ramar och resurser. Han visar på hur 
socialarbetaren dominerar samtalet och har makt över klienten genom att bestämma över 
åtgärder om vad klienten är berättigad till eller inte. 
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Språkligt innehåll är inte något färdigt som kan hämtas in från något skafferi, det  
skapas under samtalets gång.       
Nordberg (1999) beskriver samtalet som en grundläggande form för språkbruket och ett direkt 
samspel med omvärlden. Via samtal uttrycker vi vår personlighet, känslor och tankar samt 
hävdar våra rättigheter och fullgör våra skyldigheter som medborgare i samhället. 
Språksociologer studerar samtalet utifrån en socialkonstruktivistisk grundsyn. Genom samtal 
konstruerar vi och förändrar inte bara vår närmaste sociala verklighet utan också relationer och 
samhälleliga strukturer. De samtalande människorna skapar ständigt nya värderingar, nya 
kunskaper, nya sociala fakta. Han pratar om att de flesta samtal syftar till att skapa samförstånd i 
samspelet samt yttranden har mångtydliga karaktärer i ett samtal. Ett institutionellt samtal är en 
sorts skärningspunkt mellan offentligt och privat. Det berör bara klientens privata liv men inte 
myndighetspersonens eftersom samtalet förs i en offentlig lokal och klientens ärende är i fokus. 
Det institutionella samtalet är oftast tidsbestämt, avgränsat, målinriktade strukturerat och 
konventionsstyrt. Han menar att det finns ett asymmetriskt förhållande mellan den professionella 
och personliga begreppsvärlden. Samtalet angående ett ärende blir en del av socialarbetarens 
yrkesutövning. För klienten handlar det om de egna behoven. Nordberg (1999) pekar också på 
de ojämlikheter som finns i samtalet mellan den professionelle som har tillgång till resurser för 
åtgärder och sanktioner, har tolkningsföreträde, makt både i språk, handling och befogenheter.  
En ojämlikhet uppstår i rollfördelningen mellan socialarbetare och klienten.        
 

Vårt språk är sexistiskt därför att kön oupphörligt skapas och omskapas i interaktion   
 mellan människor inom egna kulturer.   
Kerstin Nordenstam (2003) beskriver språket utifrån ett genusperspektiv där kön uppfattas som 
en sociolingvistisk variabel av samma slag som etnicitet, ålder och klasstillhörighet.  
Hon analyserar olika syner på båda könens språk. Hon talar om en dominanshypotes där den 
manliga makten över kvinnan också avspeglas i språkbruket och om särartshypotesen som 
skiljer mellan kvinnliga och manliga språk p.g.a. skilda kulturer. Dessutom pekar hon på idén 
att kvinnor språkligt är underlägsna män. En internationell forskning om språkliga former visar 
att kvinnor använder mer indirekta talstrategier vilket betraktas som artighet gentemot män som 
ger order. Vidare går hon igenom uttalsskillnader i sociolingvistiska studier mellan könen 
utifrån skillnadshypotesen. Exempelvis använder kvinnor mer standardspråkets uttalsnormer än 
män som är frispråkigare och mer statusbundna. Idag finns det flera empiriska studier om 
könens samtalsstil som visar att kvinnor talar mer sammanfallande, ger kortare svar och gör 
snabbare ämnesväxling än män. Sexism i språket har utförts i psykolingvistiska, 
sociolingvistiska och samtalsanalytiska traditioner och visar att världen ses från ett manligt 
synsätt och i enlighet med stereotypa idéer om kvinnor och män. Vidare anser hon att vi 
socialiseras in i en idé, såsom att det är okvinnligt att svära eller kvinnor är mer emotionella än 
män, etc. Språkliga handlingar ökar medvetenheten om att språk inte är ett neutralt medium för 
överföring av insikter och värderingar. Hon beskriver också att begrepp såsom kultur, språk, kön 
och etnicitet som tidigare har varit statiska, nu är föränderliga och rörliga. Begreppet "doing 
gender" ersätter också begreppet "könsroll". Hon menar att kön är en kategori som konstrueras 
inom olika kulturella kontexter enligt socialkonstruktivismens synsätt. Här lyfter hon fram 
globaliseringen och det mångkulturella samhället där det finns språkförändringar och 
tvåspråkigheter. Hon förklarar att idag på 2000-talet har ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
dominerat inom forskningen om språk och kön där man har  fokus på interaktionen mellan kön 
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och språket. Med annan mening är kön ett relativt och flexibelt begrepp med utrymme för 
förändringar och bör uppfattas på ett flerdimensionellt sätt.   
 
 

Språkets mening och samtalsstilar uppfattas kontextuellt. 
Tannen (1994) har fokus på språkets mening som ligger bakom orden och satser. Olika talare 
med olika kulturella bakgrunder använder olika kontextuella spel. Hon menar att de har olika 
vanor när de pratar, väljer olika former av signaler. I en tvärkulturell kommunikation kan sådana 
spel misstolkas. Kvinnor och män har också olika stilar för prat. De växer upp i olika kulturella 
miljöer med olika vanor att signalera sina intentioner/uppfattningar och de har lärt sig att 
utveckla olika normer för att etablera och engagera sig i ett samtal. Hon nämner några skillnader 
mellan könen bl.a. att kvinnor pratar mer fokuserat medan män pratar mer diffust, det är lättare 
för kvinnor att välja ett ämne för prat än män. Hennes analyser visar bland annat på att etniska 
minoriteters samtalsstrategier skiljer sig åt och att olika stilar i samtal resulterar i 
missuppfattningar.          
 

Om könsroller försvinner ska skillnader mellan könens språk försvinna. 
Brenner & Hjelmquist (1977) utgår från Bernsteins (1971, 1973) synpunkter om 
psykolingvistiska och sociolingvistiska mekanismer som ligger bakom språkanvändning och 
kallas för ”kod”. Koder kan vara utvecklade eller begränsande beroende på klasspråket. De 
förklarar att barn har tillgång till samma språkliga kompetenser men de som uppfostras i 
arbetarklassfamiljer med lägre utbildning kan ha begränsade koder i jämförelse med 
medelklassbarnfamiljer. Dessutom relaterar han kodanvändningen till social grupptillhörighet. 
Det betyder att arbetarklassbarnens uppfostringsmiljö också har begränsade koder medan 
medelklassbarnens uppfostringsmiljö använder mer utvecklade koder. Vidare pratar Brenner & 
Hjelmquist (1977) om några skillnader mellan kvinnligt och manligt språk som har sina rötter i 
de traditionella könsrollerna. De anser att skillnader mellan kvinnligt och manligt språkbruk 
kommer att försvinna om könsrollerna försvinner. Kvinnligt språkbruk kan beskrivas som mer   
emotionellt, okomplicerat och innehåller kortare meningar med större möjlighet till ett korrekt 
språk. Mäns språkbruk innehåller mer nyanserade uttalanden. Kvinnor i högre socialgrupper är 
mindre formella än män och lägre socialgrupper uttrycker sig mer informellt. Kvinnor pratar 
oftast finare än män dvs. de använder mindre svordomar ”fula” ord. Män har större 
självständighet i samband med språkformer än kvinnor som är mer situationsberoende. Med en 
annan mening är kvinnor mer standardspråkliga än män. De anser att mannens språkanvändning 
ger uttryck för en utvecklad kod men den kvinnliga koden är begränsad.  
 

Etnicitet upplevs genom språket.  
Lums bok (1996) handlar om att praktiskt lära sig socialt arbete med etniska minoriteter i ett 
mångkulturellt samhälle. Han anser att det är väsentligt och positivt med socialarbetarens 
tvärkulturella kunskap och tvåspråkiga socialarbetare utför en effektivare social service i ett 
mångkulturellt samhälle. Eftersom etnicitet kan uppfattas genom språket är det viktigt att 
använda eget språk för uttryck av känslor. Socialarbetaren måste också vara känslig och 
medveten om könsroller och genusfrågor i arbetet med etniska minoriteter med olika språk, 
värderingar, normer och traditioner. Språket utformar människors tankar och känslor och 
därmed deras beteendemönster. Därför fungerar språket som en nyckel till förklaringar och 
värderingar av erfarenheter och upplevelser. Han belyser olika barriärer som kan inträffa i 
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kommunikationen med klienter från olika kulturer och olika åtgärder som kan minska dem. Som 
första barriär nämner han att begränsade språkkunskaper hos klienten gör att hon/han omedvetet 
kan missförstå eller misstolka den bakomliggande meningen. För att minska sådana språkliga 
hinder kan socialarbetaren lära sig språket, samtala genom tolk, fråga efter förklaring eller 
repetera sammanhanget och att vara medveten om eller försöka avläsa klientens icke-verbala 
kommunikation. Han menar att socialarbetare måste anpassa sig till klientens språk för att 
kunna förstå klientens språkliga uttryck. Han anser att varje kultur har sina unika mönster för 
konstruktion och förändring som är relaterad till språket. En professionell socialarbetare måste 
medvetet kunna förstå olika minoritets kulturella nyanser såsom språk, symboler, normer och 
värderingar och respektera skillnader mellan människor för att kunna hjälpa klienter med olika 
etniska bakgrunder. 
 

Det finns en ständig växelverkan mellan språk och kultur som måste uppmärksammas i 
samtal med olika etniska klientgrupper.  
Som psykolog och invandrarlärare belyser Wellros (1994) sambandet mellan språk, kultur och 
beteende samt de psykolingvistiska faktorer som styr tolkningen av det vi hör och ser. Hon 
menar att kultur påverkar människors uppfattningar av varandras språkbruk och beteende som 
kan skapa kulturella konflikter dvs. man tycker att egna värderingar är naturliga men andras är 
fel. Vi väljer vad vi vill höra och se för att kunna konstruera vår världsbild. Det finns många 
språkiga hinder som skapar en ömsesidig missförståelse och misstolkning. Eftersom samtalet 
mellan socialarbetare och invandrarklient utförs inom ramen för svenska myndighetsnormer kan 
det bli förvirrande och irriterande för klienten vilket kan resultera i missuppfattningar och 
misstolkning. Det kan också väcka aggression och provokativa beteenden hos invandrarklienter. 
Med interferens menar hon att man överför det egna modersmålets formsystem och uttal till ett 
annat språk. Då bryts det egna språkmönstret och orsakar översättningsfel. Dessutom kan ett 
felaktigt språkbruk bero på att man inte kan behärska språkets semantik och pragmatik. Wellros 
(1994) pekar också på att invandrare tror att de ord som finns på eget språk också måste finnas 
på andra språk och den tanken bidrar till missuppfattning när de översätter samma ord på 
svenska i samtal med socialsekreterare. De flesta invandrare har negativa upplevelser av 
myndighetstjänstemännen från sitt eget hemland. De kan av den anledningen få orealistiska 
bilder av socialarbetaren. Därför är det väsentligt att socialarbetare tydliggör sin yrkesroll i 
samtal med invandrarklienter för att undvika att klienten misstolkar eller skapar egna 
föreställningar och bilder av socialarbetarens roll. Skillnader i könsroller kan förklaras utifrån 
religiösa normer gällande könens sociala funktioner t ex. muslimer, katoliker etc. Wellros (1994) 
beskriver också språkchocken som innebär en upplevelse av identitetsförluster av olika slag. En 
invandrare känner sig dum och stum utan språkkunskaper som leder till aggression, frustration 
eller resignation (uppgivelse) inför mötet med socialsekreterare. En socialarbetare kan också få 
en språkchock på grund av att hon/han alltid måste anstränga sig att förenkla och anpassa sitt tal 
i dialog med invandrarklienter och det upplevs frustrerande när de misslyckas att förmedla sitt 
budskap. Genom att samtala med människor från andra kulturer kan vi lära oss något väsentligt 
om språk utan att egentligen kunna andra språk än det egna vilket leder till att man blir mer 
känslig och lyhörd för vad en samtalspartner vill säga.  
 
 
 
 



 10 

Eftersom ord är kultur och känslobärande börjar vi ofta prata på vårt eget språk vid         
emotionella stressituationer.          
Sven Hjelmskog (1984) lyfter fram tolkanvändarens språkbruk som måste anpassas till klientens 
språk även om det används tolk. Han förklarar att tolkbehov måste vara ett ömsesidigt behov. 
Om det finns risk för missförstånd och misstolkning av klienten, måste tolk anlitas. 
Socialarbetare måste vara medvetna om att vissa invandrare föredrar att tala med en svensk 
socialarbetare genom tolk framför att prata med den som pratar samma språk. Men ändå är det 
bäst med tvåspråkiga socialarbetare när det gäller vissa arbetsområden såsom psykiatrisk vård, 
familjerådgivning, missbrukarvård och barnhälsovård. Han pratar om språkstilen och ordvalet 
som måste anpassas till klientens språk. Ett sätt att förenkla tolkning och förståelsen i ett tolkat 
samtal är att undvika vissa uttryck i språkbruket såsom yrkesjargong, slang, dialektuttryck som 
inte är lätta att förstå och kan översättas till det andra språket. När samtalet består av starka och 
känslomässiga uttryck blir det mycket svårt att tolka alla känsliga ord och känslor. Tolkens 
närvaro kan också utgöra ett hinder och vara obekväm för klienten. Vissa socialarbetare tycker 
att tolkanvändning är omöjlig eller meningslös inom socialt arbete. En del har upplevt tolkens 
närvaro som ett hinder för språkliga kontakter med klienter samt att det kan försvåra för klienten 
att bygga ett förhållande baserat på förtroende med socialsekreteraren. Vidare beskriver han  
situationer när socialarbetare tvingas att själv genomföra klientsamtalet utan tolk. För att kunna 
samtala med en invandrare eller någon med begränsad språkbehärskning krävs olika anpassning 
av talstrategier. Han exemplifierar att samtalet måste ges mer tid än ett samtal på en normal 
språklig nivå och att det är nödvändigt för båda parter att upprepa och variera sina uttalande 
flera gånger. Socialarbetare måste räkna med att möta olika språkbarriärer i klientsamtal utan 
tolk.                             
 

Istället för att fokusera på kulturell kompetens som är personberoende kan vi diskutera 
innehållet i ett institutionaliserat etniskt sensitivt och ett kulturellt sensitivt socialt arbete.  
Kamali (2002) studerar upplevda för- och nackdelar med ”etnisk likhet”. I undersökningen 
medverkade 50 socialsekreterare varav 23 har invandrarbakgrund och 117 invandrarklienter från  
försörjnings- och familjeenheter på ett antal socialtjänstkontor i 8 invandrartäta kommundelar i 
Stockholm och Uppsala. Resultat av intervjuer med socialsekreterarna med invandrarbakgrund 
har visat att deras kulturkompetens leder till att deras bedömningar kan färgas. Att prata på ett 
gemensamt språk är positivt för vissa klienter som har lägre utbildning eller inte kan uttrycka sig 
på svenska. Men inte heller dessa klienter är nöjda med sina kontakter med invandrade 
socialarbetare. Intervjuerna visar att å ena sidan finns det ett avstånd mellan socialarbetarnas tro 
på sin egen kulturkompetens vilken kan vara en resurs och hjälp till kommunikation med 
klienter och å andra sidan invandrarklienternas syn som betraktar det mer som ett hinder än ett 
hjälpmedel som grundar sig på klientens rädsla för att den egna integriteten och fallet kan 
komma att avslöjas av socialarbetaren omedvetet eller medvetet för klientens egna landsmän. 
Skillnader mellan kön, ålder och utbildning och urbaniseringsgrader kan påverka relationer 
mellan socialarbetare och klient och försvåra anpassningen dem emellan. Han anser att 
kategorisering av individer i olika etniska grupper är problematisk eftersom individer har olika 
livshistoria och kulturer. Därför måste socialt arbete anpassa sig efter ett mångkulturellt 
samhälle som har fokus på klienters heterogena och speciella problem. Han menar att ett 
kulturellt sensitivt socialt arbete kräver erkännande av både kulturella skillnader mellan klienter 
samt mellan socialarbetare och klient. Denna respekt för olika kulturer möjliggör att klienters 
förtroende ökar vilket kan bidra till en ömsesidig kommunikativ tillit inom socialt arbete. Vid 
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generaliseringar av etniska klientgrupper riskerar socialarbetare att inte ta hänsyn till de 
föränderliga socioekonomiska och kulturella skillnaderna som kan finnas inom grupperna från 
samma land. Utbildningsnivån på individnivå och i en grupp, hos invandrare och svenskar, är en 
faktor som ökar det gemensamma men invandrare från ett visst land kan inte kallas för kulturella 
grupper med bestämda egenskaper anser Kamali ( 2002). 
 

4  Teoretiska perspektiv 
 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 

Det centrala analysbegreppet i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att människan är en 
aktivt handlande varelse i vardagslivet som konstruerar sin sociala verklighet genom 
observationer och tolkningar i ett ömsesidigt samspel med andra människor. Men människors 
verklighet och därmed införlivande, jagupplevelsevärld och erfarenheter skiljer sig från varandra 
i samband med de sociala och kulturella situationer de lever i som formar deras uppfattning och 
beteendemönster. Människor handlar med avsikten att skapa mening och tolka andras 
handlingar och utifrån detta definiera sin omvärld. I interaktion med omgivningen utvecklas och 
förändras jaget ständigt genom relationer mellan individens personliga konstruktion i den 
intrapersonella nivån och individens sociala konstruktion i den interpersonella nivån 
(Andersson, 2002; Wetherell &  Maybin, 1998).  
Verkligheten skapas som en social konstruktion, enligt Berger & Luckmann (1979). Människor 
med olika kulturer och språk skapar sina egna institutioner som bygger på deras gemensamma 
uppfattningar av verkligheten som också utvecklar kulturella normer, rutiner och handlingar. De 
normativa föreställningarna för handlandet inom varje kultur ses som ett slags fakta, kunskap av 
idéer, tankar och bilder om den verklighet människan lever i. Denna kunskap omfattar även att 
man lär sig om roller som bestämmer vad som är rätt eller fel handlande inom varje institutions 
ram. Vidare menar Berger & Luckmann (1979) att varje samhälle är uppbyggt av institutionella 
handlingar som avgör normala och avvikande beteenden i förhållande till egen kultur och 
normer.    
 

Den socialkonstruktivistiska kunskapssynen betonar interaktioner mellan människor med 
språket som en form av social handling. Genom språket lär sig barnen ord, dialoger, vuxnas 
perspektiv, beteenden och roller. Barnen blir en del av vuxnas inre känslor och tankevärld. På så 
sätt byggs barnens psykiska och sociala utveckling. Det finns dynamiska/dialektiska relationer 
mellan individers inre värld och den sociala och kulturella yttre världen som ständigt påverkas 
av varandra. Språk är ett yttre uttryck för våra inre känslor och tankar. Människor kommunicerar 
med varandra genom att överföra och uttrycka sina tankar och känslor i form av språk (verbalt 
och icke-verbalt). Men språk är inte ett abstrakt regelsystem bestående av ordförråd, grammatik 
och semantik utan ett viktigt råmaterial för konstruktionen av jaget. Språk är ett transportsystem 
och redskap som förmedlar budskap från en medveten sändare till en medveten mottagare 
(Payne, 2002., Wetherell &  Maybin, 1998).  
 

Enligt Payne (2002) ger det socialkonstruktivistiska synsättet en bild av socialt arbete som ett  
komplext arbete vilket konstrueras av klienter och socialarbetare i olika nationella och kulturella 
kontexter. Socialt arbete är en aktivitet där individerna har ett ömsesidigt samspel med varandra 
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i olika roller såsom socialarbetare och klient. Socialt arbete konstrueras av yrkesmässiga 
förväntningar inom institutionella ramar som avgör hennes/hans roll och uppgifter.     
Mångfalden av klienter kräver att socialarbetare också använder sig av olika teorier och 
synvinklar inom socialt arbete för att kunna förstå och tolka klienters problem med hänsyn till 
de kulturella aspekterna (Payne 2002). 
 

 
 
Rollteori 
 

Rollteorin kopplas till socialpsykologiska perspektiv som handlar om människors relationer till 
varandra (Payne, 2002). För Sundén (1959) är roll en social och psykologisk konstruktion. Han 
anser att en roll är en attityd och förväntan som vi tillskriver en viss person med en viss 
ställning/status. Exempelvis är vår förväntan på hur en person beter sig beroende av tidigare 
möte med den specifika rollen. Vid kulturella möten är det vanligt att denna förväntan inte alltid 
stämmer med hur den andra personen agera. Det leder till missförstånd vilket kan vara 
förödande för kommunikationen. Även om vi kan göra oss medvetna om rollförväntningar har vi 
ofta svårt att förändra denna kunskap i praktiskt handlande. Han menar att roller är 
beteendemönster som har djupa rötter i vår kultur och personlighet. 
 

Rollbegreppet är ett mentalt psykologiskt begrepp och en symbolisk presentation för hur en 
person med en viss social ställning bör bete sig och agera gentemot andra. Denna färdiga 
mentalitet talar om för oss hur vi bör bete oss och agera när vi spelar en roll. Vi agerar 
naturligtvis inte bara utifrån en enda roll utan agerar utifrån ständigt växlande roller under en 
och samma dag och under hela livet t ex. Vi är kvinna, mamma, syskon, barn, klient, invandrare 
och har en yrkesroll etc. Med ett annat uttryck deltar individer i en social värld genom att spela 
olika roller. Roller representerar också institutionella ordningar och handlingar. En viktig sak för 
alla yrkesutbildningar är att diskutera ramarna och reglerna för detta handlande. Utifrån vår 
utbildning och tidigare erfarenheter lär vi oss vilka regler som gäller för olika roller (Berger & 
Luckmann, 1979; Sundén, 1959). 
 

Enligt Sundén (1959) har roll en dubbel funktion. Rollen är ett beteendemönster d.v.s. att det 
finns en beskrivning av hur en person med en viss roll bör bete sig. Rollen är också ett 
perceptionsmönster som innebär en förväntan på hur andra personer bör bete sig. Därmed  
strukturerar rollerna våra upplevelser av på vilket sätt andra personer faktiskt bör bete sig. En 
huvudpoäng som finns i rollteorin är att vår förväntan struktureras av våra upplevelser av 
verkligheten. Med ett annat uttryck är roller beroende på hur vi uppfattar andra människor och 
deras agerande.   
 

Enligt Payne (2002) kan vi uppleva olika verkligheter i olika sociala miljöer och kontexter som 
kan ge oss olika identiteter och roller. En individ kan därför ha flera olika roller som kan stå i 
konflikt med varandra. En intra- rollkonflikt kan uppstå när en särskild roll uppfattas på två 
olika sätt av två individer. 
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Språkteorier 
 

Yttrandets drag i språkspelet  
 

Språkspelet är en idé som kopplas till filosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Det finns ett 
samspel mellan ord, människor och saker precis som pjäserna i ett spel. Betydelser är inte 
abstrakta i form av begrepp utan ligger i hela sammanhanget d.v.s. bakom språket kan det finnas 
komplicerade nätverk av mänskliga handlingar (Dahllöf, 1999).   
Språkspelsbegreppet kan förstås i dialogens språkspelsanalys som innebär att yttrandena i 
dialogen betraktas som ”drag” i kommunikativa spel som är en social aktivitet. Sådana 
gemensamma aktiviteter i ett spel bygger på en helhetsstruktur som normalt spelas av minst två 
personer och spelet styrs av vissa regler för språkbruket och spelets syftet. Aktiviteten avgränsas 
också till att ha en identifierbar start och ändpunkt med ett bestämt syfte. Dessutom måste 
parterna motiveras och vara medvetna om sina handlingar och spelets syfte. En viktig insikt om 
begreppet språkspel är att aktörernas åtgärder/drag i dialogen måste vara ömsesidigt beroende av 
varandra och dialogens överordnade syfte. Med ett annat uttryck kan de inte vara talare med 
självständiga beteenden eller talakter (Fredin, 1993; Linell & Gustavsson, 1987). Det sociala 
arbetet har skapat ett speciellt språk och egen professionell kultur för att kunna överleva och 
legitimera sig inom och utanför systemet (Walls,1992).  
      
Yttrandets dialektik i dialogteorin  
 

Schaff (1967) beskriver Marx och Engels definition av språket som visar att tankens omedelbara 
verklighet utgörs av språket. Tänkandet, språket och arbetet är en trefaldig princip i den 
marxistiska konceptionen av det mänskliga samhällets uppkomst. Människors arbete är 
oskiljbart förbundet med medvetandet, tänkandet och samspelet i form av verbala och icke-
verbala kommunikationer. På så sätt blir en ömsesidig och dynamisk dialektik möjlig. 
Ordet/yttrandet har en tvåsidig handling och är en individuell och en social produkt av 
ömsesidiga relationer mellan individ och omgivning. Eftersom yttranden produceras av de 
sociala interaktionerna har de sociologiska strukturer och följer därmed sociala regler. Därför 
måste den subjektiva individen förstå ett yttrande genom att se sig själv som ett objekt ur 
motpartens syn och detta är en förutsättning för en utvecklande dialog. Ett dialektiskt yttrande är 
dynamiken i parternas interaktion när de skapar en dialog som kan byggas av tre steg. Det 
innebär att det finns en intern relation mellan de bakåtpekande och framåtsyftande dragen hos 
talarens egna förutsättningar. Ett kommunikativt yttrande motiverar talaren till att producera en 
ny mening och skicka tillbaka den till lyssnaren som därefter blir talaren. På detta sätt fortsätter 
processen och dialogen så länge parterna har intention för att skapa och omskapa yttranden 
(Fredin, 1993; Volosinov, 1973).  
 

5  Metod 
 

Vetenskapsfilosofisk position  
 

Jag har utformat studien utifrån de två vetenskapsfilosofiska perspektiven, fenomenologi och 
hermeneutik. Den gemensamma utgångspunkten för båda perspektiven är livsvärldsperspektivet. 
Fenomenologi belyser en begränsad förståelse och en direkt beskrivning av människans 
upplevelser utan att analysera eller ta hänsyn till upplevelsers bakomliggande orsaker. 
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Fenomenologin studerar individens perspektiv på sin livsvärld och forskaren försöker att förstå 
och fånga mångfalden i berättelsen. Därför är det viktigt att forskaren försöker att vara så 
fördomsfri som möjligt och självkritisk när hon/han vill beskriva en händelse (Kvale, 1997; 
Olsson & Sörensen, 2001). 
 

Hermeneutik siktar mot att försöka öka förståelsen för mänskliga erfarenheter genom att öka 
tolkningsförmågan. Den hermeneutiska metoden utgår från människornas vardagsmöte och 
deras avsikt som reflekteras i deras handlingar, språk och gester. Genom språket kan människor 
förstå varandras livsvärld samt utbyta information med varandra om sina upplevelser. Därför är 
språket inte neutralt och värderingsfritt. Det är viktigt med förståelse och tolkning av en mening 
i form av både samtal och text. Men för att kunna förstå och tolka en mening måste forskaren ta 
hänsyn till både delarna och helheten som har ett ömsesidigt förhållande till varandra (Olsson 
&Sörensen, 2001). En kontextuell kännedom är väsentlig för en bättre förståelse och en rimlig 
tolkning (Bergström & Boréus, 2000; Kvale, 1997; Olsson &Sörensen, 2001).  
 

Olsson & Sörensen (2001) beskriver en annan syn på hermeneutiken med utgångspunkt från 
Gadamer (1992) som visar på att människor aldrig kan ha ett neutralt förhållningssätt och att det 
är oundvikligt med fördomar. Vi kan likna fördomar vid förväntningar som ibland stämmer och 
ibland inte. När vi kommit till insikt om vilka fördomar vi själva har kan vi också förstå andras. 
Gadamer (1992) tycker att förståelse skapar en dialog mellan berättare och lyssnare (tolkare) 
som båda har sina egna livsvärldsperspektiv. I hermeneutiska synsätt betonas subjektiviteten där 
tolkaren använder egna värderingar som påverkar förståelse av berättelsen. Här pratar Gadamer 
(1992) också om en horisont eller en yttre begränsning som finns i varje människans synkrets. 
Den utvecklande dialogen konstrueras genom att samtalsparternas horisonter eller 
livsvärldsperspektiv sammanfaller (Olsson & Sörensen, 2001).  
Olsson & Sörensen (2001) utgår också från Lindströms (1997) synpunkt som beskriver ett 
hermeneutiskt perspektiv vilket har fokus på individens språkanvändning i form av hur 
begreppsbildningen och inlärt språkbruk definierar en företeelse samt hur detta påverkar 
förståelsen av språkets inflytande på tänkandet.  
Det fenomenologiska perspektivet ger mig möjligheten att direkt och öppet beskriva 
socialarbetarnas upplevda livsvärld (individperspektiv) som framkommer i intervjuerna där de 
berättar om sina egna upplevelser om språkets betydelse i dialog med klienter. Med hjälp av ett 
hermeneutiskt perspektiv kan jag fånga socialarbetarnas upplevelse och konstruktion för att 
förstå deras livsvärld och därmed kunna genomföra en tolkningsprocess som skiftar mellan 
helhet och delar i tal och text.  
 

Forskningsdesign 
 

För att skaffa mig kunskaper om hur en socialarbetare uppfattar och upplever språkets betydelse 
i en utvecklande dialog med klienten valde jag en kvalitativ forskningsmetod.  Jag genomförde 
fyra djupintervjuer i enlighet med studiens syfte och problemställningar. Innan genomförandet 
av den kvalitativa undersökningen skaffade jag mig förkunskaper om språk, kultur, kön och 
etnicitet utifrån tidigare forskning och andra referenser. Dessa förkunskaper var till hjälp för att 
förstå och se olika nyanser, synvinklar i socialsekreterarnas berättelser och beskrivningar (Kvale, 
1997).  
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Litteratursökning 
 

Vid sökandet av tidigare forskning har jag använt mig av Backmans sökformer (1998) såsom 
LLBA och LIBRIS. Jag har också sökt litteratur via GOOGLE på internet och utnyttjat ”kända” 
litteraturreferenser från Lärarhögskolans bibliotek och Stadsbiblioteket. Sökord som jag har 
använt mig av är olika kombination av orden: socialarbetare, språk, kön, etnicitet och socialt 
arbete. 
 

 
Urval 
 

I en kvalitativ metod används ofta ett strategiskt urval av lämpliga intervjupersoner som kan 
uppfylla studiens syfte (Patton, 1990). För att uppnå mitt syfte har jag valt att intervjua fyra 
socialarbetare, en svensk kvinna och man samt en kvinna och man med olika 
invandrarbakgrund från Gambia och Kurdistan i Turkiet. Genom en kommuns medborgarkontor 
som ligger i ett invandrartätt förortsområde kontaktade jag via telefon socialnämndens 
enhetschef för ekonomiskt bistånd och presenterade mig själv, studiens syfte och mitt urval. Vi 
kom överens om att jag skulle skicka ett informerat samtycke för att hon i sin tur skulle kunna 
informera personalhandledaren. Genom personalhandledaren fick jag telefonnummer till 
socialsekreterarna för intervjuerna. Efter telefonkontakt med socialsekreterarna, presentation av 
mig själv och syftet med studien bokade vi tider för intervjuer.   
 

Datainsamling  
 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer utifrån en halvstrukturerad intervjuguide d.v.s. en 
intervjuguide som delades upp i olika tema (Kvale, 1997). Enligt Olsson & Sörensen (2001) 
finns det tre punkter som är väsentligt vid intervjuer. 1- Eftersom intervjun är en dialog måste 
det kunna skapas ett samarbetsvilligt klimat. 2- Informanterna måste ge pålitlig information. 3- 
Forskaren måste kunna få giltiga svar på sina frågor. Jag har genomfört fyra intervjuer. Genom 
att informera om studiens syfte, etiska principer och därmed ett frivilligt deltagande, att boka tid 
hos informanterna på deras villkor för genomförande av intervjuerna på deras rum och 
överenskommelse om en väl tilltagen tid (ca. 2 tim.) för att undvika stress, kunde jag 
tillsammans med informanterna skapa ett samarbetsvilligt klimat (punkt 1). Tyvärr kan jag inte 
avgöra eller veta om informanterna har givit pålitliga informationer (punkt 2) men jag har bara 
känsla av att de skulle ha berättat sanningen. Dessutom har jag fått giltiga svar på mina 
forskningsfrågor anser jag (punkt 3). Vid två tillfällen stördes och avbröts intervjuerna. 
Intervjuerna tog olika tid, från 45 till 85 minuter och  dokumenterades med bandspelare.       
 

Databearbetning och dataanalys 
 

Efter genomförande av intervjuerna skedde en databearbetning genom att intervjumaterialet 
skrevs ut ordagrant. Därefter genomförde jag analysarbetet av datamaterialet genom 
meningskoncentrering respektive en meningskategorisering. Meningskoncentreringsmetoden 
innebar att ordagranna citat från informanterna reducerades till kortare och viktigaste meningar 
för att texten skulle bli lättläst. Sedan meningskategoriserade jag texten genom att koda 
materialet med temaindelning. På detta sätt kunde jag fånga de viktiga och relevanta delar av 
materialet som berörde min studie (Kvale, 1997). Sedan bearbetade jag texten med hjälp av 
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meningstolkning för en djupare tolkning av texten utifrån teorier och begrepp (Kvale, 1997). 
Meningstolkningen utfördes genom en delanalys för varje tema och sedan en helhetsanalys med 
inspiration av den hermeneutiska filosofin utifrån studiens valda teorier och begrepp.  
 

Studiens begränsningar 
 

Från början hade jag ambitionen att nå ett resultat utifrån både socialarbetar- och 
klientperspektiv men jag insåg att detta skulle bli alltför omfattande för en C-uppsats. Studiens 
syfte och problemformuleringar begränsades till språkets betydelse i dialog med klienten med 
hänsyn till enbart kön och etnicitet, trots att jag ville lyfta fram även andra faktorer som 
påverkar språkbruket såsom ålder, klassbakgrund och utbildning. Men jag har ändå tagit upp 
dessa faktorer under temat "konkreta exempel". Det var inte praktiskt att sätta någon gräns för 
informanternas berättelser eftersom andra faktorer oundvikligt binder sig till kön och etnicitet. 
Jag tänkte att detta också skulle öka min möjlighet att få en bättre inblick, förståelse och därmed 
säkrare möjlighet till generaliseringen.  
 

Min önskan var att få intervjua två informanter som kommer från samma land för jämförelsen 
av språkbruket med avseende på kön från samma kultur, men detta var inte möjligt.  
 

En annan begränsning var att jag inte kunde välja intervjupersonerna utifrån en viss åldersgrupp 
och yrkeserfarenheter inom både allmänt socialt arbete och särskilt socialt arbete med olika 
etniska grupper som säkert kunde ha påverka studiens resultat.  
 

När det gäller tidigare forskning, utnyttjade jag närliggande forskning. Överhuvudtaget finns det 
lite svensk forskning kring socialt arbete med de etniska minoriteterna. När det gäller samtal och 
socialarbetares språkbruk med etniska klienter, begränsas tidigare forskning ofta till 
språkinlärning hos olika kulturer eller till invandrargrupper med ett andra språk.  
 

Etiska principer och förhållningssätt 
 

Etiska värden och principer hör ihop med moralisk respekt för människors integritet och 
värderingar i ett samhälle. Juridiska värden sätter gränser för forskning så att forskare måste 
forska inom lagens ramar som är olika i olika länder. Etiska frågor gäller för hela 
undersökningsprocessen, från tematisering till publicering (Kvale, 1997). Alla personer som 
deltar i ett forskningsarbete måste skyddas av olika regelverk såsom konfidentialitet, sekretess 
och anonymitet. Konfidentialitet och anonymitet betyder att intervjupersoners säkerhet och 
identitet måste garanteras och skyddas. Inga obehöriga får ta del av insamlad information som 
direkt utlämnas av den enskilde intervjupersonen. Dessutom har forskaren tystnadsplikt enligt 
sekretesslagen (Kvale 1997; Olsson & Sörensen 2001). Jag informerade intervjupersonerna via 
både telefonsamtal och mail om studiens syfte, ett frivilligt deltagande och att jag garanterade 
deras skydd genom information om etiska principer såsom anonymitet och konfidentialitet. Ett 
sådant skriftligt brev med all nödvändig information till studiens deltagare kallas för informerat 
samtycke (se bilaga 1) enligt Kvale (1997).            
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Validitet  
 

För en hög validitet krävs att forskaren verkligen undersöker det som hon/han avser att 
undersöka. Forskaren måste ställa precisa frågor som är hållbara, relevanta och konsistenta. 
Detta tydliggör vad problemet är, enligt Esaiasson (2004).  I en kvalitativ undersökning är 
forskaren både observatör och tolkare vilket ställer krav på den egna "hantverksskickligheten". 
Det betyder att forskaren utför kvalitetskontroller och ifrågasätter teoretiska tolkningar under 
forskningsprocessen för att höja studiens giltighet (Kvale, 1997). Giltighet/validitet innebär att  
datainsamlingen är giltig och relevant för studiens syfte. Det kallas för logisk validitet  (Bjereld, 
2002; Olsson & Sörensen, 2001).  
 

Jag anser mig ha uppnått studiens syfte med val av en lämplig forskningsmetod. Jag utformade 
en intervjuguide som jag även i efterhand upplever som relevant och hållbar utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Datainsamlingen var tillräcklig giltig för att kunna besvara studiens 
syfte. Jag utförde en textbearbetning utifrån meningskoncentreringen och 
meningskategoriseringen som höjde studiens validitet i enlighet med Kvales (1997) 
rekommendationer. Ytterligare kan jag hänvisa till val av fylliga citat för att tydliggöra 
informanternas konkreta berättelser och deras synpunkter om språkets roll i dialog med klienter 
som kan ge läsaren möjlighet att bedöma studiens validitet (Patton, 1990). Under hela 
studieprocessen har jag varit noga med att utföra granskningen på ett kritiskt sätt genom att 
kontrollera om jag verkligen har använt mig av relevanta teorier och tidigare forskning för min 
tolkning och analys. På detta sätt adderade jag teorier och tidigare forskning för att kunna 
förstärka studiens giltighet så mycket som möjligt.  
 

Reliabilitet 
 

Studiens reliabilitet bygger på hur tillförlitliga forskarens mätningar och tolkningar är under 
forskningsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur data samlas in (Ruth, 1991). Reliabilitet 
handlar om hur bra det som mäts faktiskt mäts. En hög reliabilitet betyder inte att studien 
därmed också har en hög validitet. Men en hög validitet resulterar normalt i en hög reliabilitet 
(Bergström &Boréus, 2000; Bjereld, 2002; Olsson & Sörensen, 2001).  
 

I min studie valde jag att spela in intervjuerna som är ett sätt för att höja reliabiliteten gentemot 
minnesanteckningar. Under datainsamlingen har jag också försökt att vara medveten om min 
roll och egen förförståelse vid genomförandet av intervjuerna för att kunna lyssna och fokusera 
på informanternas berättelser. Forskaren kan bättre förstå och tolka informanternas berättelse om 
hon/han undviker egen selektiva varseblivning, värderingar och fördomar under hela 
forskningsprocessen som kan påverka reliabilitetsfrågan (Ruth, 1991). Jag försökte att öka mitt 
medvetande för att motverka detta intersubjektivitetsproblem och för att höja studiens reliabilitet 
genom att skaffa förkunskaper om språket inför intervjuerna och att vara öppen för 
informanternas utsagor under intervjuprocesserna. Jag anser att jag också höjde studiens 
reliabilitet genom att göra egna anteckningar om det jag ansåg nödvändigt under intervjuernas 
gång samt att skriva ut intervjuerna så fort jag kunde efter varje intervju. Dessutom kan en bra 
textanalys, beroende på forskarens språkliga förförståelse garantera en högre reliabilitet 
(Bergström & Boréus 2000). Jag försökte också att höja reliabiliteten genom att fullständigt 
lyssna av intervjuerna flera gånger på bandet.                                                                                                  
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Triangulering 
 

Triangulering betyder att forskaren fångar problemet med ett mångfalt synsätt genom att 
använda sig av olika teorier, metoder och perspektiv. Triangulering kan stärka den kvalitativa 
forskningen genom att minska risken för en begränsad tolkning och analys utifrån forskarens 
förförståelse Teori triangulering är en strategi för att systematiskt minska bias i datamaterialet 
(Patton, 1990).  
I min studie har jag använt mig av triangulering dels, för att kunna se från olika synvinklar på 
hur språket används i dialog med klienten dels, för att kunna öka studiens reliabilitet.     
Jag har kombinerat två kvalitativa vetenskapsfilosofiska metoder fenomenologi och 
hermeneutik. Med hjälp av fenomenologin har jag tagit hänsyn till informanternas berättelser 
som kan ge mig en bild av språkets betydelse utifrån deras konkreta upplevelser. För att kunna 
förstå informanternas perspektiv och uppfattningar om språkbrukets betydelse i dialog med 
klienter tolkade jag deras yttrande i form av text genom att se på både helhet och delarna utifrån 
hermeneutiken. Jag har också utfört en teoritriangulering genom att jag har använt mig av  
socialkonstruktivistisk teori, språkteorier och en rollteori.  
 

Enligt Kjaer Jensen (1995) har teoritrianguleringen både för- och nackdelar. Fördelen är att 
forskaren inte begränsar sig eller litar på att datainsamlingen analyseras utifrån enbart en teori. 
Nackdelen kan vara att alla teorier inte kan vara lika täckande vid analys av datamaterialet. Han 
menar att ett delresultat kan kopplas bättre till en viss teori. Mina huvudteorier har varit  
socialkonstruktivistiskt perspektiv och rollteorin. Jag har använt mig av båda teorierna i alla 
delanalyserna förutom i delanalysen av temat ”Konkreta exempel”. Jag har enbart använt mig av 
språkteorier i delanalysen av temat ”Språkets betydelse”. Men även om detta räknas som en 
nackdel enligt Kjaer Jensen (1995) har jag fortfarande vunnit många fördelar genom att använda 
de olika perspektiven och teorierna till största delen av studien.  
 

Generaliserbarhet   
 

En kvalitativ studie som arbetar med relativt små och syftebestämda urval begränsar möjligheter 
eller det gör svårt att dra allmänna slutsatser från det enskilda fallet. Generaliseringsmöjligheter 
till ett kvalitativt resultat beskrivs i tre former av Kvale (1997). Bland annat nämner han 
naturalistisk generalisering som språkligt bygger på personliga erfarenheter som övergår från en 
tyst/implicit kunskap till en explicit eller i ett påstående formulerad kunskap. En analytisk 
generalisering är baserad på en teoretisk analys och påståendelogik och är en överlagd 
bedömning på vilket sätt resultaten från en studie kan ge vägledning till analys av vad som 
kommer att ske i en annan situation.   
I tolkningen av datamaterialet kan jag göra anspråk på både en naturalistisk och en analytisk 
generalisering anser jag. Anledningen är: för det första handlar studiens analys och resultat om 
informanternas personliga berättelser i form av tysta kunskaper som har verbaliserats och 
övergått till explicita påståendekunskaper. För det andra baseras val av metod, urvalet, teoretiska 
analyser och studiens resultat på logiken. Med hänsyn till dessa anledningar anser jag att 
studiens resultat som bygger på ett kvalitativt arbete, teoretiska analyser, empiriska kunskaper 
och logiska diskussioner kan generaliseras till liknande händelser som läsare/blivande socionom 
kan känna igen i sin dialog med klienten. Den möjligheten till generalisering av mitt 
studieresultat har även läsaren. 
   



 19 

6  Resultat 

 

Resultatredovisningen utgår från de svar som informanterna har givit till intervjuguidens frågor 
under teman (se. bilaga 2). Under varje tema beskrivs informanternas svar på frågorna och efter 
varje tema följer en sammanfattning. Informanterna är mellan 28 och 55 år. För att stärka 
konfidentialitet och anonymitet fingerades informanternas och kommunens namn samt 
arbetsplatsens namn presenteras inte. Citat markeras med kursiv stil.   
 

Presentation av intervjupersonerna  
 

Informant 1: Frida är en svensk kvinna i medelåldern som har arbetat som socialsekreterare i ett 
år. Hon är beteendevetare i grunden och utbildade sig sedan till socionom. Hon har dessförinnan 
arbetat i tio år med försäkringar på en bank.  
Informant 2: Shinne är en ung kurdisk kvinna från Turkiet. Hon är nyutbildad socionom som tog 
sin examen våren 2004 och är anställd som socialsekreterare sedan tre månader tillbaka. 
Tidigare arbetslivserfarenhet är arbetet som frisör i åtta år.  
Informant 3: Kemo är en man i äldre medelåldern från Gambia. Han är socionom sedan 1989. 
Han har arbetat som socialsekreterare sedan ett år på nuvarande arbetsplatsen.  
Informant 4: Peter är en svensk man i medelåldern. Han tog sin socionomexamen 2003. 
Dessförinnan har han arbetat i tjugo år på en resebyrå. Han har arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats som socialsekreterare sedan ett år efter sin examen.   
 

Språkets betydelse   
 

Frida anser att språkets roll är viktig och det fungerar som ett verktyg när vi kommunicerar med 
klienter. ”Vi kan förstå varandra och skapa relationer så att språket är något arbetsredskap.” 
Hon tycker att språket är viktigt och det är mycket besvärligt för den som inte tillägnat sig det. 
Hon förklarar att ett språk är en dialog mellan människor för att ha en röst i och kunna 
kommunicera med samhället. Men samtidig känner hon inte att språket är någon barriär i samtal 
med klienter utan det viktigaste är att hon kan komma överens med klienterna. Hon menar att 
det är viktigt att klienten får information om vilka förväntningar socialtjänsten ställer på en 
person som söker försörjningsstöd.  
 

Shinne anser att språket har stor betydelse i mötet med klienten eftersom man kommunicerar 
genom språket. Hon tycker att arbetet med tolk gör det svårt att ha en utvecklande dialog med 
klienten eftersom det inte blir samma förutsättning för en klient som inte kan svenska och en 
som kan. Därför tycker Shinne att språket är jätteviktigt för att man ska få förtroende för 
varandra och undvika missförstånd. Hon berättar att man måste lägga ner mycket energi här i 
xxx genom att förklara för människor och det är svårt. Hon anser att det inte beror på 
nationaliteten utan om att då man inte kan använda språket på ett rätt sätt uppstår lätt konflikter 
och missförstånd. Hon menar att socialsekreterare också kan missförstå vad klienten menar. 
”Därför är det viktigt att vara medveten om att språket står i vägen och leder till konflikter. 
Jag förstår mina klienter när de blir aggressiva när de inte kan uttrycka sig och försöker och 
försöker och försöker men jag säger: Jag förstår inte hur du menar. Sedan orkar de inte 
längre.” 
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Kemo anser att det är viktigt med språket för att det är ett instrument att utbyta information 
mellan klient och handläggare. Han anser att det är viktigt hur man använder språket och vilka 
ord man väljer. ”Mest med språket är att markera eller dra gräns. Markera att om du inte 
skriver in dig på arbetsförmedlingen kommer du inte att beviljas försörjningsstöd. Lite 
språkmakt (skratt) där kommer alltså språket att göra med myndighetsutövningen.” 
 

Peter tycker att språket har väldigt stort betydelser. Han menar det är viktigt vilka ord vi 
använder och hur vi uttalar dem. Han beskriver att vi kan använda språket för avancerat så att 
klienten inte förstår vad vi säger eller om vi använder ett barnsspråk till en vuxen person får vi 
ett annat resultat. Ytterligare anser han att en rätt språkanvändning ligger på samma nivå som 
klienter kan förstå alla ord. Han menar att man har uppnått syftet med dialogen genom att kunna 
förstå och kommunicera med varandra. Sedan belyser han språkets mening så här: ”Många 
gånger har det blivit förbistring och språksvårigheter och jag kan märka att klienten blir 
väldigt frustrerad när jag inte förstå vad hon/han menar samtidig kan man själv bli frustrerad 
när klienten inte förstår vad jag menar ibland.”  
 

Könets betydelse för språket 
 

Frida tror inte på generella skillnader mellan kvinnors och mäns språk men hon anser att hos 
individer finns det skillnader. Hon tror att det kanske finns större språkliga skillnader mellan 
personer i olika samhällsklasser än män och kvinnor i samma samhällsklass vilka har mer 
gemensamt språk så att det kanske handlar mer om bakgrund och utbildning än genus. Hon 
tycker att språket har störst betydelse om en kvinna inte kan språket. Men om vi ser utifrån 
kvinnans möjlighet att påverka sin situation som medborgare i samhällets, kan vi inte tänka att 
språket har en stor betydelse utan här handlar det om kvinnors klassbakgrund. Därför måste vi 
förstå en beskrivning av sammanhanget och situationen som ett visst kön lever i. Hon anser att 
vi först tar hänsyn till individens situation och sedan ser vi på en viss svårighet angående ett 
visst kön. Hon förklarar att hon ställer samma krav på både kvinnor och män och därmed 
använder hon också samma språk för båda kön gällande ekonomi, försörjning, sysselsättning 
och arbetssökning annars måste hon prata olika med olika kön på ett omedvetet sätt. ”Det är 
inte så att jag skulle märka just män eller kvinnor är för vissa saker utan det är olika  
individer. Det är inte så att jag tänker på klientens kön i ett klientmöte. Det är inte så medvetet 
i vilket fall som helst men det kan finnas skillnader.” Hon föredrar varken manliga eller 
kvinnliga klienter och 80% av hennes klienter är par.  
 

Shinne tror att det finns skillnader mellan olika köns språk. Hon förklarar att kvinnor som barn 
uppfostras att ha ett speciellt språk och använder vissa ord. Den här tystnaden och ödmjukheten 
som en kvinna lär sig sedan barndomen och växer upp med den. Hon tycker att det är samma 
sak när det gäller män. ”Män har lärt sig att visa sin aggressivitet genom ord och kroppsspråk. 
Män är mer säkrare när de användaer språket som verktyg samt mer frispråkiga men för 
kvinnor är mest genom kroppsspråk. Jag tror att det mycket beror på hur man uppfostras och 
samhällets förväntningar. Jag blir inte förvånad om jag träffar min kvinnliga klient som 
försöker vara snäll och be om ekonomisk hjälp. Jag blir inte förvånad heller när en manlig 
klient säger: varför har du gett mig avslag och låt mig gå ganska långt. Men jag blir förvånad 
om en kvinnlig klient använder samma språk, va då usch!!! Säger jag, fast jag är medveten om 
det här.” Hon tycker också att hon själv som en kvinna har ett kvinnligt språk. När hon träffar 



 21 

sina klienter försöker hon att behandla dem där de befinner sig samt förstå att individer är olika 
och använder språket på olika sätt. Hon förklarar att manliga klienter ibland använder fula ord 
som de inte själv vet vad de betyder eftersom de inte kan svenska bra. Om hon har en klient som 
inte uttrycka sig så bra brukar hon prata i hennes/hans nivå samt hon försöker att tolka 
hennes/hans kroppsspråk. Hon utformar inte heller samtalet utifrån vilket kön klienten har. 
Eftersom hon inte vet om klientens kön före samtalet kan hon inte förbereda sig på detta sätt. 
Annars kommer hon kanske automatisk påverkas av klientens kön, säger hon. Hon tror att 
kvinnliga klienter oftast har lättare att komma till en kvinnlig socialsekreterare. Det kan vara 
svårt för dem att prata om vissa kvinnliga saker. Detsamma gäller den manliga klienten. Det har 
med kultur att göra. När hon har haft en manlig klient har det varit lite annorlunda på grund av 
att han hade ett annat kön, enligt Shinne.  
 

Kemo har svårt att direkt svara på frågan om det finns allmänna skillnader mellan könens 
språkbruk. Men till sist säger han att han inte ser någon stor skillnad och har ingen kommentar 
om det. Vidare tycker han inte att han använder olika språk i samband med klienters kön och 
säger att det beror på fall till fall och vilken klient man talar med. Han varierar inte heller språket 
mellan män och kvinnor utan försöker att ha samma språk till alla. Han tycker att alla utformar 
sitt språk med respekt för varandra. ”Det kan tänka mig på det eftersom vi befinnas i xxx kan 
klienter komma från olika etniska och religiösa bakgrunder där man kanske känner sig att man 
måste vara lite försiktig. Så det är klart om man möter en kvinna utformar sig lite  annorlunda 
än när  man möter en man för att förebygga missförstånd.” Vidare förklarar han att kön inte 
existerar för honom när han träffar en klient gällande ett ärende. Han pratar försiktigt med alla 
utan något undantag. Han förklarar att han är en tjänsteman som måste göra sitt jobb genom att 
komma överens om vissa saker med klienter samt han kan inte överskrider gränser. ”Det finns 
saker som man kan fatta om en man som man inte skulle fatta om en kvinna eller kanske ska en 
kvinna inte tillåta mig att jag fattar henne.” Han anser inte att han anpassar språket efter kön 
utan till situationen beroende på vad klienten tillåter att diskuteras. Exempelvis om det är 
obekvämt att diskutera kring en kvinnas graviditet är det självklart att han låter det bli.     
 

Peter tycker att det finns allmänna skillnader mellan kvinnors och mäns språk om man ska 
generalisera. ”Jag har en känsla av att kvinnor ofta använder mer ord som har att göra med 
som appellerar till känslor, de använder mer nyanser i sitt språk. Kvinnor sköter omsorg och 
män sköter tekniska bitar i yrkeslivet.” Han tror att man även använder olika språk i 
vardagslivet. ”Jag har känsla av att män använder mera exakta, absoluta termer, uttrycker sig i 
mera kvantitativa ordalag, kvinnor kanske mera kvalitativa ordalag.” Han tror inte att han 
väljer olika ord med kvinnor respektive män när han pratar om socialt bidrag. Han tycker att det 
är svårt att tänka på hur man pratar när man samtalar med olika kön. Men han säger: ”Jag tror 
kanske på ett omedvetet plan skiljer på det sätt man ser saker och  ting  på.  Att man kanske 
uttrycker sig något mer grabbigt och ”vissa versar”  som jag säger. Men jag är inte medveten i 
såna fall.” 
Ytterligare tycker Peter att: ”Det är viktig att utforma klientsamtal med hänsyn till klienten 
överhuvudtaget som människan sen om det har vi göra med kön, men det faller sig ganska 
naturlig att vi  pratar  om  vissa  saker om kvinnor, och andra saker om män.  Jag tror att jag 
lägger språknivån när jag försöker anpassa mig till klienten som människa och den utbildning 
den här personen har.”   
          



 22 

Etnicitetens betydelse för språket  
 

Frida berättar att hon nästan inte har någon klient som är född i Sverige utan nästan alla har 
utländsk bakgrund. Därför försöker hon att uttrycka sig enklare om personer har svårt att förstå 
henne. ”Man försöker uttrycka sig tydligare utifrån bästa möjliga förståelse.” Hon vill hitta 
dialog och samförstånd med klienter. Det är tråkigt att hamna i kollision, tycker hon. Hon tycker 
att hon kan hantera situationen när hon förstår samma sak och samma språk. När hon och 
klienten förstår varandra, tycker hon att det är givande. Vidare anser hon också att arbeta med 
tolk är bra och det känns att de förstår varandra på ett bra sätt men samtalet utvecklas även med 
klienter som kan prata lite svenska. Hon vet inte om det finns någon skillnad i språkbruket 
mellan utlänningar och svenskar utom brytningen på svenska hos de etniska klienterna. Hon tror 
att skillnader i språkbruket ligger på individnivå. Men etnicitet kan ha viss betydelse och hon 
tycker att det är svårare för henne att jobba med en viss grupp invandrare utan att omnämna 
någon grupp. Hon förklarar att det absolut kan ha betydelse med kulturell kompetens för en 
dialog och det beror också på vad man pratar om och vilket syfte samtalet har. Hon förklarar så 
att om man jobbar med familjer och barn kan det ha stor betydelse men med försörjningsstöd 
och i försöken att hitta vägen ut på arbetsmarknaden tror hon inte kulturkompetens är lika 
viktig. Men samtidig kan hon tänka sig när det finns flera icke- svenska kvinnor som pressas att 
regelbundet skaffa sig barn och därmed har de inte tid för att lära sig språket och komma ut på 
arbetsmarknaden är det också ett familjeproblem. Hon anser att det inte gäller enbart att svenska 
socialsekreterare väljs bort av klienter utan också att de utländska socialsekreterarna som är 
tvåspråkiga kan drabbas om klienten får avslag. Frida belyser problemet med några konkreta 
exempel. ”En man som inte fick pengar sa att jag var rasist. En annan klient sa att jag hade 
kränkt henne och hon kände sig som en svartskalle.” Hon berättar att några klienter också sade 
till några utländska kollegor så: ”Du skulle inte tro att du är svensk. Du kan inte ändra din färg 
även om du byter till svenskt namn, du får aldrig tro att du är svensk,  eller: Du är en 
svartskalle som tror att du är en socionom och sitter och ska bestämma över mig.” Hon berättar 
om sina kollegor som kommer från flera olika länder och att det är bra med den språkkunskap 
som finns i xxx.   
 

Shinne märker hur svårt det är att kommunicera med dem som är dåliga på svenska. Man kan 
missförstå varandra eller kanske kan klienten inte uttrycka sig rätt och det blir mycket konflikter 
säger hon. ”Jag har klienter som pratar turkiska och kurdiska och jag kan också prata turkiska 
och kurdiska det blir automatisk annorlunda… Jag tycker att det fungerar bäst att kunna prata 
samma språk. När du sitter med tolk måste du alltid gå genom tolk. Genom tolk tror jag att det 
är mycket som försvinner. Varje språk har sina koder och känslor. Tolken kan inte översätta 
känslor. Det är svårt att sätta ord på känslor.” Hon tycker att man måste  vara mycket duktig 
både på svenska och det språk som man tolkar för att det ska bli en bra tolkning men ändå 
mister man så mycket känslor. Hon berättar att hon bara har två svenska klienter och resterande 
är från olika länder. Shinne tycker att det finns skillnader mellan klientgrupper och man måste 
ha en kulturell kompetens om olika kulturer. Därför tycker hon att det är jätte viktigt och bra att 
ha kulturkompetens om man arbetar i xxx. Shinne tycker att det inte bara räcker med att kunna 
den svenska kulturen och det svenska språket utan det är också bättre att man kan flera språk 
och kulturer eller svenska och utländska socialarbetare kan samarbeta. Hon tror också att det 
kan bli konflikt när man möter män från muslimska länder. Hon säger att hon också är muslim 
och vet att en muslimsk man inte skakar hand med en kvinna.  Men hon tror inte att det har att 
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göra med islam utan synen på kvinnan. Hon har märkt att det blir annorlunda när de har en 
manlig handläggare än de har henne och det blir skillnad i diskussionen, samtalet och sättet att 
vara. Hon menar att de kanske tar en manlig socialsekreterare mer på allvar eller de vänjer sig 
inte att prata med en kvinnlig socialsekreterare som befinner sig på en mäktig nivå och de 
känner sig underlägsna och beroende som klient. Men hon säger att det finns också klienter från 
andra länder som behandlar henne likvärdigt. När hon jobbade med svenska klienter inom 
socialtjänsten tog de inte henne på allvar heller. ”Svenska klienter också använder 
nedvärderande ord ibland. Så är det också, beror på hur individers syn är på kvinna som kan 
präglas i språket också. Hur man använder språket kan det vara skillnader när en svensk klient 
kallar mig: Du är så elak och inte snäll människa. Och de som inte har svenska som modersmål 
de vet inte riktig vad ordet ”elak” innebär eller andra fula och nedvärderande ord, kan de 
använda andra ord i stället som det betyder andra saker som inte har någonting med ”elak” 
att göra. Sedan lyfter Shinne fram sitt yttrande med några belysande exempel: Du är ingen 
människa. Hur menar du? Säger jag. Du är inte en bra människa menar jag, säger han. Du har 
inget huvud, kan de säga. De menar kanske att jag inte kan tänka klart eller du har inget 
hjärta, säger de.” Hon försöker också att bruka språket på samma nivå som klienter för att 
möjliggöra kommunikationen med dem. Hon använder inte svåra begrepp som hon vet att 
klienten inte förstår innebörden av. Exempelvis undviker hon att använda ordet bifall och säger i 
stället godkänd. ”Men om jag kan säga: Hej, välkommen eller hur mår du på somaliska.  Så 
klart att det gör jag för att visa respekt och solidaritet för min klients språk eller jag säger: 
”Jag kan säga, Hej” på ditt språk. Det är trevligt tycker jag. När man inte kan språket blir det 
ett hinder. Det kan vara lite skam känsla också att man inte kan prata bra svenska. Om det 
finns andra saker som man vill prata med socialsekreterare men man vill inte pga. man vet att 
man inte kan förklara på svenska.” Men hon undrar om hon hade ett jobb på Östermalm där 
majoriteten är svenskar kunde klienter kanske trycka på hennes svaga sidor genom att prata på 
en gammal svenska för att hon skulle känna att det inte är hennes språk. ”Man kan leka med 
språket och det är det som gör våra klienter så maktlösa.” Ytterligare förklarar hon när hon 
bemöter klienter som är kurder och turkar känner hon sig lika klienten gällande ursprungslandet, 
kultur och språk. Men det kan också finnas hinder. Eftersom det är jobbigt att komma till 
landsmannen och berätta om sin situation. Men hennes upplevelser har alltid varit positiva och 
hennes klienter har blivit glada när de fick veta att hon kan prata på båda språken.  
 

Kemo anser att ha samtal med klienter som inte kan svenska sker via tolk men de kan inte prata 
fritt med tolkens närvaro. När det gäller personer som kan lite svenska pratar han tydligt och 
långsamt. Han säger att han inte kan skilja mellan icke- svenska och svenska klienters språkbruk 
eftersom det är individuellt och olika från klient till klient. Han anser vidare att de etniska 
kompetenserna ger möjlighet att öppna en dialog och förstå klienten utan att man anstränger sig 
väldigt hårt eftersom man har samma kultur och språk. Han tycker att svenskar kan lyssna och 
förstå klienter bättre än dem som har samma språk och kulturella bakgrund som klienten. ”Det 
kan vara svårt att blir uppfattad som neutral om du kan gå in så nära till andras språk och 
kultur. Jag menar, etniska språk ger inte någon förmån.” Kemo anser att huvudsaken är att man 
förstår varandra. Om det gäller signaler från klienters språk för att göra sig förstådd är det klart 
att man anpassar sig efter klienters språk. ”Målsättningen är att göra mig förstådd genom att 
förstå andras kultur och språk. I så fall är det så klart att man måste anpassa sig på ett sätt att 
ge bra resultat.”  
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Peter berättar att de flesta invandrare som de har kontakt med här har sämre språkkunskaper. 
”Även om jag inte använder tolk vid klientbesök måste jag anstränga mig extra mycket för att 
jag går i kommunikationstillstånd, försöker använda enkla ord, medan å andra sidan sitter jag 
och prata med en svensk person här och dessutom kanske högutbildad så kan det hända att 
man lägger ribban på en annan nivå. Så kan man tänka att det kan finnas fördomar med i det 
sättet att man kanske undervärderar folk och det är någonting på ett omedvetet plan att kanske 
förenkla språket för mycket så fort som man bara ser en som kommer från ett annat land, alltså 
inte behärskar svenska till hundra procent.” Han tror att den viktigaste skillnaden mellan vilket 
språk man använder i dialogen med klienter har att göra med utbildning, socialgrupp, etnicitet 
och uppväxtmiljö. Språket är kulturellt betingat och det kan man inte komma ifrån tycker han. 
Han antar att om vi slår ihop kön och etnicitet har han en känsla av att det finns större skillnad 
mellan mäns och kvinnors sätt att uttrycka sig när det gäller invandrare än när det gäller 
svenskar. Han tror att det finns större skillnader mellan könen och även utbildningsnivå mellan 
man och kvinna bland många etniska grupper än vad det är här i Sverige. Peter anser att det kan 
vara en fördom men han har en känsla av det. Han förklarar att det finns mer patriarkaliska 
samhällen i många andra länder än Sverige framförallt i muslimska länder även i fjärran östern, 
katolska länder samt i Sydeuropa och Latinamerika och detta har betydelse för hur språket 
används. Vidare tycker han att man kanske har lättare sätta sig in i invandrande minoriteters 
situation om man har själv varit invandrare. Han kan tänka sig att det är mycket svårt att förstå 
hur det verkligen känns att komma till annat land. Han anser att man måste anpassa språket även 
utifrån etnisk tillhörighet. Han förklarar att i vissa länder och kulturer pratar man inte om vissa 
saker. För Peter kan det vara svårt att ta upp intima saker med muslimska kvinnor. Vidare säger 
han att samtalsämnet påverkar också språket. Man använder olika ordförråd beroende på vad 
man talar om. Han säger att vi anlitar tolk eftersom vissa termer är väldigt svåra att översätta då 
det finns vissa myndighetsuttryck som kan vara svåra att ersätta med ett vardagligt språk. Det 
förutsätts då att tolken kan. När vissa termer som klienten har svårt att förstå, kommer upp, kan 
han ställa små frågor för att få bekräftelse. Han försöker att anpassa sitt språk men ibland utan 
att tänka på det så använder han ett fackspråk för att han är så van.   
 

Könets och etnicitetens betydelse i relation till ålder, utbildning och klass 
 

Frida känner att det är lätt att komma till tals med dem som har en förankring på 
arbetsmarknaden och har studerat tidigare. Hon förklarar att det inte handlar om kön, etnicitet 
eller ålder att göra utan om livsinställning och individens eget ansvar för sitt liv. Hon har inga  
problem med att prata med en turkisk man eller en turkisk kvinna. Hon tycker att det viktigaste 
är att hon kommer överens med klienterna om deras försörjning. Vidare fortsätter hon så här: 
”Men  det kan lika väl vara en svensk som inte kan språket, som inte tar dialog, som inte följer 
något sammanhang och har ett väldigt torftigt språk.  Det handlar inte kanske så mycket om 
född svensk i Sverige eller född i något annat land. Jag tänker mer om kontakt och dialog. Jag 
känner inte att språket är någon barriär i samtal med klienter.” Hon tror att språket kanske är 
en del men andra kompetenser kan vara viktigare än språket.  
 

Shinne vet att när hon pratar på kurdiska eller turkiska så missar hon inte någon information och 
samtidigt kan klienten öppna sig för henne. Det är bekvämare för henne att känna att klienten är 
trygg och kan använda sitt eget modersmål, uttrycka känslorna och göra sig förstådd än att hon 
går via tolk. Shinne tycker att kön och etnicitet är viktigast och har mest betydelse för henne då 
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hon själv är kvinna med invandrarbakgrund men tror att en svensk säkert svarar annorlunda. 
Klassbakgrund har ingen betydelse för henne. ”Man kan tycka att den som har hög utbildning 
använder språket på ett bättre sätt. Det kan vara,  den som har utbildning lär sig språket 
fortare och lättare anpassar sig till ett nytt samhälle.”  Hon själv har inte märkt att 
högutbildade personer pratar annorlunda än de som kommer från byar och som kanske ingen 
utbildning har.   
 

Kemo tycker att det inte spelar någon roll för honom att vara lika klienten gällande kön, etnicitet 
och klassbakgrund och därför kan han inte ge någon kommentar. Vidar fortsätter han så: ”Våra 
klienter tillhör inte överklassfamiljer eller akademiker utan de är oftast lågutbildade 
personer.” Kemo tycker att språket varierar på olika nivåer och han gör en gradering av sin 
allmänna uppfattning av språkets betydelse i dialog med klient på följande sätt: Kön, ålder, 
etnicitet och klassbakgrund samt påpekar att det är viktigast att anpassa språket i relation till  
kön oberoende av etnicitet.  
 

Peter tycker också att det är jätte viktigt att anpassa språket till människor överhuvudtaget 
oavsett ålder, kön och utbildningsnivå. Det finns människor med dåligt ordförråd och människor 
med bra ordförråd. Han fortsätter: ”Rent generellt, ju mer likhet desto lättare blir det att förstå 
varandra.” Men för hans personliga del kan han inte säga att han har lättare att prata med en 
man än en kvinna utan det beror på vilken person det är. När det gäller etnicitet har han lättare 
för att prata med svenskar. Ålder har ganska stor betydelse för honom eftersom han anser att han 
inte har så lätt att prata med ungdomar och barn men däremot relativt lätt med äldre pensionärer 
och medelålders personer. Han beskriver att klassbakgrund i privatlivet har ganska stor 
betydelse men   etnicitet och klassbakgrund är viktigast. När han talar med någon som har 
förmåga att uttrycka sig, förmåga att tänka och reflektera kring saker och ting samt ser nyanser 
har han lättare att prata med den personen än en person som är väldigt enkelspråkig och har ett 
torftigt ordförråd. Samtidigt tycker han att det beror på vad man pratar om. ”Jag anser att 
språket har väldigt stor rent allmänt roll i dialog med alla klienter givetvis och det spelar ingen 
roll vilket kön, vilken klassbakgrund, etnicitet och ålder har klienter överhuvudtaget 
egentligen. Om jag sitter och pratar här med en svensk kille är lika viktigt, att språket har lika 
betydelse mellan oss men det kanske blir något lättare att förstå varandra men språket i sig har 
lika stor betydelse. Därför kan jag inte göra någon gradering.”  
 

Konkreta exempel 
 

Frida anser att dialog handlar om att mötet med klienten och möjligheten att utveckla relation 
och kontakt men här i xxx har de tidsbrist och ett högt antal klienter vilket är ett problem. Här 
finns det inga språkliga konflikter med klienter, anser hon. ”Jag tror att kunna uppleva språkets 
väsentlighet i nära kontakt med klienter.”  
 

Shinne berättar att under den korta tiden som hon har arbetat här har hon träffat klienter från alla 
möjliga länder. Hon berättar om klienter som inte kan uttrycka sig, inte kan använda språket på 
rätt sätt och inte vet innebörden av vissa ord och beskriver att om klienten ringer och frågar om 
någonting får hon/han ett svar tillbaka som hon/han inte kan förstå för att kunna fortsätta 
dialogen. Om man inte kan kommunicera pga. språksvårigheter blir det många missförstånd som 
kan leda till att man blir missnöjd med beslutet som i sin tur leder till aggressivitet. Sedan 
förklarar Shinne sin erfarenhet genom ett belysande exempel: ”Jag hade en klient som var sjuk 
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och jag ville ha läkarintyg. Då sade han: Du ska döda min hjärna. Hur kan jag döda din 
hjärna? Jaaa! Du förstår inte. Men han kunde förklara varför han inte  hade  läkarintyg, 
varför det har dröjt, vad han har för sjukdom. På grund av att han inte kunde svenska, tittat på 
lexikon och försökte översätta direkt sitt språk till svenska och det har blivit, du har dödat min 
hjärna.” Shinne fortsätter: ”När man översätter språket ord för ord blir det fel.” Hon anser att 
man kanske blir sårad när en klient säger så men det går över när man förstå att det inte var illa 
menat. Hon säger med ett leende att hon fortfarande inte vet vad klienten menade med att hon 
dödade hans hjärna. Vidare beskriver hon ett annat fall: ”Jag hade en klient som jag försökte att 
förklara per telefon att jag inte kommer att bevilja honom något bidrag och varför…men det 
enda saken som han förstod var att han inte kan få det och informationen kunde han inte förstå 
pga. språksvårigheter. Sedan föreslog jag,  vi bokar en besökstid med en tolk så kan vi 
diskutera om det här. När han kom och tolken tolkade då kunde han förstå varför det blev 
”Nej”. Så klart blev han ledsen för att han inte fick något bidrag men inte arg eller aggressiv.” 
Hon berättar också om erfarenheter som berör skillnader mellan könen: ”Om en kvinnlig klient 
sitter framför mig och är mycket blyg, kan inte uttrycka sig så bra i tal, försöker jag att ställa 
enkla frågor för att få svar på mina frågor. Om jag har en kvinnlig klient som ringer och gråter 
försöker jag att lugna ner henne. Men när en manlig klient ringer och säger: (Här härmar hon 
en manlig röst.) Vad är det för socialsekreterare? Vad är det för människa? Varför kan du ge 
mig avslag? Hur tror du att jag kan klara mig? Det är också hans sätt att uttrycka sig. Det 
kanske blir omedvetet när jag säger till henne att hon inte behöver gråta för det här, det 
kommer att bli bra, men säger till honom att han inte behöver skrika för det här, det kan lösa 
sig på något sätt. Jag försöker ge samma signaler till både kvinnan och mannen med det blir 
kanske annorlunda med tonfallet.” 
 

Kemo berättar om sin upplevelse som berör språkets betydelse i dialogen. ”Jag hade en klient 
som överklagade ett beslut och min chef var där och de kallades på möte (hans fru var med).  
När jag träffade dem sade jag inte: Hej, välkomna och hur mår du. Min chef påpekade att jag 
inte tilltalade klienten vid namn och sade: Han, man måste åtminstone visa att komma ihåg 
hans namn. Det beror på att han skulle söka jobb men han spelade fotboll i stället. Han var arg 
och besviken på att han fick avslag och jag var också besviken att han inte söker jobb. Min chef 
påpekade på vissa brister i mitt språk gentemot klienten. Det är klart tänker man på det hur 
man använder sig språket. Det är viktigt hur man lägger fram orden och vilka ord man väljer.”  
 

Peter kommer med en rolig berättelse i samband med språket. ”Jag har pratat med en zigenare 
kvinna eller en rumänsk kvinna som kort och gott vill ha socialbidrag därför att hon mår dåligt 
och försöker spela upp en scen,  ganska  teatralisk, dramatisk så att jag verkligen har förstått 
hur hon mår så att hon inte kan arbeta så att jag inte kunde ställa något krav för att hon skulle 
stå till arbetsmarknadens förfogande. Jag kan inte arbeta, sa hon. Jaha! Varför kan Du inte 
det, frågade jag. Därför jag har blodtryck, sa hon. Och dessutom så är jag psykisk. Jaha! Sa 
jag... När jag tänkte efteråt: Blodtryck har vi ju alla och psykiska är vi också alla. Hon ville 
givetvis ha sagt då att hon har högt blodtryck och att hon har psykiska problem och hon trodde 
att det är rätt att säga så.”  
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7  Analys  
 

I detta kapitel sker en tolkning av resultatet som består av delanalys utifrån varje tema samt en 
helhetsanalys. Analyserna sker utifrån de valda teoretiska perspektiven samt återkoppling till 
den tidigare valda  forskningen.     
 

Delanalys 
 

Språkets betydelse           
 

Resultatet visar att samtliga socialarbetare har upplevt språkets roll och dess betydelse i 
vardagslivet och i dialoger med klienter. Utifrån olika synvinklar har de beskrivit språkets 
väsentlighet för att möjliggöra samtal med olika klientgrupper. De beskriver språket som ett 
arbetsredskap, verktyg och instrument för att skapa kommunikation och relationer med andra 
människor genom att förmedla information och åstadkomma ett informationsutbyte som grundas 
på en ömsesidig förståelse och tillit för varandra.  
 

Intervjupersonernas beskrivningar av språkets betydelse i dialog med klienter överensstämmer 
med en socialkonstruktivistisk grundsyn där språk som ett kommunikationsmedel används i ett 
ömsesidigt samspel mellan människor för att förmedla tankar, ge uttryck åt känslor och attityder 
och förstå varandra i ett samhälle. Socialsekreterarna använder språket som ett arbetsredskap 
och informationsmedel i sina relationer med klienterna för att höra och förstå deras problem. 
Därefter kan socialarbetarna hjälpa/påverka klienterna och förmå dem att ändra sina 
föreställningar och beteendemönster. (Westberg, 1998). I en annan mening finns det dialektiska 
relationer mellan socialsekreterarnas inre värld och den sociokulturella yttre världen (klienters 
värld) som ständigt påverkas av varandra. Därför är språket inte bara ett abstrakt regelsystem 
utan också ett slags social handling som används av både klienter och socialsekreterarna för att 
kunna uttrycka sina tankar och känslor i samtalet. Socialsekreterarna konstruerar, bekräftar och 
förändrar sin sociala verklighet och relationer med klienter samt skapar ständigt nya kunskaper 
och värderingar i samtal med olika klientgrupper (Payne, 2002; Westman, 1998; Wetherell &  
Maybin, 1998).  
 

Enligt språkteorier fungerar ett yttrande som drag i kommunikativa spel mellan 
socialsekreterarna och deras klienter liksom pjäser i ett schackspel. Spelets drag är ömsesidigt 
mellan klienter och socialsekreterarna angående dialogens syfte och samförstånd om åtgärder 
som tas (Fredin, 1993; Linell & Gustavsson, 1987; Westman, 1998). Socialarbetarna utrycker 
medvetet sina tankar och därmed handlingar genom språket i ett samspel med klienter i form av 
kommunikationer. Det vill säga att det finns också dialektiska yttranden i samspel mellan 
socialsekreterarna och klienter när de vill skapa dialoger som ständigt är dynamiska. Dialektiska 
yttranden kan skapas och omskapas mellan socialsekreterarna och deras klienter med avsikt och 
motiv för fortsättning av dialoger (Fredin, 1993; Schaff, 1967; Volosinov, 1973).                           
   

Frida känner ändå inte att språket blir något hinder i samtal med olika klientgrupper utan att 
samförstånd och överenskommelse med klienten är det viktigaste för henne. Fridas ambivalenta 
konstruktion kan förstås och tolkas på detta sätt att hon menar att språkets semantik inte kan 
vara ett hinder utan det är pragmatiken i språket som mest är avgörande för att uppnå ett 
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samförstånd, enighet och överenskommelse i samtal med klienten (Dahllöf, 1999; Nordberg, 
1999).   
 

Kemo betonar makten i språket när tjänstemannen markerar gränser som myndighetsutövare 
genom att informera klienter om institutionella regler för att bevilja försörjningsstöd. Frida 
tycker också att den klient som kräver ekonomiskt bistånd måste informeras om institutionens 
regler och förväntningar. Både Frida och Kemo menar att socialarbetaren som 
myndighetsutövare avgör gränser genom makt i både språk och handling som utgår från 
institutionella ramar för ett dominant samtal och en handläggning med tolkningsföreträde samt 
beslutet om berättighet till bistånd (Fredin, 1993; Nordberg, 1999).  
 

Enligt Sundéns (1959) syn på rollteorin har socialsekreterarna en viss yrkesroll som kräver ett 
visst förhållningssätt inom institutionens ramar som professionella socialarbetare och de har 
också förväntningar på hur olika klientgrupper bör bete sig. Sådana förväntningar skapas av 
socialsekreterarnas upplevelser av verkligheten och/eller deras uppfattning av olika 
klientgruppers beteendemönster. Frida vill också peka på betydelsen av att lämna information 
som belyser vilka bestämda förväntningar som institutionen har på en biståndstagare för att bli 
berättigad till stödet (Fredin, 1993). På så sätt lär sig klienterna att förstå rollerna inom 
institutionens regelverk och vad som är rätt eller fel. Allt detta kan kopplas till vad Berger & 
Luckmann (1979) visar på,  att varje samhälle är uppbyggt av institutionella regler och 
handlingar som avgör vad som är ett normalt och avvikande beteende i förhållande till egen 
kultur och normer.    
 

Enligt Shinne har klienter en skamkänsla för att de inte kan språket och för att de inte kan tala ut 
om andra saker med sin handläggare på grund av språkhinder. Peter har också märkt att språklig 
svårighet och förvirring hos klienten många gånger är mycket frustrerande för både honom själv 
och klienten när de inte kan förstå varandra. Wellros (1994) menar samma sak när hon lyfter 
fram kulturella konflikter som kan knytas till språket. Speciellt när invandrarklienter också har 
begränsad språkkunskap. Hon pratar om samtalet som förs inom svenska institutionella normer 
vilket kan vara förvirrande för invandrarklienter och som kan leda till missuppfattningar som i 
sin tur också kan orsaka aggression. Hennes beskrivning av språkchocken som kan ge upphov 
till frustration hos både socialarbetare och klienten kan kopplas till Shinnes och Peters 
upplevelser.  
 

Både Shinne och Peter är eniga om att ett korrekt språkbruk på klientens nivå eller att anpassa 
språket till klientens språkbruk kan förebygga missförstånd, frustration och aggression. 
Konflikter mellan klienten och socialsekreterare kan förebyggas och därmed kan de uppnå 
samtalets syfte som stämmer bra med vad Hjelmskogs (1984), Lums (1996) och Wellros (1994) 
visar på. Hjelmskog (1984) anser att samtal med invandrarklienter med begränsad 
språkhärskning kräver annorlunda talstrategianpassningar. Enligt Lum (1996) formar språket 
människors tankar, känslor och beteende och människor med olika språk har olika 
konstruktioner, olika kulturer och därmed olika beteendemönster som kan vara ett hinder för 
kommunikationer inom socialt arbete med olika klientgrupper. Men barriärerna kan förebyggas 
eller minskas med olika åtgärder bl.a. språkanpassning. Wellros (1994) förklarar också att 
klienter som inte pratar språket bra omedvetet missförstår eller misstolkar vad de hör vilket 
bidrar till deras aggression, besvikelse och misstro till socialarbetare.  
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Könets betydelse för språket  
 

Alla socialsekreterarna har upplevt skillnader i språkbruket mellan kvinnor och män men på 
olika sätt. Shinne och Peter tycker att det finns generella skillnader mellan kvinnors och mäns 
språk som skapas av samhället där kvinnor och män uppfostras i att ha olika handlingsutrymme, 
speciella attityder och roller vilka i sin tur också speglar deras språkbruk. Sådana förväntningar 
är djupt rotade i människors tankar och beteendemönster vilket gör det ganska naturligt med 
kvinnligt och manligt prat om vissa saker och ämnen eller speciellt kvinnligt eller manligt 
yttrande. Dessutom nämner de några skillnader mellan manligt och kvinnligt språk. Enligt 
rollteorin har varje människa olika positioner och därmed spelar vi olika roller i olika sociala 
relationer. Det finns en färdig mentalitet/föreställning som talar om för oss hur en kvinna 
respektive man bör pratar och bete sig eller hur kvinnor och män har lärt sig att utveckla olika 
normer även i språket samt vilka attityder och språkbruk en individ med en viss utbildningsnivå 
och klassbakgrund bör ha (Sundén, 1959). Eftersom vi uppfattar och därmed upplever 
verkligheten på olika sätt konstruerar vi också olika förväntningar   på  varandra som formar de 
sociala rollerna (Payne, 2002).  
 

Samtidigt har alla socialsekreterarna svårt att tänka sig att förända sitt språk i dialog med olika 
kön. Tre av informanterna anser att det kan vara på ett omedvetet och automatiskt sätt om de har 
olika språkbruk i samtal med kvinnliga respektive manliga klienter. Peter och Kemo är eniga om 
att i allmänhet måste man utforma språket till alla människor men också efter klienters kön. 
Trots att samtliga informanter säger att olika individer brukar språket på olika sätt och 
sammanhang, visar samtliga att de har egna konstruktioner och upplevelser direkt och indirekt 
eller medvetet och omedvetet vilket innebär att de på olika sätt har en färdig 
föreställning/mentalitet om kön och traditionella könsroller som bidrar till olika språkbruk 
mellan könen. För intervjupersonerna upplevs det som naturligt eller det väcker inte någon 
överraskning om kvinnliga och manliga sätt för prat om vissa saker och ämnen. Samtidigt säger 
de att det finns saker som bara kan förstås av män och tvärtom vilket stämmer överens med 
Nordenstams  (2003) sexism och Sundéns (1959) rollteori. Tannens (1994) syn visar också på 
att kvinnor och män också har olika sätt att prata. De växer upp i olika kulturella miljöer och har 
olika vanor för att signalera sina intentioner och uppfattningar eftersom de har lärt sig att 
utveckla olika normer för att etablera och engagera sig i ett samtal. 
  

Det finns både likheter och olikheter mellan tidigare forskning och socialsekreterarnas 
beskrivningar av skillnader mellan kvinnors och mäns språk. Likheterna består i att kvinnors 
språk är mer känslomässigt än mäns, de har också ”finare” språk och använder inte fula ord och 
män är mer frispråkiga och självständiga i språket än kvinnor vilket stämmer överens med 
Brenner & Hjelmquist (1977) och Nordenstam (2003). Olikheterna består i informanternas 
beskrivning av att kvinnor använder mer ord och mer nyanserade uttalanden än män samt 
kvinnliga uttrycksformer och ordalag är mer kvalitativa än mäns som är kvantitativa vilket inte 
stämmer överens med Brenner & Hjelmquist (1977), Nordenstam (2003) och Tannen (1994). De 
manliga informanterna tycker också att det är viktigt att utforma språket med hänsyn till 
klientens kön. Det visar också på en omedveten bekräftelse för en manlig syn på könet och 
därmed sexism i språket enligt Nordenstam (2003). De manliga informanterna talar också om att 
män kan förstå män och att kvinnor kanske inte tillåter männen att förstå kvinnan,  att män och 
kvinnor ser olika på saker och ting samt att män uttrycker sig grabbigt och etc.   
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Men alla informanterna tycker att skillnader i språkbruket också finns på en individnivå och är 
olika från en klient till en annan. Denna syn står i motsättning till deras beskrivna skillnader 
mellan könens språkstil. Här kan Kamalis (2002) fokus på enskilda individers kulturer 
oberoende av deras etniska tillhörigheter förklara socialsekreterarnas syn. Socialsekreterarnas 
tvåfaldiga konstruktioner om språket utifrån både ett genus och individperspektiv kan närma sig 
ett steg till det dominanta socialkonstruktivistiska synsättet inom forskningsområdet som har 
fokus på interaktionen mellan språk och kön beroende på sociala och kulturella kontexter som är 
ständigt föränderliga (Nordenstam, 2003).    
 
Etnicitetens betydelse för språket  
 

Socialsekreterarnas klienter består mest av invandrare från olika länder. Alla socialsekreterarna 
kan anlita tolk om klienten inte kan förstå svenska. Enligt Shinne och Kemo kan klientens 
frihetsutrymme minskas i tolkens närvaro och känslor kan försvinna under tolköversättning. 
Hjelmskog (1984) pratar också om det känslomässiga uttrycket i ett samtal som gör det svårt att 
tolka alla känsliga ord. Tolkens närvaro blir också ett hinder för språkliga kontakter och 
klientens tillit för socialarbetaren. Det är kanske inte så överraskande om de invandrade 
socialsekreterarna bara upplever att tolkens närvaro har negativa effekter hos klienter. Deras 
tidigare erfarenheter som invandrare kan vara en orsak.   
 

Utan tolk måste socialsekreterarna räkna med att möta olika språkbarriärer (Hjelmskog, 1984).                 
Samtliga socialsekreterare berättar att om klienten kan lite svenska försöker de att anstränga sig 
genom att prata långsamt, tydligt och att använda enkla meningar, undvika svår och 
yrkesterminologi för att kunna möjliggöra kommunikation med klienter och därmed minska 
språkbarriärerna. Därför måste socialsekreterarna förändra sitt språkbruk i samtal med klienter 
som  tillhör etniska minoriteter.  
 

Alla socialsekreterarna tycker att det är viktigt att anpassa språket i samtal med invandrare på 
olika sätt för att undvika missförstånd, för att skapa ett bättre samförstånd, för att visa respekt, 
intresse och solidaritet för klienters kulturer vilket överensstämmer med vad Hjelmskog (1984) 
och Lum (1996) säger om tolk och olika metoder för språkanpassning. Kamali (2002) pratar 
också om ett kulturellt sensitivt socialt arbete som anpassar sig till det mångkulturella samhället 
genom att respektera kulturella skillnader mellan klienter själva och mellan socialarbetarna och 
klienter som kan leda till klienters ökade förtroende till socialarbetare. Vi måste ta hänsyn till 
socioekonomiska och kulturella skillnader mellan olika individer i en och samma kultur som  
också kan vara föränderliga. 
 

Vidare tycker Peter att det kanske är en fördom och undervärdering på ett omedvetet sätt att  
förenkla språket så fort som vi pratar med en invandrare som inte behärskar svenska till hundra 
procent. Det här tankesättet kan kopplas till Sundéns (1959) rollteori som förklarar hur 
människors fördomar och förväntningar konstrueras i sociala och kulturella relationer till 
varandra. Vår uppfattning av verkligheten beror på våra tidigare erfarenheter och upplevelser. 
Genom att vi träffar några invandrare som pratar dålig svenska kan vi omedvetet få fördomar om 
alla invandrare som om alla skulle ha dåliga språkkunskaper. När människor med olika kulturer 
möts är det ofta vanligt att förväntningar inte stämmer med varandras uppfattning av 
verkligheten vilket leder till missförstånd och kan påverka kommunikation mellan människor. 
Det är svårt att förändra olika rollförväntningar eftersom beteendemönster har sina rötter i 
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individers kulturer och personligheter. För att kunna förändra denna kunskap till praktisk 
handling krävs ökad medvetenhet (Payne,2002; Sundén 1959). 
 

Både Shinne och Peter anser att både könsroller och könsspråk är kulturellt betingade. De 
belyser hur religion och normer kan avgöra könsroller i patriarkala samhällen där etniska 
minoriteters beteendemönster och deras språk har sina rötter. Därför finns det uppenbara 
skillnader mellan utländska respektive svenska klienters språkbruk men i sammanhanget måste 
vi också ta hänsyn till kön. Lum, (1996) pekar också på nödvändigheten av socialarbetarens 
medvetenhet och känslighet om könsroller i genusfrågor i olika etniska grupper med olika språk.  
 

Shinne anser att det också kan uppstå kulturella konflikter med manliga muslimska klienter som  
visar sig i deras språk och beteende när de inte skakar hand med en kvinnlig socialsekreterare. 
De föredrar att samtala med en man och de kan prata bekvämare med en manlig 
socialsekreterare på grund av den patriarka synen de har på kvinnor som ett underordnat kön. 
Därför kan de känna sig maktlösa i samtal med en kvinnlig socialsekreterare som har en 
överordnad position mot dem. Peter har också svårare att prata med muslimska kvinnor om vissa 
saker och det är likadant med Kemo som pratar mycket försiktig med religiösa klienter. Peter 
anser också att det i vissa kulturer inte pratas om vissa saker. Wellros (1994) belyser sambandet 
mellan språk, kultur och beteende och de psykolingvistiska faktorer som styr vår tolkning av vad 
vi hör och ser. Kultur påverkar individers uppfattningar av varandras språk och beteende som 
kan skapa kulturella konflikter, skillnader mellan könsroller som kan förklaras av religiösa 
normer gällande könens sociala relationer i exempelvis katolska och muslimska länder. Här har 
Tannen (1994) också en liknande förklaring om individer med olika kulturella bakgrunder som 
använder olika kontextuella spel eller har olika sätt, vanor och signaler för att uttrycka sig vilket 
kan misstolkas och därmed skapa en tvärkulturell konflikt. Därför kan olika språkstilar i 
samtalet skapa missuppfattningar mellan klienter med annan etnisk bakgrund och socialarbetare.  
 

Dessutom anser Frida och Kemo att olikheter i språkbruket finns på en individnivå och inte 
främst mellan svenska och etniska minoriteter. Enligt Frida finns det också svenskar som har ett 
fattigt språk och som inte kan föra en dialog. Kamali  (2002) anser också att  kategorisera 
individer i olika etniska grupper är fel eftersom individer har olika livshistoria och kulturer. Om 
jag vill väva ihop socialsekreterarnas yttrande med forskarna Lums (1996), Tannens (1994) och 
Wellros (1994) synsätt utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv gör jag följande 
sammanfattning; att språket utformar människors beteende men också att varje språk relateras 
till en kultur som har sina unika normer och värderingar. Människor tillhör olika kulturer och 
har olika konstruktioner och verklighetsuppfattningar samt olika värderingar, förväntningar och 
traditioner som också visar sig i olika språkstilar, språkanvändningar och därmed olika 
intentioner och beteendemönster. Könsroller uppfattas också olika i olika kulturer.  
 

Samtliga socialsekreterare tycker att det är viktigt om det skulle finnas socialarbetare som har 
språkkunskap och kulturell kompetens när man arbetar med etniska grupper som kommer från 
olika icke-svenska kulturer. Lum (1996) tycker också att det viktigt och positivt med 
socialarbetarens tvärkulturella kunskap och tvåspråkiga socialarbetare för ett effektivare socialt 
arbete i ett mångkulturellt samhälle. Men Shinne anser att det också kan vara jobbigt för 
klienten att bemötas av en socialsekreterare som pratar hennes/hans språk samt att det kan vara 
en fördel om utländska socialarbetare har ett kulturellt samarbete med svenska socialarbetare. 
Hjelmskog (1984) har nästan samma synsätt som Shinnes när han anser att socialarbetaren 
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måste vara medveten om att vissa invandrare föredrar att ha samtal med en svensk socialarbetare 
genom tolk framför en socialarbetare som kan prata deras språk. Frida tycker att behovet av 
kulturkompetens beror på arbetets syfte och att den som arbetar med försörjningsstöd inte 
behöver ha kulturell kompetens på samma sätt som den som arbetar med barn och familjer. 
Hjelmskog (1984) tycker också att det är bäst med tvåspråkiga socialarbetare när det gäller vissa 
arbetsområden såsom familjerådgivning, barnhälsovård, psykiatrisk vård och missbrukarvård.  
 

Vidare berättar Frida om sina tvåspråkiga kollegor som är mer utsatta för klienters ilska, förakt 
och kränkande ord p.g.a. avslagna ansökningar. Här uppstår en intra-rollkonflikt mellan 
invandrarklienters konstruktion om invandrarsocialarbetarnas roll och svensk institutionell 
uppfattning av en socialarbetares roll som skapar förväntningar hos invandrarklienter om 
invandrarsocialarbetare som landsman (Payne, 2002; Sundén, 1959). Kemo tycker å ena sidan 
att en kulturell kompetens kan underlätta förståelsen mellan klient och socialsekreterare men å 
andra sidan kan det betraktas som en nackdel snarare än en fördel genom att vi kan ha svårt att 
vara opartiska vilket kan påverka våra värderingar på ett omedvetet plan. Här kan Kamali 
(2002) förklara Fridas berättelse och Kemos synsätt utifrån sitt forskningsresultat. Enligt Kamali 
(2002) finns det ett avstånd mellan invandrarklienters syn på kulturell kompetens som ett hinder 
mer än hjälpmedel och invandrade socialarbetares egen tro på kulturkompetens som hjälp i 
dialog med klienter. Han menar att socialarbetarnas professionella bedömning kan färgas eller 
generaliseras av den gemensamma kulturen som de har med klienter. En annan situation är 
också klientens möjliga misstanke om att socialarbetarna kanske kan komma att avslöja deras 
situation för andra landsmän.  
 

Könets och etnicitetens betydelse i relation till ålder, utbildning och klass 
 

Språkets betydelse i dialog med klienten uppfattas av informanterna på olika sätt när det gäller 
faktorer såsom kön, etnicitet, ålder och klassbakgrund, utbildning.  
Peter har svårt att gradera och tycker att språk har en stor allmän roll i dialog med alla sorter av 
klienter oavsett dessa faktorer. Men ändå anser Peter att det är lättare och mindre ansträngande 
för honom att ha dialog med svenska klienter samt tycker att faktorer som klassbakgrund och 
etnicitet har större betydelse än kön och ålder.  
Frida och Peter säger att de har lättare att samtala med klienter som har högre utbildning och 
klasstillhörighet. Här kan Kamali (2002) förklara att det finns mycket mer gemensamt mellan 
högutbildade invandrargrupper och högutbildade svenskar.       
 

Frida tror att klassbakgrund och utbildningsnivå har större betydelse än kön eftersom det finns 
större skillnader mellan könens språk i olika klasser och på olika utbildningsnivåer än mellan 
kvinnor och män av samma klass och utbildningsnivå som har nära språkstil och beteende. 
Detta kan kopplas till Brenners & Hjelmquists (1977) uppfattningar som utgår från Bernsteins 
(1971,1973) synpunkter om språkanvändningen och klasspråket som påvisar att  
arbetarklassfamiljer med lägre utbildning använder begränsade koder i jämförelse med 
medelklassbarn som använder mer utvecklade koder. När Frida tror att kvinnor och män av 
samma klass och utbildningsnivå har mer gemensamma språkstilar visar hon indirekt sin färdiga 
föreställning/mentalitet eller sin tidigare erfarenhet som konstruerar hennes förväntan/fördom 
om olika klassers roll och utbildningsnivåers betydelse i olika köns språkbruk i samhället 
(Sundén, 1983). Språket är viktigt för Frida men det är inte ett hinder för henne i samtal med 
klienter med hänsyn till kön, etnicitet, ålder och klassbakgrund. 
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Trots att Kemo anser att de olika faktorerna inte har någon större betydelse gör han en gradering 
i följande ordning: kön, ålder, etnicitet och klassbakgrund. För Shinne har kön och etnicitet mer 
betydelse än andra faktorer. Hon föredrar att vara lika klienten gällande könet. Hon  tycker att 
det är naturligt eftersom hon är både en kvinna och en socialarbetare med utländsk bakgrund.   
 

Alla informanterna prioriterar vissa variabler/faktorer gentemot andra på något direkt eller 
indirekt sätt som visar att deras konstruktioner av verkligheten är olika och därmed att de har 
olika erfarenheter och upplevelser som också strukturerar deras förväntningar/fördomar i 
samband med variablerna. Även om de väljer samma variabel har de visat att de inte har samma 
motiv och avsikt med sitt val (Payne, 2002; Sundén, 1959; Wetherell &  Maybin, 1998). Därför 
kan Kamalis (2002) synsätt överensstämma med informanternas bakomliggande orsaker till val 
av olika variabler. Enligt Kamali (2002) kan relationer mellan socialarbetare och klienter 
påverkas av skillnader som kan finnas mellan dem i förhållande till olika variabler såsom 
socialgruppstillhörighet, kön, ålder, utbildning och livserfarenheter som kan försvåra 
anpassningen mellan socialarbetare och klienter inom socialt arbete. Det är inte konstigt om 
samtliga informanter har upplevt att ovannämnda variabler mer eller mindre kan påverka deras 
relationer med andra människor i samband med yrkeslivet eller privatlivet.          
 

Konkreta exempel  
 

Frida är den enda informanten som inte har någon berättelse. Hon tror att det är omöjligt att  
uppleva språkets betydelse i dialog med klienter om hon inte skulle kunna ha nära kontakter 
med sina klienter. På grund av att hon har så många klienter och brist på tid, går det inte att ha 
nära kontakter och få den språkliga upplevelsen. Jag har mycket svårt att kunna tolka Fridas tro 
och uppfattning eftersom mina upplevelser, kunskaper och tidigare erfarenheter från andra 
socialsekreterares och forskarnas forskningsresultat säger något annat. Kanske skymmer träden 
skogen. Alla andra informanter visar genom sina berättelser att språket spelar en viktig roll i 
dialogen mellan socialarbetarna och deras klienter som mest är invandrare från olika kulturer. 
Socialsekreterarnas utsagor visar också hur klienter med annan bakgrund språkligt kan 
misstolka vad de hör. Det visar även att missförstånd uppstår när klienter översätter sitt eget 
språk ord för ord till det svenska språket och tvärtom. Det visar också på hur viktigt det är att en 
socialarbetare använder rätt språk i dialogen med klienter eller hur språklig missförståelse 
mellan klientgrupper från etniska minoriteter och socialarbetare kan leda till aggression och 
besvikelse hos klienterna. Alla berättelser stämmer med tidigare forskning. Wellros (1994) 
pratar om människors personperception över språk och kulturgränser som kan ge språkliga 
barriärer genom att skapa ömsesidigt missförstånd, misstolkning, osäkerhet och irritation i 
dialogen mellan dem. Språklig etik, intentioner och beteendenormer är olika i olika kulturer 
eftersom människor med selektiv perception väljer saker och ting som de vill se och höra för att 
kunna konstruera sin egen bild av verkligheter.                     
 

Wellros (1994) hypoteser om olika former av avvikelser i språkbruket stämmer ganska bra med 
informanternas berättelser. När klienten i Shinnes exempel säger: ”Du dödar min hjärna.” eller 
när Peters klient säger: ”Jag har blodtryck och är psykos” överför de sitt modersmåls 
språksystem till svenska språket med en annan struktur och resultatet blir ett översättningsfel. 
Med ett annat uttryck tror klienterna att ett ord som finns i deras språk också finns i det svenska 
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språket. Denna tanke kan skapa missförståelse mellan dem och socialsekreterarna (Wellros, 
1994). Både Shinne och Peter berättar att de tvingas gissa och tolka vad klienterna menar.  
 

Kemo betonar i sin berättelse att det är viktigt hur språket används och vilka ord som väljs i 
samtal med klienten. Detta stämmer bra med Wellros (1994) som säger att möjligheten att kunna 
använda språket i olika situationer, olika roller och olika sammanhang beror på vilket 
kommunikativt behov vi har.  
 

Helhetsanalys 
 

Språket är ett yttre uttryck för att beskriva inre tankar, känslor och därmed beteenden i form av 
dialektiska yttranden som dynamiskt skapas och omskapas i samspel mellan socialarbetarna och 
klienter med strävan att fortsätta dialogen till dess att ett samförstånd uppnås. Dessutom kan ett 
yttranden uppfattas som ett ömsesidigt drag i kommunikativa spel mellan socialarbetarna och 
klienter (Fredin, 1993; Linell & Gustavsson, 1987; Schaff, 1967; Volosinov, 1973). Båda 
språkteorierna om dialogens yttrandesdrag och dialektik stämmer överens med socialarbetarnas 
beskrivningar av språket som kommunikationsmedel och informationsutbyte etc.  
Socialarbetarnas olika beskrivningar av språket och dess mening i dialog med klienten tyder på 
att de konstruerar och upplever språkets betydelse i ett samtal med klient på olika sätt. Alla 
dessa varierande skildringar uppmärksammar att den verbala kommunikationen är mycket viktig 
för att människor ständig ska kunna utveckla och förändra varandras konstruktioner genom 
dialektiska samspel.  
 

Socialarbetarnas olika uppfattningar om språket tyder på att språkets mångfaldiga innebörd 
måste uppfattas i sociala och kulturella kontexter i rum och tid. Dynamiska relationer mellan 
socialsekreterarnas inre- och yttrevärld påverkas och förändras ständigt genom språkliga 
kommunikationer som former av sociala handlingar. Därför betraktar socialsekreterarna inte 
språket som ett abstrakt system utan det är ett viktigt verktyg för jagets konstruktion hos dem 
själva och för att kunna utbyta, utveckla tankar och känslor i samtal med deras klienter. 
Samtidig kan de också påverka eller förändra klienters konstruktioner till nya tankar och 
attityder. Därför är det viktigt att ha en utvecklande dialog med klienter (Andersson, 2002; 
Payne, 2002; Wetherell &  Maybin, 1998).  
 

Socialarbetarnas berättelser var ett sätt att presentera bilder av sig själva, sina tankar, känslor 
och 
roller som de bär i den sociala och kulturella vardagsverkligheten på sin mångkulturella 
arbetsplats (Payne, 2002). Berättandet via intervjuerna har kanske kunnat väcka funderingar och 
känslor hos socialarbetarna själva när de reflekterat över sina tidigare upplevelser och 
erfarenheter om språket i samband med olika klienter. Detta i sin tur kan också ha kunnat 
påverka eller förändra deras konstruktioner och därmed tankar, föreställningar, känslor och 
beteende som skulle kunna göra att de blir mer medvetna och uppmärksamma om den egna 
språkanvändningen i dialogen med olika klienter (Lum, 1996). Socialarbetarnas konstruktioner 
och upplevelser om språkbruket i dialoger med olika klientgrupper visar att dialektiska 
yttranden för en utvecklande dialog ibland kan förändras till ett spel i form av makt i både språk 
och handling för att betona institutionens regler om ekonomiskt bidrag samt dess åtgärder och 
sanktioner (Fredin, 1993; Nordberg, 1999). 
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Människor som bygger ett samhälle har inte bara gemensamma språk utan också gemensamma 
uppfattningar av kulturella normer och värderingar samt de lär sig om sociala roller, bestämmer 
vad som är rätt/normalt eller fel/avvikande handlande inom sina samhälleliga normer. Det vill 
säga att olika verkligheter byggs på olika sociala och kulturella konstruktioner i olika samhällen 
(Berger & Luckmann, 1979). Därför kan det lätt uppstå rollkonflikter när socialarbetarnas roll  
misstolkas av icke- svenska klientgrupper med olika konstruktioner, kulturella normer, språk 
och förväntningar än den svenska institutionens uppfattning och kultur (Payne, 2000). Detta har 
visat sig i socialsekreterarnas konkreta berättelser. Socialsekreterarnas upplevelser bekräftar att 
könsroller påverkas och utvecklas av olika kulturella konstruktioner samt religiösa värderingar 
av kvinnor med djupa rötter i kulturhistoriska sammanhang. Detta könsrollsmönster kan lätt 
orsaka konflikt mellan socialarbetarna och invandrarklienterna (Sundén, 1959).    
 

Socialsekreterarnas konstruktion och syn på könsroller som speglar sig i kvinnliga och manliga 
språkstilar är inte så överraskande, inte för mig och inte för dem själva. Socialsekreterarna är 
medvetna om olika sociala och kulturella förväntningar på kvinnor respektive män som skapar 
deras roller och därmed bestämmer över deras språkliga beteende och handlingsutrymme i ett 
samhälle. Både utländsk- och svensksocialsekreterarnas synpunkter visar i olika grad beroende 
på deras kulturella värderingar att de är medvetna om att det finns en färdig 
mentalitet/föreställning och att det är ganska naturligt att prata om vissa saker som manligt 
respektive kvinnligt. Det betyder att könsroller och könsspråket spelar stor roll i människors 
mentalitet och därmed i olika kulturella kontexter.  
Socialsekreterarnas upplevelser av tolkanvändning tyder på att det finns både negativa och 
positiva tankar om tolkens roll som kan bero på både kulturella och personliga konstruktioner 
hos olika klientgrupper samt av tidigare upplevelser av tolkens störande närvaro. 
 

Samtliga socialsekreterare har uppfattat och upplevt kulturell kompetens som en fördel i socialt 
arbete med invandrare men två av socialarbetarna har samtidigt upplevelser och uppfattningar 
som tyder på att det också kan finnas nackdelar. Eftersom socialarbetarna med 
invandrarbakgrund förväntas att spela en dubbel roll i dialog med invandrarklienter, blir de mer 
utsatta för olika sorter av kränkningar när vissa invandrarklienter får avslag av dem som 
landsmän. Socialarbetarna med invandrarbakgrund kan också bli partisk och färgas av den 
gemensamma kulturen och språket som har med sina klienter som landsmän. Detta kan påverka 
socialarbetarnas bedömning genom kulturell generalisering av klienten. Socialarbetarnas 
prioriteringar är både lika och olika angående gradering av variablerna, kön, etnicitet, ålder och 
klassbakgrund, utbildning hos klienter i samband med språkets betydelse.  
Socialsekreterarnas konkreta exempel betonar språkets viktiga roller i ett komplext socialt arbete 
som konstrueras av olika socialarbetare och klienter med olika etniska och kulturella bakgrunder 
i ett mångkulturellt samhälle som Sverige (Payne, 2002). Enligt socialsekreterarnas upplevelser 
finns det språkliga barriärer i samtal med etniska klientgrupper på grund av översättningsfel 
eller begränsade språkkunskaper respektive deras kulturella uppfattningar, förväntningar och 
värderingar som tillsammans kan ge upphov till olika former av konflikter, misstolkning, 
frustration och aggression. Men socialsekreterarnas berättelse tyder på att sådana barriärer kan 
förebyggas eller minskas genom att de försöker och anstränger sig på olika möjliga sätt för 
anpassa deras språkbruk till klienter.        
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Informanternas konstruktioner om olikheter i språkbruket kan inte bara förstås och tolkas utifrån 
genus och etnicitetsperspektiv utan också från ett individperspektiv som ser de sociala och 
kulturella skillnaderna på individnivåer. Denna uppfattning kan även förklaras av ett 
konstruktivistiskt synsätt om språk, kön och etnicitet vilket fungerar som ständigt rörliga och 
föränderliga variabler både på nationell och global nivå. (Nordenstam, 2003). Men den kan 
också förklaras av Kamalis (2002) åsikt att individer har olika kulturer oavsett deras etnicitet.      
 

8  Slutdiskussion  
 

I detta kapitel sammanfattas resultaten. Sedan tolkas de utifrån valda teorier samt kopplas till 
tidigare forskning. Slutligen diskuteras i metoddiskussionen för- och nackdelar med metodvalet.   
      

Sammanfattning av resultaten 
 

Studiens syfte har varit att belysa vilken betydelse språket och språkbruket har i en utvecklande 
dialog mellan socialarbetare och klient med hänsyn till kön och etnicitet. Frågeställningarna har 
varit:  
 
- Vad anser en socialarbetare om språket som verktyg för en utvecklande dialog med klienten? 
- Hur upplever en socialarbetare skillnader i språkbruket mellan klienter med hänsyn till deras kön och etnicitet? 
 

Studiens data visar att samtliga socialarbetare uttrycker sin konstruktion om språkets betydelse i 
dialoger med klienter på olika sätt men det finns stora likheter i deras beskrivningar som ganska 
tydligt visar att språket fungerar som ett arbetsredskap, ett kommunikationsmedel för att utbyta 
tankar och känslor samt för att skapa förståelse, tillit och överensstämmelse med klienter 
angående försörjningsfrågor. Två socialarbetare ser också på språket som ett verktyg för att dra 
gränser genom att meddela institutionens regler och krav till ekonomibiståndstagare. De två 
andra socialarbetarna betonar däremot att språksvårigheter kan orsaka olika former av barriärer 
för en utvecklande dialog med klienter och som leder till misstolkning och ömsesidig frustration. 
 

Socialarbetarnas upplevelser av olikheter i språkbruket mellan kvinnliga och manliga klienter 
tyder på att det faller sig ganska naturligt att kvinnor och män använder olika språkstilar. 
Socialarbetarnas berättelser tydliggör att de är medvetna i stort sett och omedvetna i viss mån 
om att kvinnor och män agerar utifrån de sociala och kulturella förväntningar i form av 
bestämda roller som även speglas i deras olika språkbruk. Socialarbetarnas upplevelser kan 
också uppfattas som att könsroller och deras språkbruk varierar i olika kulturer och religioner 
vilket också kan visa sig i olika invandrargruppers beteendemönster i samtal med 
socialsekreterarna.   
 

När det gäller klienter från etniska minoritetsgrupper anser socialarbetarna att språkbruket måste 
anpassas till klientens språknivå för att kunna uppnå ett samförstånd och därmed nå samtalets 
syfte. Båda utländska socialarbetarnas uppfattningar och upplevelser är negativa för 
tolkanvändning därför att tolkens närvaro är störande och det är svårt att översätta känslor.   
 

Alla socialarbetarna tycker att det är positivt att ha kulturell kompetens om olika klientgruppers 
kulturer eller att själva vara flerspråkiga särskilt inom vissa arbetsområden. Men en 
socialsekreterare anser också att det kan finnas en risk att invandrade socialarbetare inte kan 
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vara opartiska och därmed kan de generalisera klienter och bortse från enskilda individers 
kulturella skillnader.  
 

När det gäller vilken betydelse andra faktorer, vid sidan av kön och etnicitet har, prioriterar  
socialsekreterarna på olika sätt. Några betonar att kön och etnicitet har störst betydelse medan 
andra tycker att det är mest viktigt med utbildning och klass.    
 

Samtliga socialarbetarnas utsagor kan också uppfattas som att de har en parallell syn på 
könsroller och kvinnors/mäns språkstilar samt skillnaderna mellan svenska och 
invandrarklienters språkbruk. Enligt denna syn anser de att skillnader i språkbruket mellan olika 
klientgrupper  också finns på en individnivå oavsett kön och etnicitet.    
 

Sammanfattande tolkning av resultaten  
 

Med hjälp av språkteorierna i Fredin, 1993; Linell & Gustavsson, 1987; Schaff, 1967; 
Segerdahl, 1998; Volosinov, 1973; Walls, 1992; Westman, 1998 har jag fått en tvåfaldig syn på 
hur språket fungerar i en utvecklande dialog. Dialogens yttranden kan betraktas som drag i ett 
kommunikativt spel mellan socialsekreterarna och klienter eller som dialektisk i en dynamisk 
relation mellan den subjektiva socialarbetaren som måste förstå klientens yttrande genom att se 
sig själv som objektiv ur klientens syn. Detta är ett krav för en utvecklande dialog under en 
kommunikationsprocess. Därför anser jag att båda teorierna kan användas för att beskriva 
spelet/dialogen mellan socialsekreterarna och deras klienter.  
 

Rollteorin (Sundén, 1959) har belyst att roll är en social och psykologisk konstruktion. Det 
konstrueras och förväntas att socialarbetarna har ett visst förhållningssätt inom institutionella 
regler som professionella tjänstemän gentemot klienter. Denna yrkesroll ger socialarbetarna en 
dominant position som också speglar sig i deras språkbruk och samtal med klienter. 
Socialarbetarnas medvetna synätt på könsroller och olikheter i könens språkstilar visar på 
färdiga mentaliteter/föreställningar hos dem och tydliggör att roller har djupa rötter i människors 
konstruktioner och innebär att det inte är så lätt att förändra sådana konstruktioner i praktiken.  
 

En kombination av rollteorin och socialkonstruktivistiskt synsätt (Berger & Luckmann, 1979; 
Payne, 2002; Sundén, 1959) gör det möjligt att lyfta fram vikten av rollkonflikter. När 
socialarbetarnas roll missuppfattas av etniska klientgrupper som har andra sociala och kulturella 
konstruktioner, normer och värderingar om olika sociala roller uppstår också könsrollskonflikter 
och svårigheter mellan socialsekreterarna och deras klienter på grund av de kulturella  
konstruktionerna i form av exempelvis religiösa värderingar av kvinnors roll i patriarkala 
kulturer. Sådana konflikter kan förstärkas om socialsekreterarna och klienter inte behärskar 
samma språk.  
 

Socialkonstruktivismen (Payne, 2002; Westman, 1998; Wetherell &  Maybin, 1998) har visat att 
språket inte enbart kan ses som ett abstrakt regelsystem av semantik utan också är ett slags 
social handling, ett sätt att tänka, att forma människors verklighetsbilder och ett  
kommunikationsmedel för att ständigt överföra, utveckla och förändra konstruktioner och 
därmed tankar, känslor, beteende och attityder hos människor under ett ömsesidigt samspel 
mellan dem. Socialsekreterarna och olika klientgrupper kan utveckla och förändra varandras 
konstruktioner genom utvecklande dialoger med varandra. Socialsekreterarna använder språket 
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som ett arbetsredskap och informationsmedel i samtal med klienter för att kunna förstå och 
därmed påverka klienters konstruktioner och därefter hjälpa dem för att förända sitt eget 
handlande.   Socialarbetarnas utsagor tyder på att socialarbetarna ständig bör förändra och 
utveckla sina konstruktioner genom att anstränga sig att öka sina kulturella kompetens och 
sensitivitet för att kunna förstå och tolka klienters situationer och problem på ett effektivare sätt, 
inte minst med klienter från andra kulturer  inom ett komplext  socialt arbete.  
 

Jag anser att studiens resultat i stor sträckning ligger i linje med tidigare forskning. 
Informanternas beskrivningar av språket såsom ett kommunikationsmedel för ett ömsesidigt 
samspel för att medla tankar och känslor ligger i linje med vad Westman (1998) anser om 
språkets mening. När några av informanterna pratar om att klienten bör informeras om 
institutionella regler eller att markera och dra gränser genom makt i språk och handling som 
visar sig i en dominant samtal, ojämlikhet i roller utifrån institutionens ram, ligger detta i linje 
med vad Fredin (1993) och Nordberg (1999) säger om institutionella samtal och socialarbetares 
språk.  Socialarbetarnas berättelser om språksvårigheter i form av klientens skam, aggression 
eller frustrationer för båda parterna ligger exakt i linje med vad Wellros (1994) anser om 
språkchocken och dess konsekvenser hos båda parterna. Likaså stämmer socialarbetarnas 
uppfattningar om en språkanpassning till klienters språknivå som förebyggande åtgärd från 
missförstånd med vad Hjelmskog (1984), Lum (1996) och Wellros (1994) anser om samtal med 
invandrarklienter med begränsad språkkunskap samt  förebyggande åtgärder från misstolkning.   
 

Intervjupersonernas konstruktioner visar medvetet och omedvetet att de har en färdig mentalitet/  
föreställning som ligger i linje med sexismens begrepp i Nordenstams (2003) bok.  
Informanternas förklaring av könens olika beteendemönster, roller och språkstilar som är 
beroende av deras olika uppfostran i olika kulturella och sociala miljöer stämmer väl med vad 
Tannen (1994) anser om könens språkstilar. Däremot finns det både likheter och olikheter 
mellan socialarbetarnas olika konkreta exempel på kvinnors och mäns språk och vad Brenner & 
Hjelmquist, (1977); Nordenstams, (2003) och Tannen, (1994) exemplifierar.  
 

Invandrarinformanternas negativa upplevelser av tolkanvändning ligger exakt i linje med  
Hjelmskog (1984) samt Kamalis (2002) forskning om klienters negativa syn på 
invandrarsocialarbetare. Hjelmskog (1984) beskriver också hur socialarbetaren måste anpassa 
språket till klienten både med och utan tolkanvändningen men detta pratar informanterna  inte  
om.  
Socialarbetarnas positiva inställning till kulturell kompetens, särskilt inom vissa arbetsområden 
ligger också väl i linje med vad Lum (1996) och Hjelmskog (1984) anser. Även den negativa 
synen på kulturkompetens som inte ger någon förmån, utan till och med kan vara ett hinder, 
överensstämmer med Kamalis (2002) synsätt. De socialsekreterare som betonar klassbakgrund 
och utbildningsnivås betydelse på språkbruket ligger väl i linje med Brenner & Hjelmquists 
(1977) forskning om klasspråket.   
Socialarbetarnas syn på språkbruket på individnivå oavsett kön och etnicitet ligger i linje med 
vad Kamali (2002) betonar om individers kulturella skillnader oavsett deras etniska tillhörighet. 
Men denna syn kan också tyda på att det parallellt med traditionella föreställningar om 
könsrollernas inverkan på språkbruket finns en förändring i deras konstruktion av och syn på 
könsroller. Här närmar de sig Nordenstams (2003) uppfattning att begrepp som kön liksom 
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andra begrepp såsom språk, kultur och etnicitet är föränderliga i dagens mångkulturella samhälle 
(doing gender).  
 

Metoddiskussion            
 

Jag tycker att val av metod var rätt och lämpligt för att kunna uppfylla studiens syfte.  En fördel 
med en kvalitativ forskningsdesign är möjligheten att fånga upp hur en människa konstruerar 
och upplever sin verklighet i interaktion med andra människor (Backman, 1998). Genom 
språket kunde jag och informanterna ta del av varandras inre världar under intervjuerna. Därmed 
ökade min möjlighet att kunna förstå informanternas upplevelser och uppfatta språkets betydelse 
i dialog med klienter på olika sätt för att sedan kunna tolka och beskriva den information jag 
fick. För att kunna genomföra detta var det nödvändigt att använda en kvalitativ 
forskningsmetod (Olsson & Sörensen, 2001).      
 

Enligt Olsson & Sörensen (2001) är det en konst att vara neutral i en kvalitativ intervju men 
samtidig nära och känslig för informantens budskap. Jag gjorde mitt bästa att inte överföra mina 
egna tankar till informanterna för att öka trovärdigheten i de kvalitativa intervjuerna. Backman 
(1998) förklarar också att det finns en nackdel med kvalitativa metoder i former av olika 
felkällor eller bias då forskare själv kan vara en av dem. Jag har utfört en tolkning av 
socialsekreterarnas berättelser. Jag försökte vara medveten under hela forskningsprocessen 
genom att förhålla mig kritisk inför mina egna föreställningar. Jag tror att jag lyckades i stort 
sett. Men samtidig kan resultattolkningen på en omedveten plan ha färgats av min egen 
konstruktion och tidigare erfarenheter. Därför är det svårt att veta exakt hur min förförståelse har 
påverkat denna studie. 
 

Min studie har väckt många frågor hos mig själv. Om jag hade haft mer erfarenhet och tid skulle 
jag kanske kunnat få ut mera av studien. Jag valde ett tätt invandrarområde utan tanke på att det 
var få svenska klienter i en sådan kommun vilket gjorde att socialarbetarnas egna 
jämförelseunderlag var begränsade för just min studie.  
 

Slutligen upplever jag att socialarbetarnas korta yrkeserfarenheter inom området både påverkade 
deras konstruktioner och upplevelser och därmed intervju- och studieresultatet. En intressant sak 
som också har visat sig i både intervju- och studieresultatet var att de två nyutbildade 
socionomernas konstruktion och synvinklar var mycket mer i enighet med varandra samt också 
mer bekanta för mig och närmare till tidigare forskning än de andras konstruktion som var mer 
osäkra och ambivalenta. Detta skulle kunna visa på att vår verklighetsbild och uppfattning kan 
förändras eller påverkas av de senaste och närmaste kunskaper som vi har lärt oss från 
omvärlden.  
 

Förslag till fortsatt forskning  
 

Dagens forskning om språkets betydelse i en utvecklande dialog med klienten är mycket 
begränsad, speciellt inom området socialt arbete med etniska minoriteten i Sverige. Därför har 
studien väckt flera idéer och tankar om framtida forskningen inom detta område. Jag tycker att 
det skulle vara intressant om studien skulle kunna utföras med en kombination av både 
kvalitativ och kvantitativ metoder för att täcka ett större antal intervjupersoner samt för en 
starkare och säkrare generalisering. Det skulle också vara intressant om den fortsatta 
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forskningen behandlade betydelsen av andra faktorer såsom utbildning, klasstillhörighet och 
ålder. Vidare skulle jag önska en fortsatt forskning utifrån både socialarbetares och klienters 
utsagor, upplevelser av och perspektiv på språkets betydelse i en utvecklande dialog inom 
socialt arbete. Dessutom skulle jag vilja att forskningen inom detta område kommer att fortsätta 
med fokus på socialarbetares kulturella kompetens och sensivitet i socialt arbete med 
invandrarklienter inom Sverige. Till sist är det mycket viktigt att forska kring tolkanvändningens 
fördelar och nackdelar inom socialt arbete med invandrare och etniska grupper. Frågan om 
rekrytering av tvåspråkiga socialarbetare gentemot tolkanvändare, som är en känslig fråga borde 
locka många framtida forskares intresse och nyfikenhet inom detta forskningsområde. 
 

Egen reflektion om språket  
 

Studien har inte bara fördjupat mina kunskaper utan också visat mig att språket är en konst 
vilket ständigt konstrueras av de sociala konstnärer som människor är i samspel med varandra i 
dialogerna. Språket är en internationellt känd konst, en global tavla som i oändlighet målas av 
människan som konstnär färgad av kulturer, sedvänjor, idéer, föreställningar, känslor, 
upplevelser och erfarenheter. Min metafor om språket är inte orealistisk utan har visats och visar 
sig i varje människans vardagslivsverklighet. Inom socialt arbete är en socialarbetare målaren 
som bör ha kännedom om språkets mångfärgade nyanser för att kunna skapa olika tavlor i sitt 
språkbruk i dialektiska relationer och i olika spel med klienter.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1  Informerat samtycke 
 
Information om deltagandet i studien ”Språkets konst och mening” 
 

Jag heter Natasha Mostashari och går sista termin på socialhögskolan i Stockholm, institutionen 
för socialt arbete, Stockholms universitet.  
Detta innebär att jag ska skriva en C-uppsats och det är med anledning av uppsatsarbetet som jag 
nu kontakta Er. Jag behöver Er hjälp och delaktighet för att kunna genomföra detta arbete. 
 

Mitt examensarbete har rubriken ”Språkets konst och mening- skapandet av en dialog med 
klienten”. 
 

Syftet med studien är att belysa vilken betydelse språket har i dialogen mellan socialarbetare och 
klient med hänsyn till kön och etnicitet. 
Därför vill jag utnyttja socialarbetarens upplevelser, erfarenheter och synpunkter när det gäller 
språket med de nämnda klientgrupperna.  
 

Studien baseras på en kvalitativ intervju metod och intervjuerna dokumenteras med bandspelare. 
Intervjun har följande teman: språkets betydelse, kön, etnicitet och konkreta exempel. 
Resultatet kommer att analyseras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och jag använder 
mig av språkspelsteorin med hänsyn till genus och etnicitets perspektiv. 
 

Informanterna deltar frivilligt i undersökningen. De har också rätt att vägra att låta sig intervjuas 
när som helst och äger rätigheten att vägra eller inte vilja svara på frågorna, helt eller delvis. 
Informanternas utsagor kommer att redovisas under fingerade namn. Även arbetsplatsens namn 
kommer att vara fingerad och all information som lämnas behandlas konfidentiellt och med 
största sekretess. 
 

Den etiska principen om fördelaktighet innebär att risken att en informant lider skada ska vara så 
liten som möjligt. De tidigare forskningarna har visat att ett frivilligt deltagande i en vetenskaplig 
studie kan innebära positiva konsekvenser för deltagaren/na. Genom sina berättelser som väcker 
minnen, kan de få en återblick och insikt för tidigare upplevelser och erfarenheter vilken 
möjligtvis kan förändra deras konstruktion om framtida arbete med olika klientgrupper. 
Dessutom kan studiens resultat ge upphov till att påverka/öka blivande socionomers kunskap 
inom detta problemfält.     
 
Med vänlig hälsning 
Natasha Mostashari 
 

Vid frågor, före el. efter intervjun, vänligen kontakta: 
Tfn: 08- 000000  
Eller www.xxxxxx@swipnet.se  
 



Bilaga 2  Intervjuguide 
 
Språk 
 

a Vilken betydelse anser Du att språkets roll har i en utvecklande dialog med klienten?   
 
Kön 

 
a Tycker Du att det finns allmänna skillnader mellan kvinnors resp. mäns språk och i så fall 

vilka/hur  
  

b Tycker Du att Du själv använder olika språk när Du samtalar med kvinnliga resp. 
manliga klienter och i så fall hur? 

  
c Är det viktigt att utforma ett klientsamtal med hänsyn till klientens kön och i så fall på 

vilket sätt? 
 
Etnicitet 
 

a Skiljer sig ditt eget språkbruk i samtalet med etniska klientgrupper resp. svenska klienter 
och i så fall hur? 

 
b Finns det skillnader i etniska resp. svenska klientgruppers språkbruk i dialogen med Dig 

som socialarbetare och i så fall vilka? 
 
c Finns det skillnader i etniska resp. svenska klientgruppers språkbruk i dialogen med Dig 

som socialarbetare beroende på kön och i så fall vilka? 
 

d Vilken betydelse har de kulturella kompetenserna för en utvecklande dialog med etniska 
klientgrupper? 

 
e    Är det viktigt att i dialogen anpassa språket till de olika etniska grupperna och i så fall   

            på vilket sätt? 
 
Konkreta exempel 
 

a Kan Du berätta om några konkreta erfarenheter och upplevelser i samband med språkets 
väsentlighet i Din dialog med klienter? 

 
b Vad betyder det att man är lika klienten när det gäller kön, etnicitet, ålder och 

klassbakgrund? Vilket av detta har mest betydelse? 
 

c Hur uppfattar Du allmänt språkets betydelse i dialog med klienter utifrån kön, etnicitet, 
ålder, utbildning och klassbakgrund? Är det  möjligt att göra en gradering?        
(Vilket har mest betydelse, klientens kön, etnicitet, ålder, utbildning el. klassbakgrund?) 


