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Abstract 
  
This thesis describes how social work language practice circulates around the implementation 
process of an evidence based structured assessment tool � Savry.  The purpose is to examine 
and understand the social workers language practice in a working group that uses this 
structured assessment tool in their work with youth. The purpose is also to look for 
dimensions of identity in terms of discourse. The ontological viewpoint is post-structuralism 
where language is in focus. The theoretical framework is discourse theory based upon the 
work of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. This theory is used as a basis of the creation of 
an analytical toolkit which emphasises the concept chains of equivalence and nodal points. 
The study is based upon qualitative interviews with social workers in a group in the social 
services for children and youth, who uses the evidenced based structured assessment tool � 
Savry. The study concerns the structuring around two identities. Theese identities circulate 
around the nodal point �knowledge� and defines it in two different ways through chains of 
equivalence. One of the identities equivalates scientific research to the nodal point 
knowledge, the other equivalates the unique experience to the same nodal point. Theese 
identities seames to be the result of a hegemonic strategy articulated by one of the two. The 
purpose of the strategy seams to be the incorporation of as many discursive elements as 
possible into one dominating discourse. This is also done through the principal exclusion of 
certain discursive elements, witch is the characterisation of power in discursive theory. The 
character of the struggle for dominance is not equal. It is instead characterised by the 
expansion of the chains of equivalence by the scientific knowledge based identity to 
incorporate discursive elements form other discourses. This is identified as a hegemonic 
strategy with the purpose of organising consent around the definition of the concept of 
knowledge and its consequences for social work practice 
 
Keywords: discourse, social work, structured assessment, post-structuralism, evidence, 
equivalences, nodal points, hegemony 
  
Sökord: diskursteori, socialt arbete, strukturerade beslutsstöd, poststrukturalism, evidens, 
ekivalenser, nodalpunkter, hegemoni 
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1. Inledning 
 
Ärendedragning: 
- Först är det ett fax från barncentrum, en anonym anmälan om en misstänkt misshandel. 
- Pojke, född -90. Mamman är orolig för sonen . Han har ADHD och mamman känner sig 
hotad av honom. 
- Skolan fungerar inte och pojken vill inte gå dit, Modern är sjukpensionär. De äter upp maten 
hemma. 
- Vad sa du � äter de upp all mat? 
- Ja, nu är det en rektor som skickat in en anmälan. De var inte jätteoroliga. Pojken är rädd för 
sin pappa.  
- Är vi inne på ett nytt ärende nu? 
- Ja, ja � den som får ärendet får lusläsa det. 
- Hur gammal är killen? 
- Det framgår inte, jo, -95 � 11 år. Ja, man måste kontakta föräldrarna. De här är de tre vi kan 
göra något åt idag. 
- Ja, men den där Sven, det lät ju som en savrypojke. Han var ju utåtagerande. 
- Han är ju bråkig i skolan, bara så att man vet vad det betyder. 
- Här kan man skanna. 
- Ja precis, finns det gamla akter, problem med aggressivitet, då kan man ju sätta igång med 
Savry direkt. 
- Eftersom det var ett Savry, jag vill ha ett savryärende. 
- Heter det screening, scanning eller fiskis, fiskesavry?  
- Då kan jag säga, kul att ni var på middagen för projektet. Nu kan ni ju själva bedöma vilka 
ärenden som ska vara Savry. Nu har ju haft era skäl till motstånd. Jag sa ju något om 
ketchupeffekten på festen, det ramlar på en massa ärenden på slutet. 
- Det finns ju oerhörda vinster med ett gemensamt språk. Det lägger en grund för samverkan, 
samutredning, remisser.  
- Man får mer information på kortare tid om man använder Earl 20B, man får fram mer kring 
risk och skyddsfaktorer för bedömning av insatser.  
- Du har verkligen tagit dig igenom ett visst motstånd.  
- Man måste vara kritisk till ny kunskap. 
- Det landar bättre och man får kritisera det först.  
- Man måste ju vrida och vända på det. 
- Det är verkligen där teori möter praktik. 
 
Vad har vi sett 
Ovanstående är en kort observation från en ärendedragning i den arbetsgrupp där vi gjorde vår 
praktik under socionomlinjen. Vi båda satt som praktikanter med under ärendedragningar en 
gång i veckan under vår praktikperiod och under denna ärendedragning visste de övriga i 
gruppen att vi skulle göra en observation. Det vi tycker oss se är hur en klient definieras som 
möjlig att genomföra en savryintervju på. Han är en �savrykille�, utagerande, aggressiv och i 
rätt ålder med en diagnos; ADHD.  Någon uttryckte en önskan om att ta klienten då hon ville 
göra en savryintervju. 
 
Under hela praktikperioden var implementeringen av ett nytt arbetssätt, ett strukturerat 
beslutsstöd kallat Savry (Structured Assessment of Violence in Youth) aktuellt, och hos oss 
som praktikanter blev detta en spännande ingång till att söka förståelse för hur det sociala 
arbetets praktik kan te sig utifrån nya metoder och tankesätt. Implementeringen var en process 
som väckte vår nyfikenhet. Implementeringen verkade också karaktäriseras av ett motstånd 
som vi blev fascinerade av. Motstånd kan beskrivas som en process där individen inte vill låta 
sig definieras och låsas fast i en identitet (Öhlund, 1992 s.265). Detta resonemang sätter fokus 
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på identiteten i relation till en implementering av något nytt. Identiteten sätts i relation till det 
nya och detta skapar nya möjliga identitetsalternativ. Vad är då Savry enligt de som 
konstruerat det? 
 
Savry 
I manualen till savryintervjun (Borum, Bartel och Fourth , 2002) beskrivs hur Savry har 
influerats ur de strukturerade beslutsstöd som finns för vuxna inom psykiatrin och kan sägas 
vara ett riskbedömningsinstrument snarare än ett våldsprediktionsinstrument. Skillnaden 
mellan dessa handlar främst om att våldsprediktionsinstrumenten mer betonar ett möjligt 
förutbestämt beteende hos en individ. Bedömningen ansågs vara mer eller mindre statisk. 
Savry tar, enligt de som tagit fram instrumentet, mer fasta på kontextuella, dynamiska och 
kontinuerliga faktorer. Under vissa förutsättningar i en viss kontext kan en våldsbenägenhet 
variera. (Borum, Bartel och Fourth 2002). Detta har lett till en förändring i sättet att bedöma 
våldsrisk. Savry ansluter sig till den utvecklingslinje som betonar användandet av 
strukturerade professionella, guidade kliniska bedömningar. Dessa tar fasta på systematiska 
riskbedömningar utifrån en checklista bestående av riskfaktorer, där tolkningen av dessa 
baserar sig på kodningskriterier och koppling till forskning och litteratur i ämnet. Detta gör 
bedömningen väl underbyggd och de som konstruerat Savry har visat på att detta sätt att 
bedöma ger större träffsäkerhet än ostrukturerade bedömningar och lika bra eller bättre 
träffsäkerhet än mer statistiskt betonande instrument (Borum, Bartel och Fourth, 2002). De 
som konstruerat instrumentet menar att den strukturerade bedömningsinstrumentet bättre 
lämpar sig för att undersöka våldsbenägenhet hos ungdomar eftersom ungdomstiden är en 
föränderlig tid för de flesta ungdomar och att Savry tar hänsyn just till dessa förändringar, 
men att den ändå innebär en empirisk och forskningsbaserad förankring. Syftet med att göra 
en bedömning med hjälp av Savry är prevention och reduktion av risk och inte i första hand 
våldsprediktion (Borum, Bartel och Fourth, 2002).  

Nyfikenheten tar oss vidare 
Vår nyfikenhet ledde oss vidare; vad kunde detta handla om? Strukturerade beslutstöd 
nämndes under vår socionompraktik i samma andetag som evidens och dessa begrepp 
användes i det sociala arbetets vardag när vi deltog i den. Vårt intresse kom att rikta sig mot 
just detta � det sociala arbetets språkliga praktik i relation till ett strukturerat beslutsstöd. 
Detta intresse tog oss vidare till ett syfte och en problemformulering.   
 
Syfte och problemformulering 
Vi vill undersöka hur socialsekreterares arbete med strukturerade beslutsstöd kan te sig och 
hur det sociala arbetets identitet kan gestalta sig i relation till ett sådant.  Detta vill vi göra 
genom att studera hur de pratar om arbetet med tanke på det strukturerade beslutsstödet. 
Praktik kan ses som regelbundna språkliga utsagor (Öhlund, 1997), därför benämner vi vårt 
studiefokus det sociala arbetets språkliga praktik.  
 
Vårt syfte är:  
Att undersöka och söka förståelse för socialsekreterares språkliga praktik i en arbetsgrupp 
som arbetar med ett strukturerat beslutsstöd (Savry). Utifrån syftet formulerar vi följande 
fråga:  
 
Hur kan det sociala arbetets språkliga praktiker gestalta sig i en barn och ungdomsgrupp som 
arbetar med ett strukturerat beslutsstöd? I denna frågeställning kommer vi att söka efter 
dimensioner som rör diskursivt formerade identiteter.  
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Begrepp 

Strukturerat beslutsstöd - Savry 
I savrymanualen beskrivs begreppet som en strukturerad professionell bedömning, det vill 
säga; en checklista av risk och skyddsfaktorer, med specifika kodningskriterier och med 
koppling till forskning och litteratur avsett att användas av professionella i syfte att göra en 
bedömning av någon/något. 
 
Evidensbaserat 
Socialstyrelsen menar i ett CUS nytt från 2001 (www.socialstyrelsen.se) att evidensbaserad 
kunskap är kunskap baserad på indikation. Med detta menas att det inte är engelskans �proof 
�som avses, vilket mer direkt översatt är bevis. Socialstyrelsen menar att evidensbaserad 
kunskap är kunskap det finns belägg för, inte bevis.  
 
Implementering 
I detta sammanhang avser vi införandet av en arbetsmetod i en arbetsgrupp. 
Implementeringen är något som i detta sammanhang kommer utifrån och som innebär en 
uttalad ambition att förändra synsätt och arbetsmetoder i det sociala arbetet vi studerar. 
 
Socialt arbete  
Vi menar här, utan att göra anspråk på att ge en allmängiltig definition av begreppet, det 
arbete som kan bedrivas exempelvis i en utredande barn och ungdomsgrupp. Socialt arbete 
kan naturligtvis ges många andra definitioner och dimensioner, men det ger vi oss inte in på i 
detta läge. Vi hävdar att socialsekreterare kan sägas bedriva socialt arbete. 
 
Ungdomar 
Vi fokuserar den åldersmässiga aspekten av begreppet ungdom då detta är den målgrupp som 
Savrymanualen riktar sig till. Savry användes på ungdomar från ca 12 års ålder upp till ca 20 
års ålder då ungdomen också generellt slutar att vara aktuell för en barn och ungdomsgrupp.  
 
Identitet 
Vi betraktar identitet som någonting föränderligt och satt i relation till individ eller grupp. 
Identiteten skall därmed inte ses som något absolut individbundet och statiskt, utan som 
skapat av skillnader i språket; jag till skillnad från du, vi till skillnad från dem, socionom till 
skillnad från psykolog. Detta identitetsbegrepp anknyter till Öhlund som också ser identitet 
som en föränderlig och språklig process (1992, s.252-253). 
 
Diskurs 
Diskurs ser vi i detta sammanhang som mönster av språkliga uttryck där språkliga tecken ges 
betydelse genom andra språkliga tecken. Diskurs är språk och språk definieras genom 
skillnad. Det sätt vi talar på härrör ur dessa mönster och skillnader. Saussure (1970) menar att 
språk endast består av skillnader och det är så vi betraktar diskurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

2. Bakgrund- på spaning efter en tematik 
 
Ett samhällsperspektiv på kontroll  
Det strukturerade beslutsstöd som socialsekreterarna använde sig av i den Barn och 
Ungdomsgrupp där vi gjorde vår praktik kan ses utifrån en allmänfilosofisk historisk tematik, 
eftersom Savry skulle kunna sägas beröra teman kring hur samhället kontrollerar sina 
medborgare. Savry har uttalade preventiva ambitioner, vilket innebär en kartläggning av 
individers beteende och historia. Syftet med denna kartläggning är att rikta insatser med större 
precision. 
 
 I �The Culture Of Control� (Garland, 2001, s.199-201) beskrivs de bevekelsegrunder som 
lett fram till en mer situations/individanpassad behandlig och brottsprevention. Garland menar 
att det inte är någon slump att insatserna för brottsprevention och social kontroll skiftat från 
att handla om strukturella förändringar i samhället till att diagnostisera individer och enskilda 
fenomen. Dessa insatser bär inte med sig ett underliggande budskap av kritik mot det rådande 
samhällssystemet, och de påverkar inte heller den fria marknaden. De är opolitiska insatser 
och kan fortgå utanför den politiska samhällstrukturerande arenan, de kräver inga solidariska 
uppoffringar hos den breda massan av samhällsmedborgare och de kan verka i avsaknad av 
sociala välfärdsprogram. De har få politiska opponenter och är kostnadseffektiva. De tilltalar 
uppfattningen att en stor del av de sociala problem som en individ kan ha till stor del beror på 
individen själv. Och framför allt; de individanpassade insatserna tillåter att man lägger en stor 
del av skulden och kontrollen på de lägre samhällsklasserna och till viss del på individen. 
Marknadskrafter, företag och mer välbeställda samhällsklasser står relativt fria från kontroll 
och delaktighet i problematiken.(Garland, 2001, s. 199-201).  
 
Denna individinriktning avspeglas också i det sociala arbetet med unga där man kan se en 
rörelse från moralisk fostran till individuell behandling (Söderholm, Carpelan, K. och 
Runquist, W. 2002). För att kunna rikta behandlingen behöver man verktyg. I detta 
sammanhang spelar strukturerade beslutsstöd en viktig roll eftersom de sägs kunna bidra till 
en högre precision vid behandlingsplanering � både gällande vilken insats och till vilken 
individ. 
 
I inledningen till denna uppsats sägs bland annat att Savry underlättar skapandet av ett 
gemensamt språk mellan de sociala praktiker som samverkar kring ungdomars problem. 
Samverkan lyfts fram som något självklart eftersträvansvärt och det gemensamma språket 
förutsätts leda till bättre arbete med ungdomarna. Stefan Wiklund (2006) beskriver i korthet 
att samarbetet mellan olika enheter inom socialt arbete kopplat till barn och unga inte alltid 
borgar för en god diagnostisk förmåga när det gäller att identifiera unga i riskzon. Detta ställs 
emot den lagstadgade skyldigheten att just samarbeta mellan myndigheterna, och den 
officiella uppfattningen att samarbete mellan myndigheter är en viktig del i arbetet med att 
identifiera unga på glid.   
 
Det vi ser är en samhällstendens mot mer individinriktade insatser i socialt arbete. Vi kan 
också se att detta går i linje med ett perspektiv på kontroll av enskilda där fokus på 
samhällsstrukturer hamnar i bakvattnet. Samhällets gemensamma ansvar för en allmän 
moralisk fostran har förskjutits mot en fokusering på enskilda individers särskilda problem. 
Savrys uttalade syfte är att identifiera ett antal risk och skyddsfaktorer som i en viss kontext 
kan utlösa eller förhindra vissa oönskade handlingar av individen. Detta resonemang hänvisar 
tänker vi, till någon idé om att detta är möjligt att göra. Kontroll blir således möjlig genom 
förmågan att relativt väl kunna förutsäga en handling. Öhlund (1992) resonerar kring 
identiteten som språkligt förankrad. Öhlund (1992, s.259) beskriver individens handlingar 
som att det kommer ur individens egna omedvetna material parat med de situationer denne 
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råkar hamna i. Öhlund menar, tolkar vi, att det inte är fruktbart att söka förklaringar på 
individers nutida handlingar i ett historiskt perspektiv. En erfarenhet leder inte kausalt till en 
handling. Erfarenheterna består av språkliga tecken och måste förstås i ett språkligt 
sammanhang. I ett nytt språkligt sammanhang får tecknen och därmed erfarenheterna andra 
betydelser. Därmed upphör historisk kausalitet och handlingar blir mer godtyckliga och 
därmed svåra att förutsäga. Däremot visar resonemanget att det vi kan förstå finns i nutid och 
de strukturer som ger olika valmöjligheter till individen � strukturer och samhälle blir då de 
enda möjliga komponenterna som kan bidra till en förståelse av individers handlingar.  
 
Vi menar att det på detta sätt blir svårt att förebygga problem genom att göra individuella 
bedömningar utifrån vissa individhistoriskt förankrade risk och skyddsfaktorer, då 
ovanstående resonemang ger för handen att erfarenheter är språkligt förankrade och att deras 
innebörd hela tiden förändras i nya språkliga sammanhang. 
 
Vad är evidens? 
För sex år sedan definierades evidens i Socialstyrelsens forskningsorgans tidning på följande 
vis:  
 �Begreppet evidensbaserad kunskap är en översättning från det engelska ordet evidence, som betyder ungefär 
�indikation på� eller �belägg för�, till skillnad från engelskans proof, som betyder bevis. Den här skillnaden är 
mycket viktig, menar Karin Tengvald.� (CUS Nytt nr 3/2001).  
 
Sedan dess tycker vi att begreppet evidens verkar ha ökat i popularitet, vi har hört det under 
vår utbildning och det skrivs flitigt om det i IMS (Socialstyrelsens nuvarande 
forskningsavdelning) olika publikationer. Det i skrivande stund senaste numret av IMS-nytt 
(nr 2, 2007) ägnas helt åt temat standardiserade bedömningsinstrument och dess centrala 
betydelse för en evidensbaserad praktik. Nyhetsbrevet kallas �Kan man mäta en människa?� 
Temanummer om standardiserade bedömningsinstrument.�  I detta nyhetsbrev argumenterar 
man för fördelarna med att införa standardiserade bedömningsinstrument inom olika delar av 
socialtjänstens arbete. Fördelarna är, enligt IMS, att det ger utredningsförfarandet en öppenhet 
och synlighet vilket medför rättssäker bedömning för klienten och en tydlighet i utredningen. 
Vidare anses intervjuerna bidra till en avspänd och avdramatiserad atmosfär vilket också skall 
gynna klienten.  IMS poängterar också att de svar man får genom instrumenten inte är 
verkligheten, men en god representation och menar att denna goda representation också gäller 
vid andra bedömningsmetoder:  �Det gäller också om man inte använder sig av standardiserade 
bedömningsmetoder i socialt arbete, det vill säga bara förlitar sig på sin egen intuition, sin personliga bedömning eller 
klientens uttalade krav.� (IMS-nytt 2/2007 s.2) 
 
Vidare kontextualiserar IMS betydelsen av standardiserade bedömningsmetoder som en del 
av en evidensbaserad praktik (IMS-nytt nr 2, 2007). Den evidensbaserade praktiken skall 
också enligt innehålla andra sätt att samla in information, däremot skriver de inte i detta 
nummer av IMS � nytt vilka dessa sätt är. De uttalar däremot en strategi för implementeringen 
av en evidensbaserad praktik och kommer under 2008 ut med en metodbok på svenska där det 
ska ges en introduktion till ett: �evidensbaserat tankesätt och fungera både som en handbok för praktiker 
och som en lärobok� (IMS-nytt, 2/2007 s.5) 
 
Standardiserade bedömningsinstrument anses vara en viktig del av en evidensbaserad praktik. 
Det som däremot framhålls i litteratur som berör implementeringsprocesser av en 
evidensbaserad praktik i andra länder är att det är viktigt att förhålla sig till begreppet evidens. 
Det är viktigt att kontinuerligt ställa sig frågan � vad är evidens, och vad är relevant evidens 
(Bilson, 2005). Det framhålls också att evidens anses vara särskilt relevant när det gäller att 
förstå riskklienter (Roberts, A. & Aeager, K., 2006).  
 
Det man kan säga utifrån ovanstående är att en evidensbaserad praktik och de strukturerade 
beslutsstöden stämmer väl in med en individinriktning som tendens i samhället och i socialt 
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arbete. Den evidens de strukturerade beslutsstöden baseras på korresponderar med den 
individfokuserade praktikens ambitioner att rikta insatser och öka träffsäkerheten i 
diagnoserna av enskilda individer. En evidensbaserad praktik sägs exempelvis vara särskilt 
lämpad vid förståelse av riskklienter. Vi tänker också att införandet av en evidensbaserad 
praktik och den ökade precision som bedömningarna sägs få i och med detta kan länkas till 
tankar om socionomyrkets utveckling. 
 
På väg mot en professionalisering 
Inom den fackliga rörelsen i Sverige kopplat till socionomyrket har sedan flera år en kamp för 
att stärka socionomyrket som profession förts, i relation till andra professioner på 
arbetsmarknaden. Detta beskrivs som en kollektiv rörelse där införandet av en 
yrkeslegitimation står som ett av huvudmålen (Wingfors, 2004).   
 
Att vara allmänt moraliskt fostrande, så som det sociala arbetet sades bedrivas förut har tappat 
lite av sin giltighet. Idag är tendensen snarare att socialt arbete ska följa den 
individualiseringstendens som genomsyrar samhällets uppfattning om individen som bärare 
av sin egen problematik. Ett sätt att legitimera det sociala arbetet är att möta dessa 
samhällstendenser.  
 
Detta gör man nu genom att implementera en praktik som utgår från begreppet evidens. Detta 
begrepp implicerar att man har belägg för att de insatser man använder samhällets kollektiva 
resurser till är riktade till rätt individer. Om eller när det sociala arbetet genom detta ges en 
högre legitimitet stärker det möjligheterna att verka för en professionalisering av 
socionomyrket. Syftet med socialt arbete framstår som tydligt. Detta återknyter till Garlands 
(2001, s.199-201) resonemang där denne ser en tendens att individen ses som bärare av 
samhällets problem. 
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3. Diskursteori 
 
Inledning  
Vi har valt att intimt sammankoppla våra teoretiska resonemang med våra metodologiska då 
vi anser att det inte är fruktbart att skilja på dem två. Vår metod, vårt sätt att ge oss in i 
undersökningen utgår från vår nyfikenhet och den forskningsfråga som detta har lett till. Vi 
hade ingen metod innan vi läste teorin. Teorin i sig gav inte heller några metodologiska 
anvisningar. Vi valde därför att utgå från de teoretiska resonemangen och försöka konstruera 
en metod utifrån dessa.  
 
En vetenskapsfilosofisk position och en syn på kunskap  
Ett kunskapsteoretiskt angreppssätt som kommer ur den postmoderna tanketraditionen är 
poststrukturalismen vilket betonar språkets betydelse som värdesättare (Bergström och 
Boréus, 2005, s.22). Man ifrågasätter här för givet tagna språkliga tecken som innehavare av 
en essens. Man menar istället att språkliga tecknen får sitt värde i relation till andra språkliga 
tecken. Saussure (1970) menar att det språkliga tecknet saknar förbindelse mellan innehåll 
och uttryck och att tecknet får sin betydelse i relation till andra språkliga tecken.  
  
Den vetenskapsfilosofiska strömning vi ansluter oss till är ett postmodernt tänkande som är en 
reaktion mot de moderna strömningar som dominerade efter upplysningstidens tro på en 
objektiv verklighet. Det postmoderna tänkandet karaktäriseras främst av att det inte skiljer på 
en subjektiv och en objektiv värld utan riktar fokus mot en verklighet bestående tecken som 
hänvisar till andra tecken (Kvale, 1997, s. 45). I denna tanketradition är språket (tecknen) 
centralt.  Det vårt språk gör är att det drar upp skiljelinjer. Detta gör språket till ett naturligt 
studieobjekt om man har denna vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Detta gäller när man vill 
studera det sociala där språkliga tecken refererar till andra språkliga tecken (Winther, 
Jørgensen, M., & Phillips, L. 1999, s.16) 
 
Vi intresserar oss för språket så som det framträder för oss. Detta innebär att vi inte kommer 
att upptäcka något utanför oss själva, vi är medkonstruktörer i det språkliga vi analyserar.  
Kvale (1997) använder en metafor för skillnaden mellan modern och postmodern 
kunskapstradition som han benämner malmletare eller resenär. Malmletaren letar efter 
�klumpar av kunskap� som väntar på att upptäckas � en objektivisk utgångspunkt. Resenären 
har med hjälp av en karta, metod, för avsikt att låta kunskapen skapas under resans gång. 
Kunskapen finns inte färdig (Kvale, 1997, s. 12).   
 
En teori för språket och det sociala 
Vi använder ju oss som vi tidigare nämnt av en poststrukturalistisk utgångspunkt för vår 
studie av en praktik; det sociala arbetet och hur det formar sig kring ett specifikt tema; det 
strukturerade beslutsstödet.  I detta är språket det naturliga studieobjektet och vi behöver 
således en teori som kan hjälpa oss att förstå hur språket konstruerar ett socialt rum, en praktik 
och dess identiteter. Vi kommer att skapa ett analytiskt verktyg utifrån Laclau och Mouffes 
klassiska verk �Hegemony and socialist strategy� från 1985 där språkets inbördes relationer 
ges innebörd och begrepp. Vi kommer dock först att ge en kort bakgrund till några av 
diskursteorins andra förgrundsgestalter. 
 
Foucault 
Diskurs är ett omsusat begrepp och den kanske mest omedelbara associationen är Foucault 
och dennes arbeten. Foucault´s diskursbegrepp har genom åren haft lite olika betydelser, men 
den vanligaste tolkningen av diskursbegreppet hos Foucault är ett analysfokus mot praktikers 
och utsagors förgreningar bakåt i tiden och hur dessa förgreningar skapar förutsättningarna för 
nutidens praktik. Foucaults studier av förgreningarna bakåt fokuserar sorteringsprocesser och 



 12

är i mångt och mycket en historisk ansats (Öhlund, 1997 s.25). Öhlund (1997, s.25) använder 
sig av denna Foucaults genealogiska diskursanalys men fokuserar den i nutid vilket medför att 
man med hjälp av denna kan studera utsagors skillnader gentemot varandra i ett diskursivt 
fält. Dessa utsagor ansluter till diskurser och utgör förutsättningar för subjektens handlingar, 
både gentemot sig själva och andra. Det sociala ursprunget, den subjektiva tolkningen av 
position, social underordning, uppväxtförhållanden bidrar allihop till arkeologiska diskurser 
som verkar i och filtrerar identitetsbildningen. 
 
Utsagorna är i detta sätt att analysera alltid kontextberoende och också kontextskapande.  Det 
som är viktigt att poängtera är att också den genealogiska ansatsen fokuserar studier av 
utsagors relation till varandra snarare än vad som döljer sig bakom dem. Detta är något som vi 
ska se kommer att förena det mesta av det diskursteoretiska tänkande vi kommer att gå 
igenom i detta kapitel.  
 
Kritisk diskursteori 
Så, de begrepp som vi för med oss ifrån detta resonemang är studiet av skillnader mellan 
utsagor och identitetens skapande i diskursen. I denna ansats är identitetsbildning central och 
detta har den gemensamt även med Fairclough´s kritiska diskursteori (Winther Jørgensen och 
Phillips, 2000, kap.3). Denna teoretiska tanke utgår ifrån föreställningen att det finns olika 
sociala praktiker varav diskurs är en. Fairclough menar enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000, kap.3) till skillnad från de renodlat poststrukturalistiska diskursteoretikerna att 
diskursen inte bara är konstituerande utan även konstituerad. Den står i ett dialektiskt 
förhållande till andra sociala dimensioner. Detta gör att han även skiljer sig från 
strukturalismen i och med att han hävdar att diskursiv praktik inte bara reproducerar 
diskursiva strukturer utan även utan även ifrågasätter dem genom att ge beteckningar åt det 
som kan ligga utanför strukturen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.3). För att 
genomföra en diskursanalys anser Fairclough att enbart textanalys är ett otillräckligt 
instrument eftersom det inte belyser förbindelsen mellan texten och de samhälleliga och 
kulturella processerna och strukturerna. Han menar att sociala praktiker såsom diskurser 
formas av sociala strukturer och maktrelationer, och att människor ofta inte är medvetna om 
dessa processer, utan att skapandet av en regelbunden värld sker i någon form av 
vardagspraktiker/språkbruk. Fairclough för också resonemang om identitetsbildning och 
diskurs (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.3).  Vi tolkar det som att han menar att 
identiteten är en social konstruktion som konstrueras, reproduceras och omvandlas i den 
dialektiska processen mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Den är 
kopplad till en viss diskursordning som reproduceras inom den sociala praktiken (exempelvis 
socialt arbete). Men den är inte statisk, den utgör en arena där olika diskurser kämpar om 
herraväldet för att uppnå betydelsekonsensus (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.3).  
Vi tolkar Fairclough som att han menar att diskursen konstruerar sociala identiteter genom att 
kommunikativa handlingar bidrar till att reproducera och förändra identitetens innehåll. 
 
Varför inte Fairclough? 
Det är endast språket som utgör diskurs i Fairclough tankemodell, därför räcker det inte med 
att analysera språket för att få syn på en bredare social praktik. I en språklig utsaga ansluter 
man sig till en diskurs, och i andra typer av handlingsyttringar gör man det inte. Detta är roten 
till vårt avståndstagande till Fairclough´s snäva definition av begreppet diskurs. Vad är det 
som skiljer språket från andra sociala praktiker? Detta kritiserar även Winter Jørgensen och 
Phillips (2000, kap.3) som menar att skiljelinjen mellan det diskursiva och ickediskursiva är 
otydlig. Det är också oklart hur �det andra� ska studeras, och enligt Winter Jørgensen och 
Phillips otydligt hur den kunskapsteoretiska ansatsen är definierad.  
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Diskursteori enligt Laclau och Mouffe 
Den teoribildning som vi kommer att använda oss av i detta arbete utgår ifrån Laclau och 
Mouffe´ s klassiska verk � Hegemony and Socialist Strategy� som först publicerades 1985. I 
denna bok konstrueras en teoretisk förståelsefond för de processer som språket består av.  De 
studier som gjorts utifrån denna teori är oftast producerade i statsvetenskapliga sammanhang. 
Få, om ens några (inga vi kunnat hitta) finns i studier av socialt arbete. Vi tror att ett 
poststrukturalistiskt perspektiv med utgångspunkt från diskursteori enligt Laclau och Mouffe 
kan ge intressanta analytiska dimensioner av socialt arbete. Vår tanke är ju att försöka 
beskriva den språkliga praktiken och det är detta som diskursteori enligt Laclau och Mouffe 
fokuserar. Teorins huvudsakliga spår är konflikten som drivkraft i demokratiska processer.  
 
Makt: det sociala rummet  
Ett socialt rum är konstruerat på ett speciellt sätt, men det finns inget som bestämmer utifrån 
hur det ska konstrueras. I ett socialt sammanhang verkar vissa strukturer mer eller mindre 
lämpliga. Deltagarna i ett socialt rum har ett behov av att strukturen finns, och det är detta 
som gör strukturen nödvändig. Annars skulle allt bli kaos. Det som konstruerar det sociala 
rummet är makten. Makten är i detta fall inget som någon har, utan de handlingar som gör att 
vissa strukturer förefaller mer lämpliga och andra inte. På så sätt handlar makt om att utesluta 
vissa alternativ och innesluta några specifika. I diskursteori talar man om makten som en 
principiell uteslutning av möjligheter. Makten definierar gränserna för det sociala. Politik är i 
detta sammanhang den process vari gränserna för det sociala omförhandlas (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2, s 44-45). Socialt arbete har med detta sätt att se tydliga 
politiska dimensioner, där gränserna sätts genom att vissa språkliga tecken blir möjliga att 
använda och andra inte. Ett banalt och övertydligt exempel skulle kunna sägas vara att 
socionomer vanligtvis inte opererar blindtarmen på människor som behöver det. Däremot 
arbetar socionomer med andra behov hos människor. Vissa begrepp blir möjliga, andra inte. 
 
Allt är föränderligt 
En viktig förutsättning för att kunna sätta sig in i diskursteorin är att förstå hur samhället som 
en objektiv totalitet är omöjligt, det vill säga: den politiska förhandlingen om det socialas 
gränser pågår ständigt och allt kan hela tiden omförhandlas. Som vi tidigare nämnde så är 
makten och politiken den process som förhandlar om gränserna i det sociala, vissa av dessa 
förhandlingar ligger så långt tillbaka i tiden eller är så dominerande att de förefaller objektiva 
och alltså inte verkar vara möjliga att omförhandla (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 
kap.2). 
 
På ett principiellt plan så är omförhandling av gränserna för det sociala alltid möjlig.  
Samhället är kontingent, det är möjligt men inte nödvändigt. Samhället är diskursivt 
konstruerat och framstår för oss som nödvändigt. Det som vi upplever som nödvändigt är 
dock inget annat än en tillfällig fixering i den kontingenta processen. (Laclau & Mouffe, 
2001, s.111). 
 
Allt är diskurs � ett system av skillnad 
I diskursteori enligt Laclau och Mouffe (2001, s.108) så är det inte är lönt att diskutera 
huruvida det finns en värld utanför våra tankar och objektens konstituerande som objekt. De 
säger istället att så fort man benämner ett objekt så deltar man i en diskurs. Vi har tidigare 
resonerat kring Saussures tankar om språket som bestående av tecken i relation till andra 
tecken. Detta betyder att man så fort man talar gör det i relation till vissa tecken men inte till 
andra. Om man benämner en jordbävning som en naturkatastrof eller ett utfall av guds vrede 
är beroende av vilken diskurs man ansluter sig till. Detta gör att diskurs är ett system av 
skillnader (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2 och Saussures, 1970).  Laclau och 
Mouffe förnekar även de möjligheterna för objekten (bord, människor, rävar) att språkligt 
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konstituera sig själva utanför diskursen (Laclau & Mouffe, 2001, 108). Sålunda är allt diskurs 
genom språket i den fysiska världen.  
 
Diskurs är enligt diskursteorin en fixering av betydelser inom ett visst område. Detta innebär 
att det är en uteslutning av andra betydelser. Allt som inte ryms inom diskursen benämns som 
det diskursiva fältet. I det diskursiva fältet finns det element � tecken som inte fått sin 
slutgiltiga betydelse fixerad (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2). Dessa element är 
rester från svunna upplösta diskurser och representerar därmed fragment av en förlorad 
�totalitet� (Laclau & Mouffe, 2001, s.93-94). 
 
Flytande signifikanter 
Det diskursiva fältet består av element som till sin karaktär är mer eller mindre flytande, som 
har flera möjliga betydelser. Dessa kallas flytande signifikanter (Laclau & Mouffe, 2001, 
s.113). De är en måltavla för konkurrens inom det diskursiva fältet. Flera diskurser vill göra 
de flytande signifikanterna till sina. 
  
Artikulation � en förhandling � ett försök till fixering av mening 
Artikulation är den ständiga språkliga process vari elementens relation till varandra förändras 
(systemet av skillnader förändras) och på så sätt övergår till att bli moment � tillfälliga 
fixeringar i en bestämd diskurs (Laclau & Mouffe, 2001, s.105). Denna ständiga 
omvandlingsprocess är delvis en reducering av betydelse för att elementen ska anpassas till 
diskursen, eller att diskursen anpassas till elementen. Inom diskursen är momenten 
artikulerade diskursivt, dessa står i motsats till element, tecken som inte är diskursivt 
bestämda i den aktuella diskursen (Laclau & Mouffe, 2001, s.105).  På grund av att 
diskurserna aldrig är fullständigt fixerade pågår den diskursiva artikulationen hela tiden - det 
vill säga när vi pratar. 
 
Nod  
Nod definieras av Laclau och Mouffe (2001, s. 112) som privilegierade diskursiva punkter i 
en tillfälligt fixerad helhet. När ett nytt nod, dvs. en flytande signifikant som genom diskursiv 
artikulation tar plats i en diskurs så upplöses de tidigare relationerna mellan momenten.  
Systemet av skillnad upphör i sin tidigare form och blir organiserade kring det nya nodet i 
ekivalenser. Genom dessa ekivalenser organiseras tecknen i förhållande till detta nod (Laclau 
& Mouffe, 2001, s.127-128).  
 
Ekivalenskedjor � ger noden mening 
Noden är tomma i sig själva, det är momentens organiserande i kedjor av betydelser som ger 
dem mening. Laclau och Mouffe relaterar till denna process i förhållande till systemteori, 
delarna som helheten består av, står i ett beroendeförhållande till varandra. Släktskapen i de 
olika tecknens betydelse visar att de är beroende av varandra för att kunna skapa en diskursiv 
struktur (Laclau & Mouffe, 2001, s. 106). 
 
Ekivalenser och det negativa 
Ekivalenser introducerar det negativa i det sociala. Detta görs genom att en formation av 
språkliga tecken och deras inbördes relationer (ekivalenser) sätter gränser kring sina 
betydelser genom ekivalenserna. Ekivalenserna talar vad tecknen är och vad de inte är (Laclau 
& Mouffe, 2001, s. 143-144). Det är bara genom att formulera vad man inte är som en 
identitet och diskurs blir möjlig. Som exempel; när en student väljer att studera vid 
institutionen för socialt arbete, är detta val möjligt genom att institutionen för socialt arbete 
utbildar socionomer och inte läkare eller psykologer. Det är skillnad. Studenten blir inte 
läkare, psykolog eller murare och på så sätt sätts gränserna kring vad socialt arbete innefattar.  
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Öhlund (1992, s.256) anknyter detta skapande av det negativa just till resonemanget om 
diskurs och språk som ett system av skillnad. Kopplat till varje tecken finns också det andra, 
som gör tecknet urskiljbart. Ett exempel är en bildkonstnär (en av författarnas pappa) som för 
sin dotter framhåller vikten av att främst teckna mellanrummen mellan tingen så som de 
framstår, istället för att försöka rita en kontur. När man ritar en kontur, framhåller 
bildkonstnären, förlorar man sig lätt i det uppenbara och missar det som skiljer tingen åt och 
därmed gör dem tydliga.  
 
Öhlund översätter Michael Ryan från 1982: �varje element är det andra på samma gång som 
sig självt� (Öhlund, 1992, s.256). Öhlund kallar detta sätt att skapa mening genom �det andra� 
(dvs. utan essens eller centrum) för substitutioner. Dessa substitutioner förskjuts hela tiden i 
betydelse gentemot andra tecken, de är kontingenta. Det finns alltid möjlighet att artikulera 
andra tecken som gränser, vilket gör att betydelsen aldrig är fixerad och alltid möjlig att 
förändra.  
 
Subjektets position i det sociala rummet  
Ett subjekt existerar inte utanför diskursen, och är heller inte en singular enhet eller position. 
Man kan därför inte tala om subjektet utan om olika subjektspositioner som i sin tur är 
diskursiva positioner Laclau & Mouffe beskriver den mänskliga subjektspositionen 
(individen) som bärare av den mänskliga identiteten i olika former. Dessa identiteter är 
diskursivt konstruerade genom ekivalenslogik och ger det mänskliga subjektet en mängd 
möjliga men inte nödvändiga identiteter (Laclau & Mouffe, 2001, s. 115). Om man översätter 
detta till det sociala arbetets praktik kan man säga att subjektets position i det sociala arbetet 
blir (yrkes) identiteten. Som exempel kan nämnas att man inom det sociala arbetet har 
möjlighet att arbeta på många olika sätt � kurativt, utredande, dömande, utvärderande etc. 
 
Subjektet har flera möjliga identiteter � överdeterminering 
För att kunna förstå det hela är det viktigt att komma ihåg att inget i det sociala sett genom 
diskursteori är givet eller socialt fixerat. Övergången från element till moment är aldrig 
fullständig vilket gör att ett ingenmansland uppträder där den artikulerande praktiken är 
möjlig (Laclau & Mouffe, 2001, s. 110-113). Vi måste för att bringa tillfällig ordning 
artikulera och förhandla om vilka skillnader som konstituerar det sociala rummet. Genom 
detta är ingen identitet skyddad från påverkan, den är aldrig fullständig. Detta fält av möjliga 
identiteter kallas överdetermineringens fält. För subjektet innebär detta en splittring, men det 
innebär också ett överskott av mening som är en nödvändig förutsättning för konstituerandet 
av varje social praktik och möjliggör förändring (Laclau & Mouffe, 2001, s. 110-113). 
 
Ibland står dessa möjliga identiteter i konflikt med varandra, etableringen av ekivalenser har 
skapat en polarisering mellan de olika identiteterna och därmed skapat ett antagonistiskt 
förhållande mellan identiteterna (Laclau & Mouffe s.128-129). Till exempel kan det vara 
svårt att vara både utredande och behandlande socialsekreterare beroende på hur dessa 
identiteter konstruerar sig diskursivt. Det vill säga beroende på vilka begrepp som kopplas till 
det ena och det andra förhållningssättet.  
 
Hegemoni � en önskan om ett konfliktfritt socialt rum 
Gramsci kopplar samman hegemoni med begreppen consent (samtycke) och force (kraft). 
Dessa krafter är det som bidrar till att hegemoni uppstår.  Båda dessa dimensioner behövs för 
att hegemoni skall uppstå enligt Gramsci. Force är det strukturella incitamentet som kan 
exemplifieras med politiska beslut och ekonomiska förutsättningar.  Dessa strukturella 
incitament måste också godtas av "massorna". Detta samtycke handlar om kulturell ledning av 
exempelvis de intellektuella, men är också möjlig genom att "massorna" inskolas i att 
underordna sig. ( www.socsci.mcmaster.ca).  Organiseringen av samtycken ger avtryck i 
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historien genom skapandet av historiska block där en viss uppfattning är dominerande. 
(www.socsci.mcmaster.ca). Vi tolkar det som att Gramsci, till skillnad från Laclau och 
Mouffe, mer fokuserar de strukturella förutsättningarna för hegemonins uppkomst. Laclau och 
Mouffe lägger fokus på de diskursiva förutsättningarna vilket vi tolkar som en fördjupning av 
de processer som skapar hegemoni i form av samtycke - concent. Vi tolkar det också som att 
Laclau och Mouffe använder sig av begreppet force och ställer det vid sidan av makt- för att 
klargöra skillnaden mellan principiell uteslutning och strukturella incitament - force (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2). Detta förtydligar ett maktbegrepp som innefattar 
konstruerandet av hegemoni genom principiella uteslutningar av vissa betydelser och tecken 
snarare än en påtvingad uppfattning från någon som �har� makt. Den diskursiva uteslutningen 
av vissa begrepp sker samtidigt som diskursen söker inlemma flytande signifikanter från 
andra diskurser med hjälp av hegemonisk artikulation. Denna artikulation strukturerar 
ekivalenser kring de inlemmade signifikanterna i den egna diskursen (Laclau  & Mouffe, 
2001 sid.176). Denna process vill vi beskriva som en hegemonisk strategi. 
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4. Diskursanalys 
 
I �Discourse theory and political analyses� (Howarth, D., Noval AJ., Stavrakakis, Y. 
(red.),2000, kap.1) redogör och diskuterar författarna hur Laclau och Mouffe�s diskursteori 
går att använda i politiska analyser. Förståelsen för de teoretiska begreppen fördjupas med 
praktiska exempel. Ett exempel på denna fördjupade begreppsförståelse ges i en analys av 
revolutionen i Mexico i relation till en form av en relationsmystik. Författarna menar att den 
mexikanska revolutionen kan förstås som en överdeterminering av olika sociala rörelser 
organiserade kring en mystisk diskurs. Folket kunde försvaga sina interna olikheter och 
organisera sig som förtryckta i opposition mot något annat. På så sätt blev en mängd 
företeelser (regering, kyrka osv.) likställda genom att bli presenterade tillsammans, som 
förtryckare. Detta är ett exempel på hur ekivalenskedjor skapas genom kondensering av ett 
antal element i syfte att skapa tillfälliga låsningar som ställs mot något annat � i en dualitet � 
en opposition (Howarth, D., Noval AJ., Stavrakakis, Y.(red.),2000, kap.1). Kondensering kan 
i detta sammanhang förstås som en språklig handling där tecknens möjliga betydelser 
reduceras genom att vissa tecken sätts i samband med varandra och inte med andra � tecknen 
ges en inbördes relation. Kondensering av betydelser gör detta möjligt. 
 
Diskursteorins begrepp används i detta exempel för att förstå en politisk kontext eller en 
social rörelse. Vad denna text inte tar upp är hur man gått tillväga metodiskt när man har gjort 
sina analyser. I Sverige har Mörkenstam (2000) skrivit en avhandling som behandlar den 
samiska identiteten. Mörkenstam använder sig av diskursteori enligt Laclau och Mouffe och 
hämtar också inspiration från bland annat Foucault och Fairclough i sin analys. Det 
analysverktyg han konstruerar utifrån denna teoretiska ansats är tudelat. Dels bygger det på 
problemformulering och dels analogikedjor (ekivalenser) vilket båda relaterar till diskursens 
gränssättning. Verktygen används i två led av Mörkenstam; dels studerar han 
problemformuleringar i svensk samepolitik i ett stort antal historiska och politiska texter, dvs. 
hur olika föreställningar legitimerar ett särrättighetssystem för samerna. Detta visar enligt 
Mörkenstam hur det för givet tagna är en följd av diskursiv kamp och att dess historia inte är 
självklar (detta utifrån Foucault, tolkar vi). Nästa led i analysen utgör konstruktionen av 
analogikedjorna som visar utifrån sociala identiteter hur diskursen fixeras, vilket visar 
betydelsen av en dominerande föreställningsvärld vid ett historiskt skede.  
(Mörkenstam, 2000, kap.3). Analogikedjorna, som är samma sak som ekivalenskedjor, i 
Mörkenstams arbete ses som sammanfattningar av olika föreställningar som 
institutionaliserats.  
 
Diskursanalys i detta arbete 
Utifrån syftet formulerade vi följande fråga: Hur kan det sociala arbetets språkliga praktiker 
gestalta sig i en barn och ungdomsgrupp som arbetar med ett strukturerat beslutsstöd? I denna 
frågeställning avsåg vi att söka efter dimensioner som rör diskursivt formerade identiteter.  Då 
vi har en postrukturalistisk utgångspunkt så menar vi att vi är medkonstruktörer av det vi 
undersöker. Detta får till följd att vår analys naturligt är ett utslag av vår konstruktion, i så 
motto att vi redovisar svaren på frågeställningar utifrån de tankar om identitet som vuxit fram 
under arbetet. I analysen nedan utgick vi ifrån några grundläggande begrepp som vi redogjort 
för i diskursteorikapitlet. Dessa begrepp var ekivalenskedjor och nod. Vi försökte finna de 
tecken som var särskilt privilegierade i diskursen. Detta innebar att vi i ekivalenserna försökte 
se vilka tecken som det refererades till i extra hög utsträckning � de tecken som vi betraktade 
som nod. I teorikapitlet talade vi om dessa som särskilt öppna för tillskrivningar av betydelse 
� många tecken kan kopplas ihop med dessa.  
 
Begrepp som stod i ett utbytbart förhållande till varandra lyftes ut ur texterna i den ordning de 
berättades för oss. Vi tog därefter inte hänsyn till kronologin i begreppen då respondenterna 
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återkom till de teman som var relevanta för oss vid olika tillfällen under intervjuerna. Vi 
sorterade dem istället utifrån tematik, sedan tittade vi på alla intervjuerna och förde samman 
det som var lika och det som skilde dem åt. Vi reducerade texten genom 
meningskategorisering (Kvale, 1997, s. 174). Meningskategorisering innebär i korthet att 
texten reduceras till enkla kategorier (Kvale, 1997, s. 174).  I detta fall har dessa kategorier 
vuxit fram allteftersom. De språkliga tecknen som sorterades i kategorier utgjorde grunden för 
våra ekivalenskedjor. Vi studerade hur ekivalenskedjor konstrueras i det sociala arbetets 
praktik. Vi har försökt förstå hur diskursen är uppbyggd kring flytande signifikanter som 
fungerat som nodalpunkter och försökt kartlägga de möjliga tolkningar som gruppen gjorde 
av dessa. Detta kommer att redovisas i form av ekivalenskedjor � begrepp som alla ekivalerar 
till de privilegierade tecknen. Nodens giltighet som varandes särskilt privilegierade tecken 
består i vår analys av deras relation till textens olika delar och helhet. 

Vi försökte också se hur ekivalenserna förhöll sig till varandra och fann att det till varje 
tecken fanns �något annat�. I diskursteoriavsnittet diskuterar vi möjligheten att betrakta dessa 
skillnader eller gränser som substitutioner. Detta har vi använt oss av i analysen. Det som 
framträder i en diskursanalys är ett system av skillnad där de olika momentens betydelse 
fixeras i sin skillnad just gentemot andra moment (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 
kap.2 ).   

Detta system av skillnad genomsyrade hela vår analys. Ett moment skiljde sig från ett annat, 
ett nod skiljde sig från ett annat och en identitet och diskurs skiljde sig från en annan identitet 
och diskurs. Vi har i analysen tagit fasta på vad de två identiteter vi funnit förhåller sig till, 
var de sätter sina gränser. Detta är också en central utgångspunkt i diskursteorin där man 
menar att ekivalenser är skapare av det negativa, de förhåller sig kanske främst till vad det 
inte är (Laclau & Mouffe, 2001, s. 143-144). 
 
Vår analys var en konstruktion som bottnar i samtal med respondenterna. Vi har valt att 
framställa respondenternas berättelser i referat enligt narrativets anatomi (Robertson, A. 2005, 
s. 230).  Ett narrativ är en historia och ett sätt och förmedla något. Detta sätt att förmedla är 
kopplat till diskursteorin i så motto att tecknen i texten sätts i relation till varandra och till 
tecken utanför texten � hur historien berättas sätts i relation till olika sociala praktiker och 
också har betydelse för förståelsen av texten (Robertson, A. 2005, s. 230). Narrativets anatomi 
är en organiseringsform för hur relationerna mellan tecknen framställs. Denna organisering 
innebär här att vi utgått från fyra hörnstenar i vår presentation av analysen: Hur det är, 
presentation av konflikt, vad som då händer, och åter till nuläget.  Detta sätt att berätta är 
mycket vanligt förekommande i texter och vanan att läsa texten på detta sätt gör att texten 
framstår som läsbar (Robertson, A. 2005, s. 230-236).  När vi har framställt texten på detta 
sätt innebar det också att vi analyserat den enligt denna organisering. 
 
Problem och förtjänster 
Vårt teoretiska val innebar en rad utmaningar, dels på grund av på grund av den språkliga 
barriären då litteraturen uppfattades av oss som mycket abstrakt. Den innehöll heller inga 
praktiska metodologiska anvisningar. Det var dock en utmaning vi antog och vi tvingades 
därför utifrån litteraturen och dess teoretiska ram konstruera ett eget analysverktyg vilket i sig 
har sina förtjänster och nackdelar. Förtjänsten låg i det att vi kunde skräddarsy verktyget efter 
vår frågeställning vilket skapade en öppenhet inför frågeställningens olika dimensioner som vi 
inte hade kunnat förutse. Nackdelen återfanns i den möjliga bristen på transparens som ligger 
i att analysverktyget i sig är unikt anpassat, men också i att vi har befunnit oss mitt i diskursen 
när vi konstruerat det, och inte kan skilja på oss själva och det vi beskriver på ett adekvat sätt. 
Detta är dock helt i linje med vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt; poststrukturalismen. Vi 
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säger aldrig att vi funnit essensen i ett fenomen, det vi istället har gjort är att så noggrant som 
vi förmått, redogjort för förutsättningarna för vår studie och hur vi kommit fram till resultaten.  
 
Analysverktyget vi konstruerat baseras på en lärprocess där vi samtidigt som vi befunnit oss i 
texten också försökt förstå dess innebörd utifrån vår teori, samtidigt som vi försökt förstå 
teorin. Detta har vi gjort genom att använda oss av ett stort blädderblock, färgglada tjocka 
tuschpennor och ett golv. Vi har med andra ord ritat upp vår förståelse av teorin. Dessa bilder 
har förändrats med tiden � också sedan vi tagit oss an våra texter � då de har lett oss genom 
teoriförståelsen och vice versa. Vi har valt att inte närmare redogöra för dessa bilder då vi inte 
tycker att de bidrar till ökad transparens. De har varit arbetsverktyg. 
 
Genom texten har vi förstått teorin i en process där teori och text sammanvävs till en 
kontingent helhet. Om man, som vi har gjort, skapat ett analysverktyg utifrån en teoris delar 
måste man samtidigt förstå teorins helhet utifrån den unika texten. Därför tror vi oss nu förstå 
varför Laclau och Mouffe utelämnat ett konkret analysverktyg i sin teoretiska text. Vi tolkar 
det som att de inte vill att man låser sig vid ett specifikt sätt att betrakta världen. Låsningen 
som trots allt görs i och med det analytiska verktyget vi konstruerar är bundet till tid och rum 
precis som den diskurs man studerar. Den är därmed möjlig men inte nödvändig. 
 
Forskningsdesign 
När vi har satt upp ramarna för denna studie var vi intresserade av språket och dess kvaliteter. 
Vår utgångspunkt var att låta språket ledsaga oss genom forskningsprocessen. Själva poängen 
i det poststrukturalistiska tänkandet är att det inte på ett fruktbart sätt går att skilja på språk 
och annat, mellan det som sker och beskrivningen av det. Vi befinner oss därför mitt i 
forskningsprocessen som cirkulerar kring tecken från olika källor. När vi blandar dessa 
konstruerar vi vår analys och vår rapport. 
 
Litteratursökning  
Vi har sökt litteratur på Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek och 
elektroniska sökmotorer (Diva, PsycInfo). Vi bestämde att våra sökningar skulle utgå från tre 
teman kopplade till det vi var nyfikna på. Dessa teman var; evidens, socialt arbete, ungdomar. 
Dessa teman ingick sedan i de kombinationer av sökningar som initialt gjordes i Stockholms 
universitetsbiblioteks katalog. Vi började med kombinationer på svenska såsom socialt 
arbete, ungdomar, detta gav inte helt oväntat en väldigt stor samling träffar, sammanlagt 308 
poster. Vi lade därför till evidens som ett ytterligare kriterium och kunde då konstatera att vi 
inte fick en enda träff. När vi därefter bytte ut begreppet evidens mot praktik så ökade antalet 
träffar till tre. Vi övergick därefter till att söka på engelska med samma begrepp som tidigare 
och kunde konstatera att urvalet av litteratur ökade avsevärt, kombinationen social work 
practice, youth, evidence som i sin svenska motsvarighet gav noll träffar gav till exempel sex 
träffar. Alla sökningar gjordes med inställningen Sök efter; något ord och Sök i; fritext för att 
öka antalet möjliga träffar. 
 
Sökord som användes i olika kombinationer var: Evidens, evidence, socialt arvbete, social 
work practice, ungdomar, youth, manual, strukturerat, structured, bedömning, assessment, 
post structuralism, discourse, post strukturalism, savry, hegemoni, hegemony 
 
Urval  
Vårt urval baserar sig på �första bästa� principen. Med detta vill vi säga att vi har utifrån 
bekvämlighet valt att göra ett urval av respondenter som vi hade tillgång till. Detta är enligt 
Esaiasson sämsta tänkbara utgångspunkt med avseende på generaliserbarhet (Esaiasson m.fl. 
2004, s. 210).  Å andra sidan talar Esaiasson om ett så kallat självselektionsurval � där man 
kommer förbi generaliseringsproblematiken med argumentet att urvalet baserar sig på de som 
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är involverade i det aktuella temat och som kan tänkas ha något relevant att säga om det 
(Esaiasson m.fl. 2004, s. 211). Att våra respondenter skulle kunna säga något relevant om det 
aktuella temat har att göra med deras medverkan i en implementering av ett strukturerat 
beslutsstöd. Vårt urval kan även beskrivas som ett urval av �typiska fall� vilket kan sägas 
representera det �vanliga� eller �normala�. (Larsson, S. 2005, s.103). Vi hävdar att vårt urval 
av socialsekreterare inte representerar något �onormalt�, tvärtom anser vi dem vara väl 
representativa för socialsekreterare i allmänhet och utredande barn och ungdomsgrupper i 
synnerhet. Vi var nyfikna på ett tema som vi såg och hade bekväm tillgång till, men de som vi 
valde att intervjua valde så att säga sig själva i egenskap av professionella som ingick i ett 
projekt som berörde det tema vi var intresserade av. 
 
 
Datainsamling 
 
Intervjuer 
Kvale (1997, s.18) resonerar kring intervjun utifrån en ståndpunkt där den kvalitativa 
intervjun som kunskapande, en resa som företas av den intervjuade och intervjuaren 
tillsammans. Kvale resonerar också kring hur den kvalitativa forskningsintervjun vunnit 
legitimitet i och med att de postmoderna filosofiska strömningarna också vunnit acceptans 
inom samhällsvetenskapen.  
 
Vi intervjuade samtliga åtta socialsekreterare (inklusive en enhetschef) i en Barn och 
ungdomsgrupp inom socialtjänsten i en storstad. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas arbetsplats i ett rum vi fått tillgång till för ändamålet. Vid de första fyra 
intervjutillfällena var vi en intervjuare och en medlyssnare, detta i syfte att vi skulle lära oss 
av varandra och eventuellt ställa några kompletterande frågor. De följande intervjuerna 
gjordes med en intervjuare, då vi ansåg oss mogna att klara av det själva. Transkribering 
gjordes av en uttolkare per intervju och har fått ta tid. 
 
Vi valde att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 1997, s.35) med 
respondenterna i syfte att fånga deras berättelser utifrån övergripande teman (se bilaga). Dessa 
teman är kopplade till vår forskningsfråga. Vår ambition har varit att så att säga ange en 
startpunkt och riktning för samtalet på ett tematiskt plan. Vi har angett tre teman där vi 
uppmanat respondenterna att berätta om sin första savryintervju, berätta något om hur arbetet 
skiljer sig åt från hur man arbetade tidigare och vidare bett respondenten lyfta blicken och 
försöka placera savryintervjun i sin syn på det sociala arbetets utveckling. Detta har vi gjort 
med vår poststrukturalistiska vetenskapsfilosofiska tanke i bakhuvudet. Syftet har varit att få 
respondenterna att berätta så mycket som möjligt, vårt angreppssätt har varit att försöka få tag 
i deras berättelser. Robertsson (2005, s.220-221) skriver om narrativa infallsvinklar kopplat 
till tankar om sociala identiteter. Där blir narrativet en central aspekt av kunskapsinsamlandet. 
Det är genom berättelser som människor strukturerar sina erfarenheter. Robertsson skriver 
också (2005, s.225) att identiteten inte skapas genom rationella val utan att människor agerar 
utifrån den identitet som skapas i berättelsen. Narrativ metod är inte bara kopplat till 
individens identitetsskapande process utan också till kollektivets förståelse av omvärlden. 
Ordens förhållande till varandra blir alltså även i narrativet centralt (Robertsson, 2005, s.225). 
Detta ger oss en möjlighet att använda den narrativa infallsvinkeln i intervjusituationen och att 
sedan analysera det hela utifrån ordens relationer i diskursen. Vi har försökt att leda våra 
respondenter genom sina berättelser, uppmuntrat dem att förtydliga sig och vi har 
omformulerat våra teman på olika sätt för att tydliggöra dem i samtalskontexten.    
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Bias 
En omständighet som vi tror har påverkat intervjusituationen är den professionella relation vi 
hade till respondenterna. Detta kan göra att vi har influerat dem på sätt som vi inte kan 
redovisa här, eftersom de är fördolda för oss. I all mänsklig interaktion förekommer det 
naturligt ett utbyte av erfarenheter och värderingar. Vi hävdar inte att vi letar efter en ren 
essens, frikopplat från vår påverkan. Detta ligger i linje med vår vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkt. Det vi kan säga är att vår undersökning hänför sig till de intervjuer vi har gjort, 
och det som sagts där och att detta är utgångspunkten för vår analys. Något annat kan vi inte 
göra. Vi kan också hävda att detta inlägg om bias i studien också är ett sätt att motivera vår 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Kunskap är inte ren. 
 
Kvale (1997, s. 258) för ett resonemang om hur viktigt det är att redovisa de möjliga 
snedvridningar av intervjusituationen som intervjuaren och respondenten bidrar till. Om dessa 
redovisas kan det bidra till nya dimensioner i tolkningen av materialet, om de inte redovisas 
så kan undersökningsresultaten ogiltigförklaras.  Vi har lagt oss vinn om att använda samma 
teman i våra intervjuer som är relativt öppna till sina formuleringar vilket har gjort att vi 
åtminstone försökt låta respondentens tankar komma i förgrunden.  
 
De möjliga snedvridningar vi kan se ur vårt perspektiv är kopplat till vår praktikantrelation till 
respondenterna samt till vår inledande nyfikenhet och lätta skepsis inför savryintervjun. 
Denna skepsis bygger på ett personligt antagande som säger att; när många är överens om en 
sak så skall man vara misstänksam. Skepsisen bygger således inte på några enskilda 
iakttagelser av savryinstrumentet som sådant, utan snarare på den möjliga konsensus som 
verkar råda kring instrumentet, dess förträfflighet och nyttan av en evidensbaserad praktik. 
 
Reliabilitet 
Enligt Esaiasson (2004, s. 67 ) är hög reliabilitet frånvaro av lösryckta eller slumpmässiga fel 
såsom slarviga anteckningar, hörfel och missförstånd under intervjuerna, eller skrivfel under 
transkriberingen. Alla intervjuerna i undersökningen gjordes i rum som under intervjuerna 
enbart disponerades av oss som medverkade. Det gjorde att andelen störande ljud, och möjliga 
feltolkningar av svar såsom följd av detta var låg. Dessutom gav MP-.3 spelaren oss möjlighet 
till digitalt inspelade intervjuer vilket höjde ljudkvalitén ytterligare. De teman som vi bad 
respondenterna berätta kring var i sig språkligt enkelt formulerade vilket gjorde att risken för 
att respondenten missuppfattade dem var minimal. Under intervjuerna ställdes regelbundna 
kontrollfrågor för att säkerställa att vi uppfattat respondentens svar korrekt. 
Transkriberingarna av respondenternas svar gjordes i nära anslutning till själva intervjun, och 
tilläts ta den tid de behövde för att bli färdiga. Vi vill med detta hävda att vi genom vår metod 
för insamling av empiriskt materiel samt de teman vi formulerat som ram för intervjuerna, i 
möjligaste mån eliminerat risken för missuppfattningar eller osystematiska/slumpmässiga fel. 
 
Validitet 
Validitet inom en postmodern kunskapstradition utgår från tanken att all kunskap är 
konstruerad och att det inte finns någon objektiv verklighet �därute�. Detta gör att forskning 
som bedrivs inom denna kunskapstradition måste diskutera validitet utifrån andra kriterier än 
det klassiska � undersöker vi det vi säger att vi undersöker (Kvale, 1997 s.217).  Istället kan 
man låta diskussionen huruvida ett forskningsprojekt har validitet genom att bedöma graden 
av hantverksskicklighet hos forskaren.  Det handlar alltså att bedöma dimensioner bestående 
av val av metoder, integritet hos forskaren, kontroll, ifrågasättande och teoretiserande av 
producerad kunskap (Kvale, 1997, s.218).  I och med dessa resonemang skulle man kunna 
säga att validitet innebär en utveckling av det klassiska reliabilitetsbegreppet. Det innehåller 
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inte bara aspekter av noggrannhet vid transkribering av material utan också dimensioner av 
teoriförståelse, kritisk granskning av de egna motiven och ställandet av frågan varför � genom 
hela undersökningen.  Forskaren måste hela tiden ställa sig frågan; varför analyserar jag 
materialet som jag gör och vad har detta för moraliska och etiska implikationer. Detta måste 
också i tillfredställande utsträckning bli synligt för läsaren.  
 
Vår forskningsprocess karaktäriseras av ständiga ifrågasättanden både teoretiskt, 
metodologiskt och empiriskt. Detta leder oss hela tiden till nya varianter av klarhet och vi 
hoppas att detta kommer att fortsätta genom hela arbetet och att vi lyckas förmedla detta till 
läsaren. Vår ambition är att guida läsaren genom hela vår kunskapande process, om vi lyckas 
med detta kan validiteten sägas vara god. 
 
Generaliserbarhet 
Enligt ett postmodernt tänkande är generaliserbarhet kontextuellt bestämt (Kvale, 1997 s.209-
210) dvs. våra resultat kan enbart generaliseras i denna specifika kontext. Vi hävdar då att den 
kunskap som konstrueras i våra texter skulle kunna produceras i andra kontexter med liknande 
förutsättningar. Detta innebär att vår undersökning har en form av analytisk generaliserbarhet 
(Kvale, 1997 s.210-211). Generaliserbarheten har också att göra med vår 
hantverksskicklighet, det vill säga hur pass väl vi lyckas förankra vår forskningsprocess i oss 
själva och hos läsaren. Denna hantverksskicklighet anser vi handla om hur pass väl man 
lyckas redovisa de kontextuella förutsättningarna för tolkningen. På detta sätt är 
generaliserbarheten starkt kopplad till validiteten i en postmodern kunskapstradition.  
 
Etik 
Vetenskapsrådet identifierar fyra etiska huvudkrav. Dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Esaiasson, 2005, s.442-448). 
Under vår praktik kom vi i kontakt med våra respondenter och hade under praktiken löpande 
samtal med dem om vårt syfte med denna uppsats. Detta grundade sig till stor del på att våra 
kollegor under praktiken visade ett genuint intresse för vad vårt uppsatsarbete kunde leda till 
och det bidrog till att de var väl informerade om forskningens grundläggande syfte vid den 
tidpunkt de medverkade med sina utsagor. Inför intervjuerna ställde vi frågan om de ville 
medverka, och de som blev tillfrågade tackade ja. Alla som medverkade hade, om de velat, 
självklart kunnat avböja, men de valde att medverka utifrån den information de fått om hur 
deras utsagor skulle komma att presenteras i rapporten och forskningens syfte. Inför 
intervjuerna var vi var tydliga med att deras utsagor inte skulle komma att redovisas som 
personknutna citat i uppsatsen. I uppsatsen förekommer citat, men de är utlyfta som särskilt 
representativa och går inte att härleda till en specifik respondent. Likaså utlovade vi att vi 
skulle behandla de inspelade intervjuerna och transkriberingarna med respekt för 
respondenternas personliga integritet. Vi utlovade därmed en individuell anonymitet, dock 
inte en gruppanonymitet då alla som medverkade i studien var medlemmar av samma 
utredande barn och ungdomsgrupp. Samma etiska principer som rådde under intervjuerna och 
under bearbetning av materialet rådde under den deltagande observationen. Att vi fick deltaga 
och observera var ett beslut som gruppen fattade utifrån den information vi gett dem. Denna 
information skilde sig inte från den som gavs inför intervjuerna.  Man kan se på hela etik 
frågan som en löpande process i vårt arbete där de fyra etiska huvudkraven sammanvävdes 
under en tidsperiod. Betoning lades dock vid konfidentialitets och nyttjandeaspekten vid 
intervjutillfällena för att säkerställa att respondenterna var medvetna om att vi tog dessa 
aspekter på allvar och att de själva hade förstått innebörden av sin medverkan. 
 
Kvale (1997, s.105) problematiserar de etiska frågorna genom de olika stadierna i en 
kvalitativ intervjuundersökning. Dels handlar det om att tematiseringen skall vara gjord med 
tanke på det vetenskapliga värdet och dels med tanke på att förbättra den mänskliga 
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situationen. Det vetenskapliga värdet är i vår uppsats kopplat till syftet att förstå en språklig 
praktik. Denna kunskap kan i sig användas i praktiken som redskap för en möjlig reflektion 
över den egna verksamheten och detta kan i sin tur leda till en förbättring. En annan aspekt 
som Kvale (1997, s.105) specifikt tar upp är etik vid analysstadiet. Detta berör dels hur kritisk 
man kan vara när man analyserar och om intervjupersonerna skall ha något inflytande över 
den processen. Vad det gäller respondenternas inflytande över vår analys så har de samtyckt 
till att det är vårt privilegium som forskare att tolka intervjuerna. Kvale (1997, s.105) talar om 
ytterligare två aspekter av etiska överväganden. Det ena är verifiering och detta kan härledas 
till validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Det är vår uppgift att verifiera de olika 
delarna i vår rapport, vi skall vara noggranna. Det slutliga etiska kravet rör de konsekvenser 
som rapporteringen av forskningen kan få för de medverkande. Vi har för avsikt att förhålla 
oss sakliga och anlägga en neutral ton för att därmed lämna tolkningen och användandet av 
kunskapen öppen för var och en.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår diskursanalys.  Vi kommer att framställa 
resultaten i form av två identiteter och hur de förhåller sig till varandra. Varje identitet inleds 
med ett par citat kopplat till den tematik som identiteten cirkulerar kring. Som vi tidigare 
nämnt så har vi analyserat texterna med hjälp av meningskoncentrering där vi lyft ut ord 
förefaller förhålla sig till varandra. Dessa ord bildar våra ekivalenskedjor. Dessa ord utgör 
också grunden för de referat som följer på citaten. I referaten har vi fetmarkerat de ord som 
förekommit ordagrant i de texter vi analyserat. Övrig text i referaten är vår sammanfattande 
konstruktion av de sammanhang som de särskilt utlyfta begreppen förekommer. 
Ekivalenskedjan såsom den framstått för oss, redovisas i slutet av varje referat. Utifrån dessa 
ekivalenskedjor redogör vi i slutet av varje identitetsbeskrivning för de särskilt privilegierade 
tecknen så som de framstått för oss � noden. 
 
 
Den forskningsbaserade kunskapens identitet 
 
� Det blev tydligt och lätt att förstå vad vi menade� � Det var tight om tid...det var så strukturerat och bra� � 
Jag tror att det blev väldigt bra för både honom och hans föräldrar�och få det väldigt strukturerat�   

�Och då är det ju så skönt att kunna säga att jo, enligt forskningen så är det här en riskfaktor.�  

�När man beskriver en ung människas liv utifrån risk och skydds faktorer med den tyngd som det får när man 
också refererar till aktuell forskning�känner i alla fall jag att jag blir klokare.�  

��då måste vi ha något extra och då ska det vara verkligen kunskap om vad som funkar och inte bara vårt eget 
tyckande, och där är ju Savry en del av det.� 
 
Savry föreföll lätt att prata om, det verkade enkelt att förhålla sig till och respondenterna hade 
mycket att säga om det. I samtalen om Savry framkom att manualen innehåller en mängd 
frågor som man har en manual för att tolka. Respondenterna reflekterar kring frågorna på 
olika sätt. Gemensamt för samtalen är att frågorna tar ett betydande utrymme och att det som 
dessa frågor bidrar med kan vara av varierande art. Frågorna beskrivs som smärtsamma, 
nödvändiga, grundliga eller onödiga � tematiken är dock att frågorna blir en central del av det 
praktiska sociala arbetet när det gäller Savry. Frågorna kunde upplevas som kränkande vilket 
av vissa framstod som svårt. En fråga om suicidalitet upplevdes svår att ställa men eftersom 
den var med i intervjun så ställde man den i alla fall. Manualen och frågorna upplevs vara en 
struktur som ger en ram.  Savrymanualen ser likadan ut för alla klienter som kommer möter 
den. Det är samma för alla � ingen är utvald Manualen upplevs därför medföra en 
likabehandling vilket gör det möjligt att ställa frågorna trots att de av respondenterna upplevs 
som kränkande.  Frågorna syftar till att bedöma vem som riskerar att återfalla i brott som att 
sortera bort de som inte bedöms göra det. Strukturen beskrivs innebära fokus i samtalet och 
också en tydlighet inför klienterna. Konsekvenserna av frågorna är att utredningen leder till 
klargöranden kring vilka klienter man ska fortsätta arbeta med och inte. Respondenterna 
uttrycker att strukturen i Savry gör att de ställer frågor som de annars inte hade ställt.  
 
frågor � kränkande � struktur � ram � likabehandling � bedöma - sortera  
 
 
Samtalen kretsar också kring betydelsen av den information man får ut genom att ställa 
frågorna som ingår i manualen. Respondenterna upplever att de har ett ansvar för denna 
information. Genom strukturen vid skattningen, där olika faktorer vägs samman utifrån ett 
forskningsbaserat skattningsschema framträder en bild av klienten för socialsekreteraren. 
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Denna bild är då kopplad till forskningsbaserad kunskap, vilket gör att respondenterna 
upplever att det bidrar till klokskap, tyngd, seende och en bekräftelse av klienten. 
Förfarandet verkar upplevas som smidigt och lättbegripligt utan någon dold agenda från 
socialsekreterarens sida. De svar eller skattningar som manualen ger innebär också 
möjligheter till ett språk som blir gränsöverskridande mellan olika praktiker som kommer i 
kontakt med varandra gällande de ungdomar som manualen kan komma att beröra. Detta 
innebär en tydlighet med flera riktningar � både mot socialsekreterarna, internt inom enheten, 
mot klienten och andra praktiker såsom BUP. Detta upplevs som positivt. Återkoppling och 
delgivning av bedömningen upplevs i huvudsak som positiv när man grundar bedömningen på 
savrymanualen. De svar som manualen ger och som man grundar sin bedömning på upplevs 
inte ge utrymme för subjektiva tolkningar och klienterna kommer inte med några kritiska 
kommentarer vid återkopplingen.  

information � struktur � forskningsbaserad kunskap � klokskap - tyngd � seende - bekräftelse � 
gränsöverskridande språk  

 
 
Nu när man arbetar med Savry resonerar man kring en möjlig attitydförändring inom det 
sociala arbetet där den beforskade kunskapen och den kvalitetshöjning den anses medföra 
för det sociala arbetet nu tillåts hamna i det första rummet. Det beskrivs som att psykologer 
länge arbetet manualstyrt och att det är ett efterlängtat arbetssätt att införa i socialt arbete. 
Savry och det arbetssätt som det representerar beskrivs härstamma från läkarvetenskapen 
och psykiatrin. Det sägs medföra problemfokus och ett patologiskt utredningsförfarande 
och det skapar också i och med detta en tydlighet och struktur i beskrivningen av klientens 
problematik vilket skapar förutsättningar för att kunna remittera vidare till andra behandlande 
instanser. Utredningsförfarandet sägs till skillnad emot förut medföra genomskinlighet inför 
klienten och allmänheten samt att det ger validitet och reliabilitet i det sociala arbetet.  
 
beforskade kunskapen - läkarvetenskap- psykiatrin � problemfokus � patologiskt utredningsförfarandet � 
tydlighet - struktur � genomskinlighet � validitet - reliabilitet 
 
 
Nod i den forskningsbaserade kunskapens identitet  
I diskursen kring den forskningsbaserade kunskapen uttyder vi ekivalenserna som att de 
kretsar kring några särskilt privilegierade tecken. Detta tecken kallar vi nod i vår analys och 
konstruktion av diskursen. Riktningen i de övriga moment som framträder i ekivalenserna 
pekar hela tiden mot detta. Noden forskning och kunskap förefaller vara det tecken som alla 
tecken förhåller sig till. Den forskningsbaserade kunskapen sägs skapa tyngd i bedömningarna 
och tydlighet gentemot klient och allmänhet, strukturen ger en ram till arbetet. Strukturen 
utgörs av frågor som är lika för alla. Den forskningsbaserade kunskapen med utgångspunkt i 
medicinsk terminologi utgör grunden för strukturen i Savry. Denna terminologi sägs 
underlätta kommunikationen och remitterandet mellan instanser går lättare då man beskriver 
klientens problematik på liknande sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

Den unika kunskapens identitet  
 
�Det man gjorde tidigare var att man jobbade utifrån erfarenhet och känsla�och kunskaper.� 
 
�Det finns ju tusen olika svar, det finns inga enkla svar. Det är ju liksom, varje människa är unik� 
 
�Att tänka lite själv, att använda det man kan.� 
 
��att mötet med människor är så känslofyllt egentligen..det ställer till det för oss�vi behöver handledning, för 
det händer så mycket på det planet, just därför behöver man ju struktur i jobbet.� 
 
Samtalen kring hur man tidigare arbetade med klienter som idag skulle kunna vara aktuella 
för en savryintervju kom att präglas av eftertanke, orden kom inte lika lätt som i relation till 
Savry. Det som dock framkom var att det sociala arbetet i sin vardag består av en mängd 
olika verktyg och komponenter. Det som styr vilka verktyg och komponenter som är aktuella 
är delvis den rådande ideologin. Hur man väljer att förhålla sig till dessa ideologier och 
verktyg baseras på den erfarenhet och kunskap som socialsekreteraren besitter. Utifrån den 
egna erfarenheten och kunskapen har man anpassat val av metod beroende på situation.  
 
olika verktyg - ideologier � erfarenhet - kunskap                                               
 
 
Respondenterna framförde en önskan om att det sociala arbetet även skall innebära 
möjligheter att stötta och ge råd till klienten samtidigt som man är utredande. Det framkom 
också att det tidigare har varit viktigt att stå på klientens sida, skapa kontakt och relation. 
Det som utgjort basen för detta relationsskapande arbete är kunskap om sig själv och andra. 
Detta är ett sätt att arbeta som det inte finns tid för längre Respondenterna upplever sig inte 
längre vara en så stor del av klientens liv som förut.  
 
stötta � råd � utredande � stå på klientens sida � kontakt - relation � kunskap  
 
 
I samtalen framkom att respondenterna tänkte att man förut gjorde lite mer lika med alla � de 
metoder man hade till sitt förfogande fanns tillgängliga i arbetet med alla klienter.  
Dessa har implementerats genom egen erfarenhet, det egna lärandet, känslan och det egna 
förhållningssättet. Detta beskrivs medföra en flexibilitet i arbetet som har gjort att man har 
kunnat anpassa modeller, arbetssätt och frågor efter klienten i syfte att täcka så mycket som 
möjligt i utredningen. Denna flexibilitet och erfarenhet har utgjort grunden för tänkandet och 
i detta har strukturer för utredning och bedömning skapats. Det som beskrivs som svårt i 
detta sätt att arbeta är att klienters känslor sätter igång så många processer i socialsekreterarna 
som det är svårt att ha kontroll över.  
 
Samtal beskrivs som möten som kräver struktur, denna struktur handlar om att kunna möta 
klienten som en människa, vara flexibel inför klientens situation. Det kräver också att man 
förmår strukturera samtalet utifrån associationer, förståelse, observation och intuition. Detta 
skapar en slags inre mall som för att fungera kräver kritisk självreflektion och ett klart och 
tydligt syfte med samtalet. Det utredande samtalet beskrivs i detta som en flexibel process, 
som också kan vara evidensbaserad. Handledning beskrivs som en möjlighet att förankra och 
strukturera de processer som sätts igång i var och en i arbetet med klienterna. Det beskrivs 
innebära att socialsekreterarna kan använda sina erfarenheter, hela tiden befinna sig i en 
inlärningstrappa, använda sin kunskap och blir bättre på det. 
 
erfarenhet � känslan -� tänkandet � strukturer � intuition - kritisk självreflektion � handledning - inlärningstrappa 
- kunskap 
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Det sociala arbetets utveckling beskrevs som en pendelrörelse mellan olika tendenser. Det 
starkt relationsbaserade sociala arbetet ifrågasätts under samtalen; respondenterna ifrågasätter 
om det räcker det med en relation för att bedriva socialt arbete. Utgångspunkten i 
resonemangen är dock att relationen är central när det gäller att möta varje människa som en 
unik individ, detta menar man förutsätter en unik kunskap. För att bedriva denna typ av 
socialt arbete krävs resurser i form av tid, något man upplever sig sakna idag. 
 
Relation - människa � unik � kunskap - resurser 
 
 
Nod i den unika kunskapens identitet 
I den diskurs som kretsar kring den kunskapsbaserade identiteten uppfattar vi att noden � de 
särskilt privilegierade tecknen � är kunskap och unik. Kunskap sätts i relation till olika 
kunskapande aktiviteter som handledning, erfarenhet, tänkande, verktyg och relationskapande 
praktik. Det förefaller som att det sociala arbetet här utgår från en kunskapsbaserad praktik 
som får näring av en mängd aktiviteter. I samtalen framträder det sociala arbetet som något 
som kretsar kring den unika individen. Både som klient och som bärare av den kunskap som 
klientarbetet baseras på.  
 
 
Identiteternas relation till varandra 
 
Ett socialt arbete � två identiteter 
Vi har hittills talat om två identiteter i socialt arbete i relation till ett strukturerat beslutsstöd. I 
vår analys är subjektet socialt arbete och vi menar att socialt arbete har flera möjliga men inte 
nödvändiga identitetsalternativ. Subjektets position är aldrig frikopplat från diskurser och 
identiteter, man förhåller sig alltid till något (Laclau & Mouffe, 2001, s.115). Subjektet socialt 
arbete har som vi visat i relation till ett strukturerat beslutsstöd två alternativ.  Socialt arbete 
konstruerar vi därmed som subjektet i vår analys kring vilket vi funnit att två identiteter 
kretsar. Som nod i det vi kallar den forskningsbaserade kunskapens identitet ser vi begreppen: 
kunskap och forskning. Om man tittar på vad den andra identiteten kretsar kring så är det 
begreppen: kunskap och unik.  

Nu kommer vi att redogöra för identiteternas relation till varandra. Vi benämner dessa 
relationer som substitutioner � förskjutningar i tecknens betydelser som vi uppfattar 
karaktärisera diskursen och identitetens gränser.  Vi kommer också att fördjupa oss i hur dessa 
substitutioner förhåller sig till varandra och hur de skapar förutsättningar både för hegemonisk 
strategi och för försvar mot densamma. 
 
 
Substitutioner: Den forskningsbaserade kunskapens identitetsgränser 
 
�Att säga att, ja jag jobbar utifrån någon policy vi har här, eller någon anda eller magkänsla eller så, som inte 
alltid är dåligt, men man kan ju inte basera något på det�.det blir väldigt subjektivt i slutändan� 
�vi ska inte sitta och slösa med folks tid�.inte bara vårt eget tyckande� 
 
Det sociala arbetets vardag beskrivs som något som lätt riskerar att hamna i ett 
tillvägagångssätt som beskrivs baseras på en persons referensramar, vara individberoende 
eller baserat på en speciell policy, anda alternativt magkänsla. Det sociala arbetet framställs 
som subjektivt, baserat på tyckande och skvaller och därigenom kränkande och otydligt. 
Utan den ram som Savry erbjuder upplevs mötet att riskera att störas av socialsekreterarens 
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egen förförståelse eller tolkningar av situationen och samtalet. Man riskerar även att missa 
viktiga frågeområden, och man förlorar tydlighet och enhetlighet i kommunikationen med 
klienten. Det blir inte lika för alla, utan godtyckligt, och i och med detta även osäkert för 
klienten. Man riskerar också att uppta klientens tid i onödan.                                              
 
Utredningar och bedömningar kan bli något som socialsekreteraren hittar på eller tror och 
viktiga frågor kan falla i glömska. Eftersom bedömningarna riskerar att vara så dåligt 
underbyggda blir det sociala arbetet också något som slösar med resurser. Otydligheten och 
osäkerheten innebär problem i motet med både klienter och andra. I avsaknad av det 
gemensamma språk som Savry erbjuder skapas polaritet mellan professioner med förvirring 
hos klienten som följd.   
 
Ansvaret för att strukturera det sociala arbetet beskrivs som tidigare ligga på enskilda 
drivande individer och deras förmågor. Om dessa individer försvann så försvann kunskapen 
med dem. Savry och den struktur som det ger beskrivs som dettas motsats; tryggt, objektivt 
och rättvist.  
 
En persons referensramar - individberoende - policy - anda - magänsla - subjektivitet � tyckande- skvaller - 
kränkande � otydligt � tolkningar - hitta på - tro - glömska - slösande - otydligt�- polaritet  
 
Nod vid den forskningsbaserade kunskapens identitetsgränser 
Noden i det som vi kallar den forskningsbaserade kunskapens identitets gränser uppfattar vi 
vara subjektivitet i de ekivalenser vi konstruerat. Vad man än gör i sitt sociala arbete så 
förefaller att vara subjektiv det mest förbjudna. Genom att vara subjektiv så blir man också 
otydlig vilket i sin tur ger godtyckliga bedömningar baserat på tyckande och skvaller. 
 
 
Substitutioner: Den unika kunskapens identitetsgränser  
 
�Lite som läkare, man ställer diagnosen och så har du medicinen�..och sen är det klart.� 
 
�Då tappar man bort klienten eftersom denne blir objektifierad på något vis� 
 
�Man kanske blir för instrumentell som utredare� 
 
�Alla passar inte in i de här ramarna, manualerna och programmen och så. Det går inte riktigt att klämma in 
verkligheten i mallarna� 
 
Respondenterna beskriver hur arbetet med savrymanualen upplevs. När de sitter med en klient 
och skall ta reda på vad som är problemet för klienten upplever de att de frågor som man 
måste ställa utifrån savrymanualen som störande för kommunikationsflödet. En låsning i 
samtalet uppträder. De upplever frågorna som kränkande och onödiga, och de ifrågasätter 
frågornas syfte. Savry ses som ett uttryck för en instrumentell människosyn som inför ett 
formellt och kliniskt förhållningssätt i det sociala arbetet. Det redan dominerande utredande 
arbetssättet upplevs förstärkas av den manualbaserade praktiken. Klienten upplevs bli 
objektifierad. Det som riskerar att hända när man använder savrymanualen är att man bortser 
från den information och kunskap som inte passar in i strukturen. Respondenterna ger uttryck 
för ett kritiskt förhållningssätt till den forskning som Savry baseras på. Manualen upplevs som 
varandes en mall som påtvingas verkligheten och som ett uttryck för en önskan att hitta 
förenklade lösningar på komplexa problem. Implementeringen beskrivs som ett påbud och 
användandet som en obehaglig styrning som ger en upplevelse av kontrollförlust över 
samtalen med klienten. I intervjuerna framkommer att respondenterna ser problem med den 
tendens som man anser att Savry representerar i det sociala arbetet. Individ och framförallt 
barnfokuseringens baksida beskrivs som ett överlastande på barnet där de vuxnas ansvar 
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kommer i bakvattnet. Man ser att risken med Savry och liknande beslutsstöd är att 
utredningen i allt för hög utsträckning förlitar sig på barnets version � där man då menar att 
barnet inte har de referensramar som krävs för att veta vad som är deras bästa. 
Savryutredningen beskrivs också som ett förenklat sätt att ställa en social diagnos på klienten 
 
frågor � låsning � instrumentell- formell � kliniskt � objektifierad � påbud � styrning � diagnos 
 
 
Nod vid den unika kunskapens identitetsgränser  
Det man positionerar sig emot i den forskningsbaserade kunskapens identitet uppfattar vi vara 
en låst frågande praktik som beskrivs som fyrkantig, kränkande och som insamlande av 
överflödig information. Frågorna förefaller störande för kommunikationen och leder till en 
objektifierad klient. I denna position ser vi objektifiering som ett viktigt nod. Den objektiva 
synen präglar hela det tänkande man tar avstånd ifrån. Det man positionerar sig emot i de 
tendenser som Savry representerar är att målet med socialt arbete är att ställa diagnos i 
enlighet med medicinsk terminologi. Man säger att det är en individualistisk syn som inte tar 
hänsyn till individens unika position.  
 
Relationerna mellan identiteterna: substitutioner 
Nu har vi redogjort för identitetens gränser, det som vi kallar för substitutioner. Noden i den 
forskningsbaserade kunskapens identitets substitution består av begreppet subjektivitet. 
Noden i den unika kunskapens identitets substitution består av begreppet objektivitet . 
Identiteternas gränser säger något om vad den inte är, vilket ger betydelse åt identiteterna 
själva. Den diskurs och identitet som subjektet befinner sig i utgör bakgrunden för 
definitionen av det andra. I diskursen definieras identiteten genom sitt förhållande till andra 
identiteter. 
 
Man kan se på det som att det man förhåller sig emot är en negativ spegling av det man är. 
Om man strikt skulle följa detta resonemang skulle det vara möjligt att sätta inte framför allt 
som man är och därigenom konstruera antitesen av vad man är. I vår analys har vi inte gjort 
så, utan vi har sökt de negationer som faktiskt uttrycks i ord. Det som framkommer då är att 
noden inte direkt står i ett speglat förhållande till varandra. Till exempel är motsatsen till den 
forskningsbaserade kunskapens identitet inte den obeforskade okunskapens identitet, utan det 
som man uppfattar som den subjektiva identiteten. Vi ser det som att identitetens gränser inte 
är en direkt motsats i någon form av språklig kausalitet (stor � liten) utan snarare resultatet av 
betydelsers förhållande till andra betydelser; substitutioner. 
 
 
Substitutioner: kampen om ett nod 
De båda identiteterna har ett gemensamt nod; kunskap. Det som skiljer dem åt är sättet de 
tillskriver noden mening genom ekivalenser. I den forskningsbaserade kunskapens identitet 
kopplas begrepp som: frågor � information � struktur � forskningsbaserad � klokskap � tyngd 
- tydlighet - struktur � genomskinlighet � validitet � reliabilitet till nodalpunkten kunskap.  
Detta skiljer sig tydligt gentemot den unika kunskapens identitet där nodalpunkten kunskap 
definieras genom ekivalenserna: olika verktyg - ideologier � erfarenhet - kontakt - relation � 
känslan � tänkandet � strukturer � intuition - kritisk självreflektion � handledning - 
inlärningstrappa - relation - människa � unik.  
 
Det vi ser är en kamp om tillskrivningen av betydelse, en kamp om att göra det särskilt 
privilegierade tecknet till sitt eget. Den forskningsbaserade kunskapens identitet positionerar 
sig gentemot andra identiteter genom att artikulera och införa nodet subjektivitet när den 
artikulerar den andra identiteten i vår analys. Nodet definieras genom ekivalenserna: en 
persons referensramar - individberoende - policy - anda - magkänsla - subjektivitet � 
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tyckande- skvaller - kränkande � otydligt � tolkningar - hitta på - tro - glömska - slösande- 
otydligt � polariteter. 
 
Den unika kunskapens identitet positionerar sig gentemot den forskningsbaserade kunskapens 
identitet genom att artikulera och införa noden objektifiering när den artikulerar den andra 
identiteten i vår analys. Nodet definieras genom ekivalenserna: frågor � låsning � 
instrumentell- formell � kliniskt � objektifierad � påbud � styrning � diagnos. 
 
Substitutioner:  uteslutning av vissa handlingar                                        
Subjektet socialt arbete är överdeterminerat. Med detta menar vi att man inom det sociala 
arbetets ram har flera möjliga identiteter att förhålla sig till. Detta kallas, som vi nämnt i vår 
teoretiska framställning i kapitel 3, för överdeterminering och är en viktig aspekt av 
diskursens koppling till subjektet.(Laclau & Mouffe, 2001, s.110-113) I relation till ett 
strukturerat beslutsstöd har vi identifierat två identiteter i vår analys. Dessa två identiteter kan 
rymmas inom samma subjekt - socialt arbete. Vi har framställt de möjliga gränser som varje 
identitet sätter gentemot andra identiteter. Genom att sätta dessa gränser definieras identiteten 
genom förhållandet till andra identiteter.  Den forskningsbaserade kunskapens identitet 
definierar sina gränser, som vi nämner ovan, kring nodalpunkten subjektivitet. Denna 
nodalpunkt kopplas i denna identitet till olika betydelser. Om man sätter dessa ekivalenser vid 
sidan om de ekivalenser som den unika kunskapens identitet kopplar till nodalpunkten 
kunskap händer någonting. Det vi tycker oss se är att ekivalenserna framträder som negativt 
laddade synonymer, exempelvis: 
 
tyckande � tolkande 
magkänsla � intuition 
hitta på � känsla 
subjektivitet � erfarenhet 
 
På samma sätt skapar det som vi kallar för den unika kunskapens identitet liknande negativa 
synonymer kring den forskningsbaserade kunskapens identitet:  
 
låsning � struktur  
Styrning - struktur 
Diagnos - klokskap 
Kliniskt - genomskinlighet  
 
Dessa konstruktioner innebär, anser vi, att vissa handlingar blir att föredra. De moment som 
också associeras till något negativt blir omöjliga att integrera i identiteten.  
 
Den vi nu särskilt lyft fram belyser något som vi anser vara centralt i vår diskursanalys. Detta 
centrala anser vi vara kampen om betydelsen av ett specifikt nod � kunskap. Som vi ser kan 
det fyllas med en mängd olika betydelser � vilket gör det än tydligare att det är en nodalpunkt 
� eftersom nodalpunkternas karaktär i diskursteorin är just att de är flytande.(Laclau & 
Mouffe, 2001, s.112) Det är just denna egenskap som gör dem till nod.  Det är också viktigt 
att komma ihåg att en av de centrala utgångspunkterna i diskursteorin just är att allting är 
kontingent � det vill säga möjligt men inte nödvändigt (Laclau & Mouffe, 2001, s.115). 
Genom att påminna om detta vill vi lyfta fram att vi inte ser vår analys som ett statiskt faktum 
utan som ett nedslag i en specifik tid och rum där vi också är delaktiga som medkonstruktörer. 
Diskursen är hela tiden föränderlig.  
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Den principiella uteslutningen � makten 
Vi tänker att dessa negativa synonymer � substitutioner - är ett uttryck för den principiella 
uteslutningen av vissa moment i en diskurs. Som vi tidigare redogjort för är detta makt i 
diskursteoretiskt språkbruk.(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2) Makten blir i denna 
analys möjligheten att artikulera och därigenom tillskriva betydelser som framstår som de 
enda möjliga. Makten definierar gränserna i det sociala och strukturerar det sociala rummet 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, kap.2). Det pågår städigt en förhandling i det sociala 
om dessa gränser, vilket i diskursteorin kallas politik (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 
kap.2), just nu i detta sociala rum handlar den politiska förhandlingen om begreppet kunskap. 
 
Hegemonisk strategi i socialt arbete 
Vi har i detta arbete redogjort för de ekivalenser vi har kunnat konstruera, utifrån våra samtal 
och transkriptioner av dessa med personer som arbetar i en Barn och Ungdomsgrupp.  Det vi 
kan se är att dessa ekivalenser kan betraktas ha två syften. Det ena är att skapa skillnad i så 
motto att man definierar sig själv gentemot andra. Det andra syftet, som är intimt 
sammankopplat med det första, är att man söker inlemma moment från andra diskurser för att 
skapa en dominerande diskurs. Detta görs både genom principiell uteslutning av vissa 
moment och genom inlemmandet av andra. Detta beskrivs som en hegemonisk artikulation av 
Laclau och Mouffe (2001 s. 176). Vi tänker oss, som vi tidigare nämnt i vårt kapitel om 
diskursteori att denna artikulation är ett uttryck för en strategi. Denna process består, som vi 
tidigare nämnt, av att en diskurs söker utöka sina ekivalenser till att omfatta de moment som 
innehas av konkurrerande diskurser såsom forskning, psykologi, psykiatri och medicin. I det 
aktuella fall vi studerat skulle man då kunna säga att kampen som vi beskrivit består just av 
denna process. Begreppet kunskap är det begrepp man försöker göra till sitt genom att 
ekivalera till det på olika sätt och principiellt utesluta andra möjliga tolkningar av begreppet. 
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6. Hegemonisk strategi i socialt arbete 

 
Implementering - en politisk förhandling 
Vi kan se den implementeringsprocess som införandet av ett strukturerat beslutsstöd innebär, 
som ett uttryck för en politisk förhandling.  Implementeringen innebär införandet av en rad 
ekivalenser kopplat till nodalpunkten kunskap av den forskningsbaserade kunskapens 
identitets förespråkare. Det centrala är att implementeringen är en diskursiv och därigenom 
kontingent process. Det är alltid möjligt att omförhandla givet att motargument kan 
artikuleras.  
 
Kampen om begreppet kunskap - en principiell uteslutning 
De språkliga praktiker vi analyserat ger uttryck för hegemoniska artikulationer. Den 
forskningsbaserade kunskapens identitet tar avstånd ifrån det som karaktäriserar den unika 
kunskapens identitet. Detta gör den genom ett stort antal negativt laddade substitutioner när 
den andra identiteten framställs. Detta gäller också den unika kunskapens identitet, men 
möjligen i mindre utsträckning. Detta kan man se som ett tecken på att den 
forskningsbaserade kunskapens identitet delar många andra sociala praktikers begrepp. Detta 
gör att den forskningsbaserade kunskapens identitet har ett övertag. Den ekivalerar till 
läkarvetenskap, psykologi och till vetenskapssamhället. Den unika kunskapens identitet 
framhåller den unika erfarenheten som grund för kunskap. Förhållandet mellan de båda 
identiteterna framstår som ojämlikt. Detta framstår än mer tydligt om man studerar IMS 
publikationer lite flyktigt som tydligt framhåller just dessa kopplingar till andra praktiker som 
något att föredra. Den unika kunskapens identitet framstår som något som saknar förankring 
och bara använder sig av intuition eller subjektiva uppfattningar om klienters outtalade behov.  
Vi betraktar detta som ett försök till en principiell uteslutning av den unika erfarenheten som 
ensam bärare av kunskap i socialt arbete. Vi ser det också som ett försök att innesluta begrepp 
från andra diskurser (läkare, psykologer) i syfte att skapa en dominerande diskurs, där den 
unika erfarenheten är underordnad. I vår analys framträder detta som en hegemonisk strategi 
där målet är att äga begreppet kunskap.  
 
Inneslutning och uteslutning: Individ eller unik 
Den individfokusering som vi diskuterade i början av detta arbete handlade om samhällets 
ökade kontroll av och ansvarsförskjutning till individen. Individer diagnostiseras och ställs till 
svars för sina problem och handlingar. Förklaringar till problem söks inte i strukturella 
faktorer utan individen är hela tiden i centrum. Ett strukturerat beslutsstöd innebär ett fokus på 
individen och en tro på att individen själv kan artikulera sina problem. Det strukturerade 
beslutsstödet innebär också att bedömningar utgår från samma principer vad det gäller alla 
individer. Man kan säga att ett strukturerat beslutsstöd i det här sammanhanget fokuserar på 
individen men inte på det unika. Detta gäller både klienten och socialsekreteraren. De unika 
erfarenheterna är underställda manualen i båda fallen. På ett sätt leder detta till en upplevelse 
av att man inte kränker klienten genom att undvika tolkningar, funderingar och fantasier. Å 
andra sidan ger det inte heller plats för kunskap som skulle leda samtalet i en annan riktning. 
Den objektiva strukturen som samtalet får genom manualen innebär en trygghet för både 
klient och socialsekreterare, men det innebär också att samtalet kontrolleras till att omfatta 
pre- definierade samtalsområden och inte ger utrymme för annan information. Den 
individuella kontrollen utesluter därmed det unika. 
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Frihet och individuell kontroll 
Laclau och Mouffe (2001, kap 4) beskriver samhällstendenser som ifrågasätter samhällets 
ansvar och poängterar individens rätt till frihet. Detta, anser vi, ligger i linje med de tendenser 
som Garland (2001) resonerar kring och som vi redogjorde för i inledningen till detta arbete. 
Ansvaret för individens handlingar ligger hos individen själv enligt detta synsätt, på samma 
sätt som möjligheten till fria val också ligger i individens händer. I motsats till detta resonerar 
Öhlund (1992) om omöjligheten att förstå individens val som någonting annat än resultatet av 
en situation. Detta eftersom erfarenheter är språkliga och måste ses i relation till språk och 
därför alltid kommer att framträda som nya i olika situationer och alltså är strukturberoende. 
 
På detta sätt kan vi säga att socialt arbete i denna analys har politiska dimensioner genom att 
de båda identiteterna går att koppla till två klassiska politiska ideologier; frihet eller struktur. 
Detta ger också för handen att om den hegemoniska strategin från den forskningsbaserade 
kunskapens identitet lyckas så utesluter den principiellt politiska beslut eller åtgärder som 
fokuserar på strukturell förändring. 
 
Laclau och Mouffe (2001, kap 4) ger ett förslag till hur en demokratisering av det politiska 
skulle kunna möjliggöras. Detta handlar om att den ideologi som förespråkar strukturella 
insatser också måste göra begreppet frihet till sitt. 
 
Hegemonisk strategi: kunskap � forskning � evidens � bevis vs. kunskap - unik 
Genom att koppla ihop olika begrepp i språket ges dessa mening. Ett begrepp kan i ett 
sammanhang kopplas ihop med ett annat, och i ett annat sammanhang kopplas ihop med ett 
tredje. Detta ger ekivalenskedjor och flest begrepp i kedja vinner. I vårt arbete har vi sett hur 
olika begrepp kopplas till nodet kunskap. Den hegemoniska strategin från den 
forskningsbaserade kunskapens identitet sammanfattas, anser vi, av begreppet evidens. Denna 
strategi syftar till att äga begreppet kunskap. Den forskningsbaserade kunskapens identitet har 
även lyckats koppla in begrepp från andra diskurser i sin definition av kunskap vilket gör de 
möjliga ekivalenskedjorna potentiellt mycket långa. Som exempel kan sägas att det kring 
diskursen forskning inte är helt oriktigt att säga att det talas om bevis. Detta görs främst i 
positivistiska kunskapstraditioner som också kopplas starkt till naturvetenskap och medicin. I 
den forskningsbaserade kunskapens identitet länkas dessa diskurser till varandra. Dessa 
diskurser länkas också till begreppet evidens. Detta ger en möjlighet till att ekivalera mellan 
begreppen evidens och bevis. Socialstyrelsen definierade inte alls begreppet så när det 
introducerades, men genom praktikens kontingens har betydelsen en potential att förändras till 
att betyda bevis. Detta innebär, tänker vi, en möjlighet att betrakta det evidensbaserade sociala 
arbetet som bärare av sanning och absoluta svar och därmed giltig kunskap.  
 
Det vi tycker oss se är en principiell uteslutning av det som vi beskriver som den unika 
kunskapens identitet genom att beskriva den som varandes i avsaknad av evidens eller 
beforskad kunskap. Den exkluderar det unika som giltigt i den mänskliga erfarenheten.  
 
Ett svar på forskningsfrågan 
Det sociala arbetets språkliga praktiker i relation till ett strukturerat beslutsstöd karaktäriseras 
av två identiteter som skapas genom hegemonisk strategi. Strategin går ut på att inlemma så 
många begrepp som möjligt till en enda dominerande diskurs som cirkulerar kring nodet 
kunskap. I vår analys framstår gränssättningarna kring identiteterna som negativt laddade 
synonymer till identitetens ekivalenser. Detta kallar vi för substitutioner och de innebär en 
process där principiell uteslutning av vissa begrepp är målet och också det som sker. Det nod, 
kunskap, som de båda identiteterna cirkulerar kring är föremål för en politisk förhandling och 
därigenom en kamp genomsyrad av makt.  Kampen är inte jämlik utan karaktäriseras också av 
ett den ena identiteten lyckas utöka sina ekivalenser till att omfatta element från andra 
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diskurser � en hegemonisk strategi som syftar till en organisering av samtycke kring 
definitionen av begreppet kunskap och dess betydelse för socialt arbete. 
 
Det vi har visat är att det som kan förefalla vara en oundviklig utvecklingsriktning inom det 
sociala arbetet istället kan betraktas som en ständigt förhandlingsbar process. Gränserna för 
det sociala arbetet är städigt öppna för förhandling, och förhandlas också ständigt.  När 
någonting förefaller som omöjligt att göra så har vi visat att detta är ett uttryck för makt; en 
principiell uteslutning av handlingsalternativ. Det sociala arbetet språklig praktik formerar sig 
i relation till ett strukturerat beslutsstöd som två identiteter och dessas gränser - substitutioner.  
Substitutionerna betraktar vi vara de språkliga praktiker som sätter gränserna för 
identiteternas handlingsalternativ. De gör det genom att principiellt utesluta andra möjliga 
tolkningar av vissa begrepp genom att skapa negativa associationer till andra identiteter.  
 
Det vi har gjort är att vi har skapat en förståelsefond för diskursiva praktiker. I detta lämnar vi 
över stafettpinnen till de som vill lägga ett mer strukturellt perspektiv på en analys av diskurs 
inom socialt arbete. 
 
Professionalisering � ett förslag till fortsatt forskning 
Professionalisering inom socialt arbete innebär bland annat en facklig ambition att samla det 
sociala arbetet under en �gemensam fana� (se kapitel 2). Det handlar om att stärka det sociala 
arbetets position gentemot andra professioner men har också andra incitament såsom 
ekonomiska. Man sätter därmed gränser kring sin egen profession och genom politisk 
förhandling skapar man en diskurs kring vad socialt arbete skall innehålla och hur 
professionalitet ska definieras. Våra respondenter uttrycker att införandet av evidensbaserat 
socialt arbete innebär en kvalitetshöjning av det detsamma. I våra samtal med respondenterna 
ser vi en tendens till att koppla begreppen evidens och forskningsbaserad kunskap till 
professionalisering. Det vi frågar oss är om detta i innebär en principiell uteslutning av det 
som vi identifierat som den unika kunskapens identitet när det gäller 
professionaliseringsprocessen? Innebär det också att den fackliga kampen om införandet av en 
yrkeslegitimation för socionomer kopplas till samma professionaliseringstanke i ett längre 
perspektiv? Man skulle till exempel kunna se på begreppet professionalisering som en 
utgångspunkt i analysen, och då blir det viktigt att se i vilka ekivalenskedjor i diskursen som 
begreppet ingår i. Det kan man se som ett förslag på en fortsatt diskursteoretisk analys av det 
sociala arbetets språkliga praktik och dess konsekvenser. Både för en yrkeskår, men också för 
klienterna. 
 
Varför inte Fairclough? 
Vårt förslag till fortsatt forskning tar sin utgångspunkt i den professionaliseringsprocess vi 
tror oss se i och med införandet av en evidensbaserad praktik i et sociala arbetet. I detta tycker 
vi att det verkar intressant med den möjliga strukturella inverkan som olika institutioner och 
praktiker har på diskursen kring professionalisering i socialt arbete. Utifrån detta perspektiv 
förefaller det fruktbart att använda sig av Fairclough´s kritiska diskursteori som tar hänsyn 
och erkänner strukturell icke-diskursiv påverkan på diskursen. Diskursen är i denna teori 
också konstituerad av något. Det skulle vara intressant att få ett perspektiv på vad detta skulle 
kunna vara, och utifrån detta konstruera ett annat maktperspektiv än enbart den principiella 
uteslutningen av vissa moment i en diskurs. 
 
Vi har inte använt Fairclough då vi tänkte att vårt inifrånperspektiv på socialt arbete var mer 
betjänt av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe�s diskursteori. Vi tänkte att det var intressant 
att studera just det specifika sociala rummet och vad som cirkulerar där i en språklig praktik. 
Vi var i förstone inte intresserade av vad som strukturellt skulle kunna påverka detta rum. Det 
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vi har upptäckt är att andra institutioner dock har en inverkan och dessa institutioner behöver 
belysas från flera håll. 
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Intervjuteman 
1. Hur var det när du gjorde din första SAVRY intervju, och hur ni eller du kom på att ni 

skulle använda SAVRY på just den här personen? Och vad blev utfallet?  
 
2. Försöka beskriva hur du uppfattar ditt arbete med klienter som idag skulle bli SAVRY 

klienter. Och hur du upplevde arbetet med dessa klienter innan SAVRY kom in i 
bilden? 

 
3. Vi skulle vilja att du berättar om hur du ser på det sociala arbetets utveckling? Och 

försök att placera in SAVRY i det resonemanget. 
 


