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Titel  
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk: Fyra studier om förhållandet mellan verksamheters vision och praktik 
 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Vi lever alla i olika typer av organiserade sammanhang men vad innebär det i praktiken? Antologin bygger på studier 
av fyra olika verksamhetsområden. Vi har studerat ideella arbetare i ett ungdomsförbunds verksamhet, anställda och 
deras upplevelser av jämställdhetsarbete på en arbetsplats, personal som möter frigivna kvinnor i eftervårdsarbete 
och slutligen modersmålsundervisningen i en skola genom flerspråkiga elever och modersmålslärare.  
     Den vetenskapliga metoden för studien har varit grundad teori som för oss har inneburit att vi arbetat med 
etnografiskt fältarbete genom observationer och kvalitativa intervjuer. Utgångspunkten för arbetet har varit ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv där individer anses vara delaktiga i skapandet av såväl sin identitet som sin 
omgivning. 
   Vår fokus har varit hur aktörer verkar inom verksamheter med uttrycka mål och visioner och deras relation till de 
institutionella sammanhangen. 
   Genom våra studier har vi sett att det finns ett glapp mellan verksamheternas visioner och mål och hur dessa 
verkställs på lokal nivå. Vi har sett hur bristande resurser i form av kontakter, samarbete, materiella resurser, kunskap 
och informationsförmedling verkar utgöra ett hinder för arbetet. En annan förutsättning för att målen ska kunna 
uppfyllas verkar vara de enskildas personliga engagemang. En dimension av detta är att flera informanter upplever ett 
ökat individuellt ansvar. 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Catarina Lundqvist, tema etnicitet vid Linköpings universitet, för det 
stöd som hon har gett oss under arbetsprocessen. Ditt engagemang, din erfarenhet och 
konstruktiva kritik har utvecklat oss och på ett positivt sätt bidragit till vårat arbete. Vi vill också 
tacka de organisationer och verksamheter som genom sin öppenhet möjliggjort vår studie. 
Slutligen vill vi även visa vår uppskattning till våra informanter som gett oss ovärderliga insikter 
kring det givna ämnet. Utan er skulle genomförandet av denna antologi inte ha varit möjligt. 
Tack! 
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Inledning 
 

Vi lever alla i olika typer av organiserade sammanhang men vad innebär det i praktiken? Med 
verksamhet menar vi olika typer av organiserade sammanhang bestående av en eller flera 
konkreta organisationer med uttryckta mål och visioner. Vissa av dessa organiserade 
sammanhang har mer tydligt definierade mål än andra. Hur ser förhållandet mellan dessa mål och 
verkligheten ut? Det är mot detta vi riktar vårat intresse då vi upplever att det kan finnas ett glapp 
mellan de mål som verksamheter sätter upp och den vardag som människorna möter i dessa. Vi 
menar därför att det är angeläget att öka kunskapen om detta förhållande. Detta görs lämpligen 
genom att lyfta fram de erfarenheter som finns av att leva och arbeta i dessa sammanhang. Vi 
riktar vår fokus på dessa människors berättelser och reflektioner om sitt arbete eller varande 
inom fyra verksamheter som har fångat vårt intresse. 
   Denna antologi är skriven inom ramarna för Programmet för samhälls- och kulturanalys. Vi har 
studerat människors livsvillkor och identitetsskapande när de agerar eller arbetar inom olika 
verksamheter. Antologin kommer att belysa individens identitetsutveckling och livsvillkor i 
samspel med dess omgivning. 
   Vi kommer att möta ideella arbetare i ett ungdomsförbunds verksamhet, anställda och deras 
upplevelser av jämställdhetsarbete på en arbetsplats, personal som möter frigivna kvinnor i 
eftervårdsarbete och slutligen modersmålsundervisningen i en skola genom flerspråkiga elever 
och modersmålslärare.  

Syfte och frågeställningar 
Genom att analysera den mänskliga interaktionen som uppstår inom organisationer önskar vi få 
en ökad förståelse för hur människor formar sina livsvillkor och identiteter. Med intervjun och 
observationen som metod vill vi skapa en bild av hur människor som verkar inom organiserade 
sammanhang upplever sin vardag. Vi vill också diskutera hur dessa erfarenheter förhåller sig till 
de organiserade verksamheternas förväntningar, till exempel deras visioner och styrdokument. 
Detta är med andra ord även en diskussion om relationen mellan vision och praktik. 
   Utifrån denna diskussion vill vi i vårt arbete försöka besvara följande frågeställningar: 

• Hur upplever aktörerna sin vardag inom ramarna för verksamheten de verkar inom?  
• Vilka mål och förväntningar finns i verksamheten?  
• Hur kan vi resonera kring relationen mellan verksamhetens mål och aktörens upplevelser 

av sin vardag?  
• Hur kan vi resonera kring aktörernas sociala praktiker, identiteter och identitetsskapande i 

och omkring sin verksamhet?  
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Teorier och centrala begrepp 

Social konstruktion 
Våra studier bygger på ansatsen att vi som människor är beroende av ett samspel med socialt 
konstruerade föreställningar, roller och institutioner för att kunna förstå världen omkring oss och 
interagera med den. Nedan kommer vi fritt att redogöra för detta perspektiv med grund i vår 
tolkning av Peter Berger och Thomas Luckmanns The Social Construction of Reality.1 

En av idéerna som Berger och Luckmann för fram är att människans natur kännetecknas av 
”öppenhet”. Vårt sätt att vara är inte förutbestämt – vår biologi öppnar upp för en stor variation 
av sätt att vara, reagera och förstå. Människans natur är med andra ord att i samspel med andra 
forma och omforma de sätt vi förstår oss själva och världen omkring oss.2 

Berger & Luckmann menar att vår relation till våra kroppar och den fysiska världen omkring 
oss fungerar på samma sätt. Våra föreställningar påverkar det fysiska vilket i sin tur formar vår 
verklighet.3 Människan upplever världen omkring sig som självklar och beständig trots att den 
hela tiden är med och skapar, återskapar och förändrar både världen och sig själv.4  

Viss kritik har riktats mot Berger och Luckmann från bland annat Anna-Lisa Närvännen om att 
de inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara huruvida vi som enskilda människor kan förändra 
samhället och inte bara förändas av det.5 Lutar vi oss mot Alfred Schutz och Luckmanns The 
Structures of the Life-World för de där fram att vi lever i en verklighet som vi å ena sidan påverkar 
med våra handlingar och vice versa.6  

Vi nöjer oss med att konstatera att vi ser att människor har ett visst utrymme för att 
improvisera, förändra och skapa i det sociala samspelet utan att för den delen förneka den 
otroliga inverkan den sociala kontexten har på oss. Det handlar med andra ord om ett samspel. 

I Berger och Luckmanns resonemang finns det ett nära släktskap med den teoribildning som 
kallas symbolisk interaktionism. I arbetet med våra studier kommer vi i viss utsträckning också att 
förlita oss på diskussioner inom denna idéskola. Symbolisk interaktionism kan närmast förstås 
som en teori om hur vi kan förstå samspelet mellan individ och omgivning på en 
socialpsykologisk nivå. Gunilla Guvå & Ingrid Hylander menar att ”[e]nligt den symboliska 
interaktionismen tolkar individer sina erfarenheter utifrån den situation i vilken de befinner sig.”7 
Symbolisk interaktionism blir intressant för vår studie då den fokuserar på den sociala 
interaktionen människor emellan och hur denna påverkar identitetsskapandet och därigenom 
livsvillkoren för individen. 

 

                                                 
1 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (London, 
1991) 
2 Berger & Luckmann (1991), s. 65 
3 Berger & Luckmann (1991), s. 66 
4 Berger & Luckmann (1991), s. 34f 
5 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning (Linköping, 1994), s. 56f 
6 Alfred Schutz & Thomas Luckmann, The Structures of the Life World (Evanston, 1973) s. 6 
7 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 28 
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För att komplettera vår förståelse av samhället finner vi också inspiration i Marianne Winther 
Jørgenssen och Louise Phillips resonemang. I våra studier kommer vi i linje med deras 
resonemang att utgå från idén att de sätt vi ser på och pratar om saker och ting påverkar oss och 
det omkring oss.8 Bilden av exempelvis modersmålselever, ideellt arbete, kvinnor med kriminell 
bakgrund eller av jämställdhetsarbete är avgörande för hur människor förhåller sig till dem. Detta 
får konsekvenser för vilka resurser som ges till modersmålsundervisning, om människor kommer 
att engagera sig ideellt, hur kvinnor med kriminell bakgrund bemöts eller huruvida 
jämställdhetsarbetet får utrymme i arbetslivet. Människors föreställningar har med andra ord ett 
direkt förhållande till människors livsvillkor. Det finns ofta mer än en idé om hur något är och 
dessa utesluter varandra. Det råder en kamp mellan olika sätt att definiera världen och det som 
står på spel är våra livsvillkor.9 

Dessa uppsättningar av föreställningar kallas ibland för diskurser men vi kommer att nöja oss 
med att tala om bilder, föreställningar, sätt att uppleva eller att tala om oss själva och världen 
omkring oss.10 Kort sammanfattat kan vi säga att vi som människor kan vara på många olika sätt 
och hur vi talar om detta och om världen omkring oss är avgörande för våra livsvillkor. Det är 
med denna förståelse i ryggsäcken som vi har studerat människor i olika typer av verksamheter.  

Identitet 
Vi utgår från att individens identitetsskapande är ett reflexivt projekt som formas och omformas 
genom livets alla stadier samt, i enlighet med Berger och Luckmann, att det finns en primär och 
sekundär socialisation. Dessa begrepp kommer vi nu att förklara. 
   Genom att vi anammar omgivningens sociala koder och former, att internalisera, skapas grunden 
för individens förståelse av sin omvärld.11 Detta sker genom en primär socialisation under de 
första barndomsåren. Efter denna period har individen i princip socialiserats färdigt. Därefter 
kommer den sekundära socialisationen då ”[…] en redan socialiserad individ [leds] in i nya 
sektorer av hans samhälles objektiva värld.” – en period då individen tar till sig ytterligare 
kunskaper och roller men utan att för den delen på ett avgörande sätt förändra den grund som 
redan lagts.12 För oss blir den sekundära socialisationen viktig då den berör det samspel mellan 
individ och verksamhet som vi studerar. 
   Vi finner det även intressant att förhålla oss till Anthony Giddens teorier om 
identitetsskapande. Enligt Giddens lever vi i ett senmodernt samhälle med vilket han menar ett 
samhälle som präglas av reflexivitet. Giddens beskriver hur individen i det senmoderna samhället, 
till skillnad från det förmoderna, har fått större del i formandet av sin egen identitet. Giddens 
pekar på hur självidentiteten inte bara är ett resultat av våra handlingar utan snarare måste ses 
som något som ”rutinmässigt måste skapas och upprätthållas genom individens reflexiva 
                                                 
8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) 
9 Winther Jørgensen & Phillips, s. 42 
10 Winther Jørgensen & Phillips, s. 15f 
11 Peter. L. Berger och Thomas Luckmann Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet  
(Stockholm, 1998) 
12 Berger & Luckmann (1998), s. 154 
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praktiker”.13 Det rör sig med andra ord om hur vi förstår och resonerar omkring oss själva.14 Han 
menar att identitet inte handlar om vad vi gör eller hur andra förhåller sig till oss utan vår 
upplevelse av en sammanhängande identitet. Denna upplevelse, menar han, kommer ur vår 
förmåga att upprätthålla en konsistent berättelse om oss själva. Denna måste samtidigt kunna 
”integrera det som sker i världen utanför oss”.15 Med andra ord duger inte vilket berättande som 
helst, det måste kunna upprätthållas också i interaktion med andra.16 Faktorer som kön, klass, 
ålder och etnicitet har självklart fortfarande betydelse för individens identitetsskapande, men i det 
senmoderna samhället ska dessa faktorer även relateras till mängden av valmöjligheter som 
kännetecknar denna tid.17 Det här sättet att se på identitet blir relevant för oss då vi är 
intresserade av hur individer i en verksamhet formar sin identitet i samspel med sin omgivning, 
både inuti och utanför organisationen. 

Vardagens livsvillkor 
Livsvillkor är de förutsättningar och förhållanden som utgör grunden för våra liv. I vardagen 
formas och omformas individers identiteter och i vardagen finner vi det sociala spel och de 
materiella förutsättningar som utgör deras livsvillkor.  

Att tala om vardag ger oss möjligheten att lyfta fram samspelet mellan vardagen i verksamheten 
och vardagen utanför detta. Utifrån vardagsbegreppet hoppas vi kunna förstå hur informanternas 
livsvillkor formas.  

Organisation  
Ordet organisation kan ofta leda tankarna till byråkratiska och hierarkiska formella organisationer. 
Vi vill dock lyfta fram vikten av att se hur individen ständigt befinner sig i olika organisationer 
och att den vanligaste formen för kollektivt handlande är just någon form av organisation.18 I 
mötet med nya människor är det inte ovanligt att det första man vill veta om varandra är den 
organisatoriska tillhörigheten. Detta kan vara vad personen arbetar med, vilken civilstatus 
individen har eller personens medborgarskap. All form av tillhörighet innebär begränsningar i 
interaktionen med andra människor.19  Att tillhöra en organisation innebär att man accepterar att 
följa vissa beslut. Oavsett om dessa beslut är satta av en strukturerad hierarki eller om de är 
utformade av samtliga medlemmar tillsammans, krävs någon form av auktoritet.20 Vi finner det 
därför intressant att belysa organisationens form som identitetsskapare, både vad gäller dess 
möjligheter samt dess begränsningar.  Vi kommer omväxlande att använda oss av begreppen 

                                                 
13 Anthony Giddens, Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Age (Stanford, 1991), s. 32, vår översättning. 
14 Giddens, s. 33 
15 Giddens, s. 54, vår översättning. 
16 Giddens, s. 54 
17 Per Månsson, Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar teoretiker (Stockholm, 2003), s. 440 
18 Göran Ahrne & Peter Hedström (red.), Organisationer och samhälle: Analytiska perspektiv (Lund, 1999), s. 6ff 
19 Ahrne & Hedström, s. 18 
20 Ahrne & Hedström, s 15 
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organisation och verksamhet i våra studier för att beskriva de sammanhang som våra informanter 
verkar inom.  

Metod 

Grundad teori 
I våra studier har vi använt metoden Grundad Teori (GT) vilken lämpar sig väl för att belysa 
sociala interaktioner människor emellan.21 Genom metoden når vi också bortom 
förklaringsmodeller som grundar sig på enkla kausala samband och kan istället försöka förstå den 
komplexitet som verkligheten på våra fält består av.22 GT är en metodskola vars idéer först 
presenteras i Barney Glasers och Anselm Strauss bok The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research från år 1967.23 
  Metoden innebär, enligt Guvå och Hylander, att ”utifrån den egna praktiska erfarenheten skapa 
begrepp och teoretiska modeller, som sedan omformuleras och revideras allt eftersom ny 
kunskap växer fram.”24 I praktiken innebär detta att våra studier grundas på etnologiskt fältarbete 
i form av observationer och kvalitativa intervjuer.25  
   Första steget i metoden är att samla in data. Detta pågår fram till det att en teoretisk mättnad 
uppnås. Teoretisk mättnad beskrivs av Alan Bryman, genom en tolkning av Strauss och Corbin, 
som ”att man på ett teoretiskt sätt fortsätter med sitt urval tills en kategori mättats med data, det 
vill säga […] inga nya eller relevanta data framkommer om en viss kategori”.26  
  Utifrån insamlad data sker sedan en kodning, vilket innebär att materialet ordnas och sorteras in 
i olika kategorier och mönster som utgör grunden för den fortsatta analysen. Detta, insamlandet 
av data och kodningen, sker till stor del parallellt i en så kallad växelverkan.27 I analysen förhålls 
sedan de utarbetade kategorierna till relevant teori och tidigare forskning. Viktigt att poängtera är 
dock att dessa studier genomförts inom ramen för en tidsbegränsad kurs och således har 
studiernas omfattning anpassats efter dessa förutsättningar.  
   Ett problem vi ser är dock att det finns flera sätt att tillämpa GT på, vilket kan göra det svårt att 
närma sig metoden.28 Vi har emellertid strävat efter en gemensam förståelse inom gruppen vilken 
vi sedan har arbetat utifrån.    

                                                 
21 Kathleen Wells, ”The strategy of grounded theory: Possibilities and problems” i Social Work Research (Washington 
D. C., 1995), s. 2 
22 Guvå & Hylander, s. 5 
23 Barney Glaser & Anselm Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research 
 (New York, 1967) 
24 Guvå & Hylander, s. 5 
25 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) 
26 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 292 
27 Guvå & Hylander, s. 44f 
28 Wells, s. 4 
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Grundad teori och forskarens påverkan  
I arbetet med GT är det viktigt att uppmärksamma hur vår närvaro som forskare kan komma att 

inverka på den kunskap vi producerar.29 Då vi i analysen av insamlad data kommer att tvingas 

förlita oss på våra egna tolkningar och förståelser är det viktigt att vara medveten om hur bland 

annat våra sociala, politiska, etniska och religiösa referensramar kan påverka studien och de 

resultat som presenteras.30 Det är också viktigt att vi som forskare ständigt är medvetna om hur 

våra egna erfarenheter kan avgöra kategoriernas utformning och hur detta påverkar vår analys. 

Genom att eftersträva en ständig rörelse mellan empiri och analys kan vi förhindra att vi förlorar 

kontakten med det empiriska materialet.31 

  Strauss & Corbin menar att forskaren under processen formas av studien samtidigt som studien 

formas av forskaren. För att hantera detta menar de att vi å ena sidan måste hålla en distans till 

materialet för att ge det möjlighet att tala med en egen röst och ge oss en överblick. Å andra sidan 

måste vi samtidigt vara så pass nära materialet att vi kan uppfatta de subtila antydningar som kan 

visa nya sätt att förstå dess innebörder.32 De föreslår att vi tar ett steg tillbaka och frågar oss ”vad 

pågår här?” De menar också att det kan vara till fördel att forskaren under arbetets gång följer 

upp nya antaganden och kopplingar med informanterna. Detta för att se hur dessa stämmer 

överens med informanternas upplevelser.33 För att få ett så pass rikt och varierat empiriskt 

material som möjligt föreslår Strauss & Corbin att forskaren bör intervjua olika människor, flera 

gånger vid olika tidpunkter och i olika sammanhang.34 Även här har vi varit begränsade men 

medvetenheten har funnits med oss i arbetsprocessen. 

Observation  
Vi har i inledningsskedet av våra studier använt oss av observationer. Det främsta syftet med 
dessa har varit att bekanta oss med fältets sociala sammanhang för att sedan kunna utveckla 
relevanta frågeställningar.35 Observationerna har också skapat ett forum för oss att knyta 
kontakter med informanter på fältet.  
   Genom observation kan vi som forskare få en djupare förståelse för fältet bland annat genom 
att självklara saker kommer fram som informanterna själva kanske glömmer att säga eller inte 
finner särskilt viktiga.  

                                                 
29 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 41 
30 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 64 
31 David L. Renee & Karen D. Fergus, “Embodied Categorizing in the Grounded Theory Method – Methodical 
Hermeneutics in Action” i Theory & Psychology (London: 2006), s. 495f 
32 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(London, 1998), s. 41 
33 Strauss & Corbin, s. 45 
34 Strauss & Corbin, s. 44 
35 Kaijser, Lars ”Fältarbete” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 29 & 74 
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. Observationen som metod gör det också möjligt att nå bortom det som formuleras i ord genom 
iakttagelse av hur informanterna agerar på fältet. I tolkningen av informanternas beteenden kan 
även svårigheter uppstå, som till exempel att forskarens egna tolkningar tar överhanden. Detta 
kan dock motverkas genom att komplettera och tolka observationsmaterialet med stöd av 
intervjuer vilket vi har gjort i våra studier.36  

Intervju 
Vi har i våra studier använt oss av kvalitativa intervjuer i syfte att försöka nå en djupare förståelse 
för informanternas upplevelser och tankar kring organisationen. Våra informanters utsagor kan 
inte ses som objektiva sanningar, utan bör snarare ses som subjektiva berättelser om de enskilda 
individernas verkligheter. Man kan trots detta mena att intervjumaterialet kan visa på samhälleliga 
strukturer som påverkar individens identitet och livsvillkor.37  
   I analysen av ett intervjumaterial måste forskaren förhålla sig till hur informanternas utsagor 
kan tolkas. Martyn Hammersley & Paul Atkinson menar att vi bör förstå informanternas utsagor 
varken som sanna eller enbart som ideologiska produkter utan väga dem och se vad de kan 
betyda för oss.38 Vänder vi oss till Eva Fägerborg menar hon att det är just genom intervjun som 
vi kan nå informanternas inre världar, samtidigt som hon påpekar att även det biografiska är 
socialt konstruerat. Hon pekar också på att människor kan minnas fel och detta är något som vi 
också måste ha i åtanke.39 Detta är frågor som vi har varit tvungna att brottas med under hela 
arbetsprocessen och speciellt under arbetet med kodning och analys.  
   Då våra studier fokuserar på verksamheter som ofta uppmärksammas och diskuteras av bland 
annat myndigheter, forskare, debattörer och media blir fenomenet ”den tredje närvarande” viktigt 
att belysa. Som forskare ute på fältet bör vi vara medvetna om att det redan finns föreställningar 
om och bilder av verksamheten och människorna inom denna som informanterna förhåller sig 
till. Mötet mellan forskare och informant kan alltså påverkas av denna ”tredje närvarande” på ett 
avgörande sätt.40 Eftersom vi möter aktörer i organisationer har det också blivit intressant att 
förhålla oss till hur denna tillhörighet påverkar deras utsagor. Är det så att de som representanter 
för en verksamhet, medvetet eller omedvetet, svarar i linje med verksamhetens intressen? 
Verksamheten kan också tänkas vara en sorts tredje närvarande som påverkar våra studier. 
Fägerborg pekar exempelvis på hur personer på samma arbetsplats ”har en mall för ögonen som 
reglerar vad man förväntas berätta och vad som bör förtigas.”41 Hon säger också att samtidigt 
som forskaren bör förhålla sig kritiskt till intervjumaterialet har det också ”en giltighet som når 
långt utöver den enskilda intervjun[, …] i intervjuer länkas individperspektivet och de ’små’ 

                                                 
36 Kaijser, s. 75f 
37 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Kaiser & Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 62 
38 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography – Principles in Practice (London, 1995), s. 157 
39 Fägerborg, s. 61f 
40 Pripp, s. 43 
41 Fägerborg, s. 61 
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händelserna till större sammanhang”.42 Det är med andra ord genom människors egna berättelser 
som vi kan se samspelet mellan individer och samhälleliga strukturer. 

Etik 
Vi har reflekterat över den etiska problematiken och kommer i vårt arbete att förhålla oss till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer innebär att informanterna på ett 
tydligt sätt ska informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt för att därigenom kunna ge sitt 
samtycke till deltagandet i studien. Vidare innebär det att informanternas identitet anonymiseras 
och att materialet behandlas konfidentiellt, såväl under arbetsprocessen som i framställningen, 
samt att insamlad data endast nyttjas i det syfte som angetts till informanterna. 43  
   Bryman menar att olika forskare sällan är eniga om vad som är etiskt acceptabelt eller inte - hur 
vi ska förhålla oss till de forskningsetiska principerna är med andra ord inte självklart. Vi har dock 
strävat efter att visa våra respondenter största möjliga respekt och att inte kompromissa bort 
etiken för att nå bättre resultat.44 

Disposition 
Här kommer vi att beskriva resterande delen av antologins upplägg och kort presentera de 
individuella bidragen. Först kommer Emil Dahlström-Hultingers studie av en 
killgruppsverksamhet i en ideell organisation. Efter detta följer en studie av Klara Enmark som 
belyser jämställdhetsarbetet på en arbetsplats. Därefter belyser Julia Zyto arbetet med eftervården 
för frigivna kvinnor. Slutligen lyfter Jenny Schwerdt i sin studie fram modersmålsundervisning 
och flerspråkighet i den svenska skolan. Sedan följer en avslutande diskussion där vi utifrån de 
fyra olika studierna lyfter fram och diskuterar gemensamma nämnare. 

                                                 
42 Fägerborg, s. 62 
43 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning  
44 Bryman, 440f 
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”inte säker på att jag tycker att det har fungerat bra” 
En studie om integration och matchning i en ideell verksamhet 

 
Av Emil Dahlström-Hultinger 

Inledning 
Det här är en studie av en verksamhet i en rikstäckande ungdomsorganisation. Det är en 
verksamhet där ungdomar utbildas för att driva samtalsgrupper med yngre killar utifrån ett 
feministiskt perspektiv. Det är också en verksamhet som har haft stora problem men som nu, 
bland annat efter nya krafttag, har en liten kull killgruppsledare som fått igång stapplande 
verksamheter. I titeln har jag valt att citera en av mina respondenter när hon uttrycker sin 
frustration över problemen. 45 

Jag vill skapa en större förståelse för de institutionella och sociala sammanhang de ideella 
aktörerna rör sig inom i denna verksamhet. Mitt resonemang är enkelt: en verksamhet som inte 
fungerar betyder förlorade resurser som kunde ha lagts på andra projekt. Då antisexistiskt arbete 
med unga killar ännu inte är etablerat är det en fråga om huruvida det har legitimitet – är det 
något att satsa på? Efter de nya krafttagen har ett par verksamheter kommit igång och jag vill 
måla upp en bild av det sociala och institutionella sammanhanget omkring killgruppsledare. Jag 
vill också förhålla denna bild till hur aktörer inom organisationen beskriver de tidigare 
problemen.  

Bakgrund 
Organisationen har sedan ett par år tillbaka en liknande verksamhet för tjejer som har kommit att 
bli organisationens största verksamhet. Den har haft sina problem men upplevs av många nu gå 
som på rutin. Parallellt, om än något senare, startades ett pilotprojekt i samarbete med aktörer 
utanför förbundet för att skapa en feministisk killgruppsverksamhet. Projektet resulterade i en 
periods killgruppsverksamhet, en bok som dokumenterade arbetet och arbetsformerna samt en 
utbildning för killgruppsledare som skulle kunna fortsätta arbetet. Detta utbildningskoncept har 
använts i ett antal år och många killgruppsledare har utbildats men samtidigt upplever 
organisationen att i princip inga killgrupper har startats. Under tiden jag studerar verksamheten 
utbildas en grupp killgruppsledare av vilka flera kommer att starta verksamheter, det finns också 
en killgrupp som under en tid har drivits av medlemmar i organisationen men på eget initiativ och 
utan tidigare kontakt med organisationens killgruppsverksamhet. 

                                                 
45 Detta sägs av en respondent om hur hon upplever att uppföljningen av såväl som stödet av killgruppsledarna har 
fungerat.  
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Syfte & frågeställningar 
Jag är intresserad av hur respondenterna beskriver sina erfarenheter av att starta killgrupper och 
hur tjänstemän och ansvariga omkring verksamheten beskriver denna process och aktörerna i 
den.  

Syftet är att beskriva den bild eller konstruktion som träder fram av de strukturella och sociala 
sammanhangen omkring killgruppsledarna samt relationen mellan dessa sammanhang och deras 
livs- och arbetsvillkor. Det huvudsakliga intresset i detta har varit att ge en tydligare bild av varför 
det tycks ha varit så svårt att få verksamheten att fungera.  

Här kan det vara på sin plats att klargöra hur jag skiljer på några olika termer. När jag talar om 
respondenter syftar jag på de människor jag har intervjuat eller fört informella samtal med, när jag 
talar om aktörer handlar det om människor som arbetar i sammanhanget, ideellt eller på 
tjänstemannanivå.  

Fältet 
Det fält som studeras är sammanhanget omkring fyra killgruppsledare inom en ideell 
ungdomsorganisation. Studien är med andra ord inte knuten till en fysisk plats utan snarare det 
sociala och organisatoriska rum som bildas omkring dessa personers åtagande att starta en 
killgruppsverksamhet.  

Metod och tillvägagångssätt 
Denna studie är gjord som ett etnografiskt fältarbete. Det innebär att jag har närmat mig 
verksamheten och försökt skapa en bild av hur den ser ut och fungerar genom bland annat 
deltagande observation och kvalitativ intervju.46 Då metoderna jag använder mig av tidigare har 
diskuterats i antologins inledande kapitel kommer jag här snarare att teckna en bild av hur arbetet 
har gått till. 

Efter samspråk med en tjänsteman i organisationen gjorde jag en deltagande observation 
under en utbildning för killgruppsledare.47 På utbildningen berättade jag varför jag var där, deltog 
i aktiviteterna, tog fältanteckningar och förde i linje med Lars Kaiser systematiskt informella 
samtal med alla deltagare och utbildare.48 Jag delade också ut en enkät för att få en bild av hur 
deltagarna såg på sitt uppdrag. Efter utbildningen avvaktade jag några månader innan jag 
återupptog kontakten med killgruppsledarna för att de skulle få möjlighet att komma igång med 
sitt arbete. Jag utförde sedan sex intervjuer med olika aktörer inom organisationen. Till 
intervjuerna utarbetade jag i linje med Alan Bryman semistrukturerade intervjuguider bestående 
av olika teman jag ville beröra men jag aktade mig för att skriva konkreta frågor då jag istället ville 

                                                 
46 Magnus Öhlander, ”Utgångspunkter” i Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999) s. 10f 
47 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete 
(Lund: 1999) s. 74 
48 Lars Kaijser, ”Fältarbete” i Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999)  
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kunna anpassa intervjun efter respondentens erfarenheter.49 Intervjuerna spelades in och 
transkriberades, förutom en som utfördes via Internet i textform. Transkriptionerna gjordes 
noggrant med fokus på det som sades, tydliga känslomässiga reaktioner och pauser. 50 Jag har 
också läst relaterade trycksaker och dokument.  

Utifrån främst Gunilla Guvå & Ingrid Hylander har jag arbetat med metoden Grundad teori 
som går ut på att jag som forskare söker att utveckla nya idéer utifrån materialet jag samlar 
snarare in än att försöka finna bevis för en redan framlagd teori.51 Samtidigt gick jag givetvis in i 
studien med en förförståelse av vad som pågick och denna kommer jag att diskutera längre ned i 
texten. För att denna inte skulle störa arbetet var jag mån om att teckna ned min förförståelse så 
att jag var medveten om den innan jag närmade mig fältet.  

Urval 
Jag har intervjuat en person ur varje aktiv killgruppsverksamhet. Jag hade velat intervjua också 
personer som inte fått sin verksamhet att fungera men med dessa har det varit svårt att etablera 
en kontakt. Detta påverkar givetvis min studie då jag endast kunnat tala med personer som har 
erfarenhet av mer eller mindre fungerande verksamheter. I grunden har det rört sig om ett så 
kallat kedjeurval då jag utgått från de kontakter som gjordes tillgängliga för mig under den 
deltagande observationen under utbildningshelgen.52 Intervjuerna med killgruppsledarna har 
sedan följts upp med intervjuer av andra aktörer som på ett eller annat sätt har ansvar för 
killgruppsverksamheten eller just de här killgruppsledarna.  

Verksamhetsgrupperna består givetvis av mer än en person men jag kommer främst att tala 
om de som jag har intervjuat. Detta betyder inte att de andra verksamhetsaktiva inte är intressanta 
utan att jag inte har möjlighet att följa upp alla i de olika verksamhetsgrupperna. Vem i gruppen 
som jag kommit att intervjua har delvis grundat sig på så kallad tillfällighets- eller 
bekvämlighetsurval – vissa har visat sig mer intresserade av att träffa mig och jag har i första hand 
intervjuat dessa.53 

Etnografi och det socialkonstruktivistiska perspektivet 
Jag lutar mig mot Guba & Lincoln när jag säger att jag inte kan beskriva hur världen verkligen är 
eller fungerar, vad jag istället kan försöka göra är att foga samman en så pass sofistikerad bild 
som möjligt utifrån det material som finns – den bild som bäst förklarar verksamheten.54 De 
utsagor jag samlar är någons bild av verksamheten snarare än en självklar sanning. Samtidigt har 
alla aktörer jag talar med någon form av direkt erfarenhet av verksamheten. På ett sätt är det de 
som har bäst kunskap om vad som pågår då det är deras vardag jag studerar. Genom att tala med 
flera olika aktörer hoppas jag komma närmare en sorts gemensam bild av vad det är som pågår. 
                                                 
49 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2002) s. 301ff 
50 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete. (Lund, 1999), s. 69f 
51 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5f  
52 Bryman, s. 313 
53 Bryman, s. 312f 
54 Guba & Lincoln, s. 8 & 70 
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Guba & Lincoln pekar på hur det här sättet att resonera erkänner att det sätt vi tolkar världen 
beror mycket på vilka vi är men också att ”dessa konstruktioner samtidigt är ofrånkomligt knutna 
till de specifika fysiska, psykologiska, sociala och kulturella sammanhang inom vilka de skapats 
och till vilka de refererar.”55  

Vi kan få en mer sofistikerad bild av vad som sker men vi kan inte tala om att en sak självklart 
leder till en annan enbart på grund av den ena eller andra faktorn.56 Snarare, menar jag, kan jag 
säga att vissa skeenden utifrån utsagorna verkar ha en framträdande roll. När jag längre in i 
studien talar om att något beror på den ena eller andra faktorn så kan du alltid lägga till ett ”bland 
annat”, ”till synes” eller ”såvitt jag kan se utifrån min empiri”. Det jag berättar är en av 
organisationens berättelser, men det är inte hela historien. Jag kommer att berätta en historia om 
de killgruppsledare som nu upplevs ha lyckats och om några av de som inte har det. Jag kommer 
inte, och kan heller inte, berätta en historia om alla de killgruppsledare som har verkat inom 
organisationen över åren.  

Min relation till fältet 
Jag har tidigare gått samma utbildning som dessa killgruppsledare. Det betyder å ena sidan att jag 
redan är bekant med fältet och därför lättare kan ställa relevanta frågor, men det betyder också att 
jag kan menas ha något investerat i frågan – jag var en av de som inte startade en verksamhet. 
Mot slutet av arbetet med studien har jag också rekryterats till en arbetsgrupp inom 
organisationen med ansvar för utveckling av arbete mot diskriminering. Från att ha varit en 
utomstående observatör kom jag att istället bli en del av verksamheten. Detta har betytt att jag 
fått bättre tillgång till aktörer inom organisationen och att det är mer troligt att kunskapen jag 
bygger upp kommer till användning men det gör mig också mindre självständig. Eftersom 
rapporten presenteras efter att jag tillträtt och med andra ord inte påverkar huruvida jag väljs in i 
gruppen upplever jag dock inte att det på ett negativt sätt har påverkat mitt arbete. Eftersom 
denna studie utförs i linje med de behov som tjänstemannen inom organisationen har målat upp 
har det också varit viktigt för mig att förhålla mig till organisationens förväntningar så att de inte 
på ett otillbörligt sätt avgör hur resultaten ser ut.57  

Etik 
I mitt arbete har jag följt Vetenskapsrådets etiska principer.58 Det innebär att jag har varit mån 
om att aktörerna som deltagit i studien varit klara med vad jag gör, att det är frivilligt att delta i 
studien samt att de när som helst kan välja att inte vara med.59 Det betyder också att jag är skyldig 
att skydda deras identiteter.60 Medan utomstående kommer att ha svårt att identifiera dem är 

                                                 
55 Guba & Lincoln, s. 8 
56 Guba & Lincoln, s. 106 
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58 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning  
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situationen en annan inom organisationen. Jag har dock gjort avvägningen att det är viktigare att 
de inte kan identifieras utanför detta sammanhang. Därför berättar jag aldrig vilken organisation 
jag har studerat, alla namn är också fingerade och vissa uppgifter kan vara ändrade för att göra 
det svårare att identifiera deltagarna. Slutligen rör det sig inte om särskilt känsliga ämnen vilket 
gör det mindre kontroversiellt att de kan komma att identifieras av andra inom organisationen. I 
linje med Bryman har jag gjort avvägningen att det inte finns någon större risk för skada för 
deltagarna.61 

Tidigare forskning 
Jag kommer nu att göra en genomgång av tidigare forskning om aktörer i ideellt arbete. Anders P. 
Lundberg har i sin studie Om gemenskap: En sociologisk betraktelse intervjuat ideella aktörer inom 
Svenska Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Evangeliska frikyrkan. I en diskussion om 
individualisering och gemenskap talar han om hur de ideella aktörerna på senare år har kommit 
att kräva utrymme för sin person inom ramarna för det ideella engagemanget. Han pekar också 
på hur de individuella preferenserna verkar spela in mer nu än tidigare – det är ett engagemang 
som utgår både från individens egen vilja och kollektivets behov där individen tar sig rätten att 
säga nej om det blir för mycket.62  

Sebastien Chartrand pekar i Work in Voluntary Welfare Organizations: a Sociological Study of 
Voluntary Welfare Organizations in Sweden på hur ideella organisationer i Sverige av tradition 
kännetecknas av organisationer som så att säga ägs av medlemmarna och har få anställda, en 
form som kan menas känneteckna de så kallade folkrörelserna. På grund av det omfattande 
välfärdsbygger i Sverige menar han att de flesta av dessa organisationer och föreningar istället för 
att arbeta med välfärdsfrågor fokuserar på kultur och rekreation. I sin studie ser han hur de flesta 
ideella organisationerna kommer från en folkrörelsetradition. Han pekar också på att det blir allt 
vanligare med organisationer av en typ snarare inspirerad av verksamhet inom offentlig och 
privat sektor med en större andel anställda. Också Apostolis Papakostas pekar på liknande 
trender i Mer organisation med färre människor och många organisationer med få frågor.63 Han pekar också 
på hur gränserna mellan den ideella, offentliga och privata sektorn blir mindre tydliga. Slutligen 
pekar han på vikten av aktörernas privatliv för det ideella arbetet.64 Mycket forskning om ideellt 
arbete idag handlar de förändringar Chartrand pekar på. Amnå pekar i skriften Ideell verksamhet: 
förutsättningar, organisering och betydelse: handlingsprogram för forskning om hur intresset för den ideella 
sektorns roll på senare år har vuxit i Sverige. En fråga som ställs är om de ideella organisationerna 
kan ta över en del av det arbete som den offentliga sektorn idag gör. 65 I Medmänsklighet att hyra, 
ett resultat av handlingsprogrammet Amnå tidigare utformade, utvecklar han och sju andra 
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forskare sedan sin bild av det ideella arbetet idag med frågor om moral, gemenskap, relationen 
mellan offentlighet eller privat sektor och ideell sektor för att nämna några.66 Det svenska 
samhället har fått upp ögonen för den ideella sektorn och hur detta kommer att utvecklas är svårt 
att se. Det är i denna terräng som organisationen jag studerar försöker driva sin verksamhet, en 
organisation av gammal folkrörelsetyp som samtidigt i sin nuvarande form är mycket ung.  

Teori 

Rutinisering, biografin och relevansstrukturer 
I analysen har det blivit intressant att se hur organisationers sätt att arbeta rutiniseras och därför 
tas för givna. Alfred Schutz och Thomas Luckmann förklarar hur vi som människor i vår vardag 
tar det mesta som självklart. Vardagen är full av problem som redan har lösts, av oss själva eller 
andra. Vi får så att säga rutin på att hantera det mesta som händer och därför behöver vi inte 
tänka till. Vi är beroende av kunskap som gäller tills vidare.67 

När vi möter något som vi inte kan hantera genom de färdiga recept eller rutiner vi redan bär 
med oss står vi plötsligt inför ett problem och vi blir medvetna om att vi den kunskap vi har är 
otillräcklig.68 Vi måste då explikera, eller förklara, situationen. Schutz & Luckmann menar då att 
vi måste bredda våra horisonter - vi måste vända och vrida på det som sker tills vi finner en ny 
förklaringsmodell som gör det möjligt för oss att hantera situationen.69  

En stor del av vår förgivettagna kunskap har vi fått genom andra. Andras lösningar på olika 
problem får en sorts legitimitet just för att de förts vidare och ses som vedertagna. När vi tänker 
efter kan dessa lösningar verka svåra att förstå eller förklara men i vår vardag sätter vi en självklar 
tillit till dem.70 Schutz & Luckmann menar att medan vi kan välja att ifrågasätta varje skeende så 
vill vi inte i vår vardag behöva göra detta. Istället väljer vi att göra som vi redan gjort förut, vi 
väljer att rutinisera vårt handlande. 71  

Schutz & Luckmann menar att vi rör oss genom vardagen i enlighet med våra intressen och 
förförståelser genom att vår vilja möter och interagerar med de förhållanden som råder.72 Hur vi 
tänker och agerar beror på våra tidigare erfarenheter och de föreställningar vi har konstruerat 
utifrån dessa.73 Vi kan med andra ord säga att vi handlar efter de möjligheter våra tidigare 
erfarenheter och världen omkring oss skapar.74 

Vi kan förstå detta som att vi hanterar och upplever situationer och genom vår vilja försätter 
oss i situationer utifrån vår biografi. Som jag tidigare diskuterade bygger vårt handlade på tidigare 
handlande och erfarenheter, med andra ord på vår biografi. Schutz & Luckmann menar att det vi 
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upplever som viktigt – som relevant – fungerar på samma sätt. Utifrån våra erfarenheter upplever 
vi olika saker som relevanta.75  

I min analys blir det viktigt att synliggöra relevansstrukturer som handlar om vad vi vill - om 
motivation – och deras biografiska sammanhang. Det blir också intressant att se hur vi sedan 
tolkar händelser, situationer och relevansstrukturer och utifrån detta genom explikation, i det här 
fallet problemlösning, väljer att söka sig till olika sammanhang.  

Socialt och kulturellt kapital 
För att förklara vikten av relationer och av integration för arbete inom organisationen kommer 
jag att luta mig mot Donald Broadys läsning av Bourdieus idé om socialt kapital. Broady menar 
att Bourdieu med ”socialt kapital avser … ungefär ’förbindelser’, exempelvis släktrelationer,  
vänskapsband [...]”76 eller som att ”individerna i en grupp  var och en på sitt håll intager 
positioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket 
tillsammantaget utgör ett särskilt slags tillgång, det sociala kapitalet, som gruppens alla 
medlemmar kan dra fördel av.”77 

Bourdieu pekar också på hur socialt kapital på ett fält kan konverteras.78 Genom olika 
strategier kan socialt kapital som först kanske inte var tillgängligt konverteras eller göras 
tillgängligt inom nya områden och för andra personer. Begreppen är mer omfattande än jag 
redogör för här. Jag nöjer mig med att lyfta delar av Bourdieus teori för att förklara dynamiken i 
det fält jag studerat istället för att låta begreppen träda fram i sin helhet. 

Bourdieu talar också om så kallat kulturellt kapital vilket jag i enlighet med Broady i det här 
sammanhanget förstår som tillgången till erfarenheter, utbildning och praktiker vilka ger 
”handlings- och orienteringsmöjligheter”.79 Här blir det också viktigt att påpeka att vad som 
erkänns som kulturellt kapital varierar från sammanhang till sammanhang. I min studie kommer 
jag att visa hur kapital kan vara situationsbundet, exempelvis i en investering relationer i en viss 
verksamhet eller på en viss ort.  

Gemenskap 
Med stöd i Anders P. Lundbergs studie Om gemenskap: En sociologisk betraktelse kommer jag att 
använda mig av begreppen ledig och stabil gemenskap. Med ledig gemenskap menar Lundberg en 
sorts gemenskap som skapas spontant under fria former omkring exempelvis gemensamma 
intressen eller förhållanden. Den är tillfällig och upphör när förhållandena förändras.80 Ledig 
gemenskap skapar ”en känsla av att vara sedd och bekräftad av andra människor: den skänker 
mening åt vardagen så som denna utspelas för oss.” Lundberg menar att ”ledig gemenskap skapar 

                                                 
75 Schutz & Luckmann, s. 220 
76 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (Stockholm, 
1991), s. 128 
77 Broady (1991), 128 
78 Broady (1991), 130 
79 Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg (Uppsala, 1998), s 8 
80 Lundberg, s. 27 



 16

ordning i vardagen, och […] talar om för oss vilka vi är”. 81 Detta är en gemenskap som ofta 
bygger på affektion och närhet. 82  

Den stabila gemenskapen har en fokus på gruppen istället för individen och Lundberg pekar 
på hur ”[g]ruppens intressen kan [även …] stå i konflikt med individens privata intressen.” 83 Han 
menar att stabil gemenskap bär med sig normer och värderingar ”som sträcker sig bortom 
individens omedelbara situation” I den stabila gemenskapen finns tydliga roller och en kraft som 
håller samman gruppen.84  

Lundberg talar också om en vänskap som skiljer sig från den tillgälliga frändskapen i den 
lediga gemenskapen. Jag väljer att placera in denna vänskap som en tredje pol som delar mycket 
med idéerna om stabil och ledig gemenskap men också skiljer sig. Lundberg beskriver den som 
mer privat, som stabil precis som den stabila gemenskapen, men med de affektiva delarna av den 
lediga gemenskapen. Det är en relation som ger styrka och trygghet och som flätas samman med 
tillit och bekräftelse.85  

Med dessa verktyg - de olika kapitalbegreppen, idén om relevansstrukturer och explikering 
samt slutligen hur gemenskap verkar – kommer jag nu att försöka förklara och utveckla det jag 
sett när jag har mött denna killgruppsverksamhet. 

Analys 

Presentation av respondenter och empiriskt material 
Jag kommer här att presentera de aktörer jag har talat med. Li och Eduardo har när jag träffar 
dem drivit två gruppverksamheter för killar i organisationens regi i en termin i en större stad 
tillsammans med två kamrater. Marja har tillsammans med andra drivit en gruppverksamhet i ett 
år i en mellanstor stad inom organisationens ramar men på eget initiativ och utan formell 
killgruppsledarutbildning. Sixten har när jag träffar honom drivit en gruppverksamhet i en stor 
stad i en termin tillsammans med en vän. Sanna är när jag intervjuar henne ledamot i 
organisationens styrelse med ansvar för diskrimineringsfrågor. Hon har haft posten något över ett 
år, tidigare har hon arbetat med tjejgruppsverksamhet. Hasse har när jag träffar honom en tid har 
drivit en stapplande grupp tillsammans med en bekant i Män för jämställdhet. Ulrika är 
verksamhetsledare för en liknande verksamhet för tjejer inom organisationen och har precis 
placerats i en nationell arbetsgrupp inom organisationen med ansvar att utveckla och stödja 
arbetet mot diskriminering. Milton är tjänsteman inom organisationen med uppdrag att utifrån 
verksamhetsplanen använda en mindre del av sin tjänst till att stödja verksamheten. Under 
utbildningshelgen talar jag också med Rasmus som tidigare var tjänsteman inom organisationen 
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och tillsammans med två andra utvecklande pilotprojektet som verksamheten stammar från. Alla 
är mellan 20 och 25 år förutom Milton och Rasmus som snarare är 25-35 år. 

Att duka bordet 
Något vi kanske inte alltid uppmärksammar är hur vi hela tiden omges av komplexa sociala och 
biografiska sammanhang. I den här studien är det just dessa som jag har försökt synliggöra och 
uppmärksamma. Faktorerna som ligger och lurar utanför det vi är direkt medvetna om. Allt det 
som hänt tidigare eller händer omkring oss och som är en aktiv del av det som händer nu.  

För mig har det kommit att handla om att synliggöra hur relationer och möten mellan 
människor tjänar till att förmedla olika former av resurser som erfarenheter eller nya kontakter 
eller upprätthålla nätverk som håller kvar dessa resurser. Det har också handlat om hur dessa 
resurser används i verksamhetsaktörernas vardag. Jag har också sett hur det verkar vara viktigt att 
vara beredd att explicera – att söka nya tolkningar av situationer - för att inte begränsas av 
förförståelser. Detta kan också handla om ett medvetandegöra och lösa problem.  Slutligen 
kommer jag också att peka på hur engagemanget som killgruppsledare verkar vara en del av en 
större biografisk process som ledarna är mitt uppe i. Detta innebär att engagemanget i uppdraget 
sammanflätas med den riktning deras liv redan har och som de själva strävar åt. Nedan följer en 
sorts etnografi lyft till en analytisk nivå. 

Det förgivettagna rutiniserade stödet och dess frånvaro  

Gemenskap och resurser på rutin 
När jag talar med Ulrika och Sanna som båda är väl etablerade i förbundet får jag en bild av hur 
viktigt det är för aktiva i organisationen att det finns människor omkring dem som kan ge dem 
stöd. Det verkar också vara viktigt med att ha tillgång till tidigare erfarenheter från verksamheten 
samt en såväl som sakkunskap. De målar upp en bild av hur killgrupperna har haft stora 
svårigheter att få igång sin verksamhet och hur det verkar handla om just dessa omkringliggande 
faktorer. 

Vad är det de talar om? Jag menar att det handlar om sammanflätandet av gemenskap och 
resurser. Om jag lutar mig mot min tidigare diskussion av Lundbergs gemenskapsbegrepp kan 
gemenskaper ge uppmuntran, ansvarskänsla, känslan av att vara en del av något större och stärka 
gruppen så att den håller samman.86 Det gemenskaperna också ger är goda förutsättningar för 
socialt kapital vilket i sin tur är en förutsättning för tillgängliggörandet av kulturellt kapital. Som 
jag sade tidigare ser jag socialt kapital som de nät av kontakter som organisationer eller aktörer 
samlar på sig.87 Det rör sig om band till människor vilka kan vara en resurs för oss. Det de kan 
tillföra är i det här fallet kulturellt kapital i olika former.88 Det kan röra sig exempelvis om 
erfarenheter av liknande verksamhet, kunskap om kön, jämställdhetsfrågor, problemlösning, 
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pedagogik, unga killar och deras livsvillkor eller hur organisationen fungerar. Kulturellt och 
socialt kapital öppnar upp möjligheter för såväl aktören som organisationen. Den som har 
tillgång till socialt kapital kan lättare få tillgång till kulturellt kapital och vise versa – de olika 
kapitalformerna går med andra ord att växla i linje med Broadys diskussion av Bourdieu.89  

 Det sociala kapitalet gör det möjligt att tillgängliggöra ett större kulturellt kapital och  
gemenskaper verkar i sin tur vara en förutsättning för detta. Det är här integrationen kommer in. 
En aktör som är väl integrerad i organisationen får tillgång till en större del av det kapital som 
finns omkring den. Nästa dimension är att en verksamhet som är väl etablerad i organisationen 
kan menas ha ett större socialt och kulturellt kapital knutet till sig. Det finns fler erfarenheter av 
verksamheten en och det finns fler människor knutna till den som bär upp dessa och andra 
erfarenheter och kontakter. 

Den bild jag får av organisationen är att det sociala stöd som Ulrika och Sanna talar om 
kommer ur en integrering i den lokala föreningen. På en mindre ort kommer stödet vanligen från 
styrelsen eller den egna verksamhetsgruppen. På en större ort kan det också vara från så kallade 
verksamhetsledare som är personer som kanske tidigare har drivit en liknande verksamhet. Det 
finns också ett begränsat stöd från regionalt ansvarig personal som gör viss årlig inventering av 
verksamheterna samt genom ett sorts faddersystem som riktar sig mot lokalföreningen i sin 
helhet. 

Bilden jag får är att detta stöd är rutiniserat – det tas för givet. Organisationen har över åren 
utvecklat arbetsformer som gör att de verksamhetsaktiva får det stöd de behöver utan att man för 
den delen explicit behöver tala om det. Detta blir problematiskt om verksamheten inte är väl 
etablerad i organisationen eller lokalföreningen, eller om aktören inte är väl integrerad i 
lokalföreningen. 

Killgruppsledare faller mellan springorna 
Det problem jag har skissat upp leder till att killgruppsledarna så att säga faller mellan springorna.  
När jag frågar aktörerna inom förbundet hur killgruppsverksamheten har fungerat målar de upp 
en bild av hur i princip inga killgrupper har startats. De talar om hur svårt det måste vara att efter 
sin utbildning komma tillbaka till en lokalförening där det inte finns någon annan som har hållit 
på med killgrupper och där det inte finns någon killgruppsverksamhet sedan tidigare.  

De talar också om hur svårt det måste vara att starta en killgrupp när verksamheten inte är 
etablerat i organisationen. Ulrika jämför med tjejgruppsverksamheten som nu upplevs gå som på 
rutin och är förbundets största verksamhet. När det kommer upp frågor i 
tjejgruppsverksamheten, menar hon, så finns det alltid någon att fråga men ”man har inte haft så 
många killgrupper, och det är klart att det är tufft, det förstår jag, att man hoppar av.”  

Verksamhetens bristfälliga etablering i organisationen innebär att det inte finns ett direkt 
verksamhetsrelaterat socialt och kulturellt kapital inom organisationen. Det finns med andra ord 
inte nätverk av människor inom organisationen med erfarenheter av området. Sanna påpekar hur 
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denna brist i sin tur leder till att kunskap och kompetens inte kan hållas kvar i organisationen. 
Detta är viktigt då aktörer kommer och går inom en organisation som den här, det måste med 
andra ord finnas nätverk som kan hålla kvar de erfarenheter och strukturer som byggs upp. 
Många killgruppsledare har utbildats men kunskaperna om dem är därför få. Ulrika menar att 
killarna måste känna sig ”vilsna” utan stöd och förstår att det har varit svårt att fullfölja uppdraget 
som situationen ser ut.  

Killgruppsledarna själva verkar ibland ha varit bristfälligt integrerade. Ulrika menar att ”många 
går ju genom sin lokalavdelning för att hitta en verksamhet att ta tillbaka till sin lokalavdelning, 
men det finns ju dom som självmant söker utbildningar”. Hon menar att det är viktigt att ”dom 
inte sedan bara släpps i det fria och det vet jag inte. Jag är inte säker på att jag tycker att det har 
fungerat bra.” Inom organisationen finns det en idé om att det är killar som ska driva 
killgruppsverksamhet men samtidigt har förbundet få aktiva killar. På fyra tjejer går det en kille. 
Detta, pekar respondenterna på, har gjort att det är svårt att hitta killar som vill starta 
verksamheter. Istället har killar som kanske inte har ett eget intresse för frågan, eller killar utanför 
förbundet, uppmuntrats att gå utbildningen och starta en killgrupp. Till skillnad från den typiske 
tjejgruppsledaren är det inte ovanligt att en killgruppsledare inte är integrerad i förbundet och har 
därför inte tillgång till de resurser som integrationen och gemenskapen ger. Den är heller inte 
nödvändigtvis intresserad av jämställdhetsfrågor vilket också gör det svårare för den att driva 
verksamhet, detta kommer jag dock att diskutera närmare under rubriken matchning. Frånvaron 
av dessa resurser har, pekar respondenterna på, gjort det svårt för killgruppsledarna att fullfölja 
sitt uppdrag.  

Om vi återvänder till idén om rutinisering menar jag att vi kan tolka bilden så här: De problem 
man en gång mötte, exempelvis när organisationen startade tjejgruppsverksamheter, har lösts 
genom att de har explikerats, med andra ord förklarats.90 Lösningarna har blivit rutin och i och 
med att personal och volontärer hela tiden byts ut inom organisationen förlitar man sig på de 
socialt medierade recept som redan finns – man litar på att det som fungerade för någon igår, i en 
situation, fungerar också idag, för någon annan, i en ny situation.91 Att aktörerna i organisationen 
byts ut betyder också att man inte har tillgång till resonemangen i den första explikationen vilket 
betyder att receptet är ogenomskinligt – vi vet att det fungerar men vi frågar oss normalt inte 
varför eller under vilka förhållanden. Killgruppsledarna har förväntats bäras upp av det 
rutiniserade stödet men deras arbete har, menar jag, lidit av att en integration som tagits för given 
i verkligheten kanske inte existerat. Som jag kommer att visa nu är det dock inte bara 
killgrupperna som hamnar i denna situation utan även den väl fungerande 
tjejgruppsverksamheten kan få problem på grund av bristande lokal etablering.  
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Tjejgruppsledarna som inte uppmärksammades 
När jag talar med Ulrika berättar hon om ett problem hon mött i sin roll som utbildare av 
tjejgruppsledare. När hon har hållit i utbildningar för lokala tjejgruppsledare har det flera gånger 
också kommit tjejer från en intilliggande stad. Dessa har efter utbildningen haft svårt att få 
verksamheten att fungera i sin stad.  

Hon pekar på hur dessa tjejer har utgjort ett sorts undantag bland de andra tjejerna på 
utbildningarna – utbildningen har varit utformat efter de lokala tjejernas behov. Medan Ulrikas 
tjejer efter utbildningen kommer att gå rakt i en väletablerad verksamhet har de andra tjejerna åkt 
hem till sin stad och försökt starta upp något eget. Ulrika säger: ”jag har utbildat folk som [jag] 
under utbildningen har vetat att jag och dom andra ledarna kommer att vara verksamhetsledare 
för och uppföljningen där har varit så konkret att nästa vecka så ses vi här igen.” Hon menar att 
det krävs att man följer upp de utbildade ledarna för att det ska startas verksamheter och vill lösa 
problemet med tjejerna i den närliggande staden genom att istället skicka utbildare till dem som så 
att utbildningen blir på deras ort och utifrån deras behov. Jag menar att det här fallet visar 
svårigheterna med att vara i en situation som utbildarna inte riktigt räknar med. För att återvända 
till killgruppsledarna så har deras utbildning inte handlat om hur de ska sätta få sin verksamhet att 
fungera när de kommer hem utan snarare tjänat till att de har fått arbeta med sina värderingar, 
prova på att delta i en killgruppssituation och ta del av erfarenheterna från pilotprojektet - 
förutsättningarna för att starta en grupp verkar antas redan finnas.92 

En utsatt verksamhetsgrupp misslyckas 
Jag vill också dela med mig av ett annat tjejgruppsfall som jag träffat på som visar svårigheten av 
att starta en verksamhet på en mindre ort där verksamheten inte är etablerad sedan tidigare. Två 
tjejer visar ett stort intresse för att starta en tjejgrupp. En av dem åker iväg på utbildning och 
återvänder sedan än mer entusiastisk. När jag träffade henne fick jag bilden av att hon inte var 
särskilt väl integrerad i organisationen utan hade sökt sig dit just för att hon ville starta en 
tjejgrupp. De försöker starta en grupp men upplever att det är motigt. Under arbetet går den 
andra tjejen ”in i väggen” för att det varit omöjligt att kombinera arbete, privatliv och arbetet 
med tjejgruppen. Tjejen jag träffade vill fortfarande starta en tjejgrupp men har ingen att göra det 
med och organisationen ser helst att det är minst två som startar en grupp. 

Här illustreras ett par av de problem verksamhetsledare kan möta när de försöker starta upp 
sin verksamhet. Tjejerna är inte särskilt integrerade i lokalföreningen, endast en av dem är 
utbildad och det finns ingen verksamhet sedan tidigare. Deras lokalförening består av ett fåtal 
personer varav delar av styrelsen inte ens bor i staden men har fortsatt sina uppdrag för att 
lokalföreningen annars skulle behöva upplösas. När jag hörde om detta fall drog jag mig till 
minnes hur viktigt Ulrika sagt att det är med människor omkring oss för att verksamheten ska 
vara uthållig: ”eftersom det är volontärarbete också så måste man ha andra människor omkring 

                                                 
92 Organisationen har dock lagt till ett pass där utbildningsdeltagarna får sätta sig ned och arbeta med det som 
kommer efter utbildningen, inklusive uppstartsprocessen.  
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sig … det innebär att man kan ta ett steg tillbaka om man inte har tid eller ork.” I det här fallet 
gick tjejen istället in i väggen och verksamheten startades aldrig. 

För att sammanfatta kan man säga att jag under det här avsnittet har pekat på tre saker: Först 
har jag visat att verksamhetsaktiva verkar få det stöd de behöver för att fullfölja sitt åtagande 
genom den lokala gemenskapen och genom att verksamheten är väl etablerad i förbundet såväl 
som i lokalföreningen. Sedan har jag pekat på hur detta stöd har kommit att tas för givet. 
Slutligen har jag visat på några olika sätt på vilka detta förgivettagna stöd inte verkar ha varit 
tillgängligt. Nu kommer jag istället att gå in på hur de nuvarande killgrupperna, de som i någon 
mån upplevs ha fullgjort sitt värv, på olika sätt har kunnat tillgodose dessa behov.  

De nuvarande killgruppernas integrationer 

I gemenskaper med eget socialt kapital 
Något som kännetecknar de killgruppsledare som under den här perioden har drivit verksamhet 
är att de alla på olika sätt besitter mycket socialt och kulturellt kapital. Det handlar också om hur 
vänner tillsammans bildar verksamhetsgrupper och om stöd från lediga såväl som stabila 
gemenskaper i andra organisationer eller sammanhang. Jag talar med andra ord om människor 
som redan besitter en form av integration i sammanhanget. Jag kommer nu att teckna en bild av 
hur detta kan se ut.  

Sixten och Harald känner sedan tidigare Madde som på deras ort är styrelseledamot i 
lokalföreningen och har ansvar för arbete mot diskriminering och det är hon som uppmuntrar 
killarna att starta en killgrupp. Madde är främst Haralds och hans flickväns vän och känner även 
Ulrika som är verksamhetsledare på orten samt tjänstemannen Milton. Marja startar sin killgrupp 
tillsammans med sin vän Lisa från projektledarutbildningen, de har tidigare engagerat sig i 
liknande frågor tillsammans såväl som arbetat tillsammans. Senare hoppar fler av deras kamrater 
från utbildningen på verksamheten. De driver sin grupp på fritidsgården där Marja tidigare själv 
gått och där Lisas dotter för närvarande går. Li hade tidigare drivit en tjejgrupp för organisationen 
och var väl bekant med organisationen lokalföreningen i området, hon är också styrelseaktiv i 
kvinnojouren och är med i uppstarten av ett projekt i en annan organisation som arbetar med 
tjejer och killar ur ett hedersperspektiv. Killgruppen startar hon med sina tre vänner. Situationen 
är liknande för de andra killgruppsledarna jag har träffat.  

Ett sätt att se på de nuvarande killgruppsledarna är med andra ord snarare att tänka på vilka 
sammanhang, vilket socialt kapital och vilken gemenskap de hade tillgång till innan 
killgruppsverksamheten kom på tapeten. Någon som redan är integrerad i ett relaterat men 
organisatoriskt skilt sammanhang behöver inte på samma sätt få dessa resurser från 
organisationen och det gäller även gemenskap. Ett kännetecken för de killgruppsledare jag har 
mött är att alla utom Hasse arbetar i grupper som grundar sig i vänskap och i hans fall finns det 
istället en spänning mellan ledig och stabil gemenskap med en frände i en annan organisation. 
Det verkar också röra sig om individer som redan är insatta i frågor om kön, jämställdhet och 
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arbete med ungdomar. Genom att vara etablerade i dessa sammanhang får de också en annan typ 
av stöd vilket jag kommer att diskutera senare under rubriken matchning. 

Killgrupperna integreras genom en extra ansträngning 
När jag börjar studera organisationen har killgruppsverksamheten trätt in i en ny fas. 
Organisationen har börjat integrera den mer som en del av sin vanliga verksamhet från att den 
tidigare drivits lite som ett sidoprojekt. Genom de olika aktörerna får jag bilden av att 
organisationen i och med detta har gjort en extra ansträngning för att uppmuntra och stödja 
killgruppsledarna. Ett av de prioriterade målen under verksamhetsåret är just att starta ett visst 
antal killgrupper. Jag kommer nu att visa hur denna extraordinära ansträngning ser ut. Jag väljer 
att kalla den extraordinär för att den ligger utanför respektive aktörers direkta ansvarsområden. 

Li som tillsammans med sina tre vänner driver två killgrupper stöter när hon arbetar med ett 
annat projekt inom organisationen ihop med en av Miltons kollegor, Sara. Bilden hon fick av 
Sara var att hon och förbundet var "jätteintresserade" av vad de höll på med, då de var de "enda 
som gjorde det på det här sättet" och att hon skulle höra av sig så fort hon hade något att berätta 
om sin verksamhet. 

Andra exempel på detta engagemang är hur Milton tar ett extra ansvar för killgruppen han är 
geografiskt nära och bland annat deltar i det lokala mötet som samlar alla inblandade aktörer, 
såväl för killgruppsverksamhet som tjejgruppsverksamhet. Han har istället för att göra en 
rutinmässig inventering av verksamheten han är regionalt ansvarig för också gjort en uppföljning 
av alla killgruppsverksamheterna via e-post och telefon. Ansvarig förbundsstyrelseledamot passar 
också på att besöka samma killgruppsutbildningen som jag deltar på och där hon håller i ett av 
utbildningspassen. 

Ledarna får höra att deras arbete är viktigt och de möts av uppskattning från organisationen. 
Extra socialt kapital görs tillgängligt genom att personal och tjejgruppsverksamhet engagerar sig i 
frågan på ett sätt de normalt inte gör och grunden för en gemenskap läggs. På utbildningen får de 
blivande killgruppsledarna träffa representanter från förbundsstyrelsen, tjejgruppsverksamheten, 
en arbetsgrupp med ansvar för förbundets arbete mot diskriminering, en av initiativtagarna till 
pilotprojektet, ansvaring tjänsteman och flera redan verksamhetsaktiva killgruppsledare. Tidigare 
har utbildningarna ofta utförts skilda från tjejgruppsverksamheten av en eller två personer från 
pilotprojektet i lokaler som inte hör till förbundet. En stor del av det relevanta sociala och 
kulturella kapital som finns inom förbundet samlas under helgen på en plats, vilket jag upplever 
som unikt. När jag frågar Sixten om vad utbildningshelgen gav honom så handlade det mest om 
att få träffa alla de här människorna som vill samma sak som han själv och känna att han var en 
del av något större. Här menar jag att det syns hur organisationen och dess aktörer anstränger sig 
lite extra för att försäkra sig om att killgruppsverksamheten fungerar. 

Ett sätt att se på det är att man inom organisationen i och med det nya initiativet att integrera 
verksamheten mer i organisationen upphäver en del av den tidigare rutiniseringen – aktörerna 
börjar arbeta aktivt med verksamheten och påbörjar en ny explikering. Detta syns också i att när 
jag träffar Milton efter ett par månader på tjänsten så har hans bild av verksamhetens problem 
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förändrats – från att undra vad som är fel pekar han istället på problemen med rekrytering såväl 
som matchning av killgruppsledare gentemot lokalområde och ungdomsgrupp.  

Om jag gör en summering så har vi med andra ord en uppsättning killgruppsledare som både 
för ett större stöd än vanligt från organisationen, möjligen redan är integrerade i organisationen 
och som verkar utgå från en position där de själva kan tillgodose många av sina behov. Jag 
kommer nu att fortsätta teckna en bild av hur integrationen utvecklas. 

Sixten och Harald integreras av tjejgruppsverksamheten 
Killgruppsledarna Sixten och Harald får oväntat stöd från tjejgruppsverksamheten på sin ort. 
Redan från det första informationsmötet är de i kontakt med tjejgruppernas verksamhetsledare 
som de senare kommer att få ett stort stöd av. De får också hjälp att starta ett samarbete med ett 
par tjejgruppsledare som också ska starta ny verksamhet.  

De har till att börja med en regelbunden kontakt med verksamhetsledarna och uppmuntras att 
ta kontakt när som helst om de vill träffas eller undrar något. Lokalföreningen hjälper också till 
med pengar till fika i killgruppen och liknande praktiska saker.  

Tillsammans med tjejgruppen planerar de sedan hur de ska starta grupperna och hur de ska få 
tjejerna, respektive killarna, intresserade av deras verksamhet. De går sedan ut på en skola 
tillsammans och delar klasserna efter kön och presenterar sin verksamhet. Till en början hade de 
regelbunden kontakt där de berättade hur det gick men denna har med tiden avtagit.  

Vad som gör detta lite speciellt är att Ulrika, en av de verksamhetsledare som de har fått hjälp 
av, berättar för mig att det har funnits en attityd bland förbundets tjejgruppsaktiva att killarna 
som driver killgrupper minsann ska klara sig själva och en frustration över att de inte får sin 
verksamhet att fungera. Hon menar dock att hon har kommit att byta åsikt för att hon förstår att 
det är svårt att arbeta med en verksamhet som ännu inte är etablerad. Det är bland annat därför 
hon har tagit initiativ till att ge dem extra stöd. 

Milton och Ulrika pekar på hur de här killgruppsledarna i och med kontakten med 
tjejgruppsverksamheten kunnat ta del av den kunskap och de erfarenheter som har byggts upp 
över åren. För att följa upp diskussionen om socialt kapital betyder det här att det sociala och 
kulturella kapital – de kontakter och erfarenheter – som tjejgruppsverksamheten har ackumulerat 
i viss mån har gjorts tillgängliga också för killarna. De har också fått ingå i en tillfällig gemenskap 
under den kritiska uppstartsfasen med allt vad den innebär i form av uppmuntran, stöd och 
ansvarskänsla. Det kan dock kommenteras att de efter en tid fallit ur denna gemenskap och haft 
mindre och mindre kontakt med samtliga aktörer inom förbundet.93  

Marja och Lisas integration i en verksamhetsgemenskap 
Marja och hennes vän Lisa kom in i organisationens killgruppsverksamhet genom att de först 
läste en annons om att starta tjejgrupper. De gick på ett möte i lokalföreningen och träffade där 

                                                 
93 Verksamhetsledarna försöker nu få åtminstone en av dem att stanna kvar inom förbundet till nästa termin för att 
då stödja andra killgruppsledare. 
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tio andra tjejer som ville starta tjejgrupper. Lokalföreningen bestod då i princip av en person som 
hade stannat kvar sedan tidigare år och det var hon som hade satt in annonsen. Snart arbetade de 
allihop för att få igång grupper. De pratade om sina förväntningar och föreställningar och 
förberedde sig på olika sätt för det arbete som väntade dem, till exempel genom att plocka fram 
och prova olika övningar. Här vill jag peka på hur Marja och Lisa tillsammans med de andra 
skapar en gemenskap omkring projektet att starta tjejgrupper. Under arbetets gång byter Marja 
och Lisa riktning och blir istället killgruppsledare integrerade i en grupp där ett tiotal tjejer arbetar 
med att starta tjejgrupper. Precis som i fallet med Sixten och Harald förlorar de kontakten med 
tjejgruppsledarna när deras ungdomsverksamhet sätter igång. Samtidigt har den renodlade 
tjejgruppsgemenskapen fortsatt i båda fallen.  

Integration i det lokala  
När jag talar med killgruppsledarna blir det tydligt att flera av dem har varit väl etablerade på den 
plats de kommit att driva sin killgrupp. Marja och Lisa driver, som jag nämnt tidigare, sin grupp 
på en fritidsgård de har tidigare kopplingar till. De lär snabbt känna personalen på fritidsgården 
och får hjälp av dem att rekrytera killar till gruppen. Samma sak gäller Li och Eduardos grupper 
då Li har arbetat tillsammans med såväl en fritidspedagog där som med killar som finns på 
gården. I båda fallen finns det åtminstone en person i verksamhetsgruppen som är bosatt i 
området. En bild av vad detta innebär får jag när Li berättar hur hon ibland träffar på killar från 
gruppen när hon går och handlar.  

Samtliga ledare har engagerat sig i att försöka lära känna killarna de arbetar med och i att 
försöka förstå deras situation. En del har spenderat tid på fritidsgården eller skolan för att killarna 
ska vänja sig vid dem eller så har de för att rekrytera deltagare vid mer än ett tillfälle befunnit sig i 
lokalerna och konverserat med ungdomarna. Li och Eduardo talar om hur de har varit där och 
försökt engagera ungdomarna i pingis och liknande aktiviteter.  

När grupperna får hjälp av personalen kan de utnyttja deras legitimitet gentemot såväl 
ungdomarnas föräldrar som ungdomarna själva. Li och Eduardo fick tips om hur de skulle 
förmedla budskapet till ungdomarna och Marja och Lisa fann sig till och med stående med ett 
rum fullt av killar som en tjej i personalen uppmuntrat gå dit. I båda fallen rörde det sig om 
personal som hade god relation till ungdomarna.  

Denna legitimitet är en form av socialt kapital som killgruppsledarna använder sig av. Deras 
tillgång till detta kapital förenklas i sin tur av att de är anslutna till en organisation med gott rykte 
vilket också utgör ett sorts socialt kapital. Li och Eduardo talar vidare om hur de upplever att det 
har varit lättare för dem att möta ungdomarna för att de delar deras erfarenheter, i många fall 
religion och även etnicitet. Genom sitt kulturella kapital har de mycket gemensamt med killarna 
och vet hur de ska möta dem på ett bra sätt. För att summera rör sig killgruppsledarna i ett 
sammanhang där kapital från organisationen, dem själva samt fritidsgårdarna eller skolorna 
blandas samman och ökar deras tillgångar. 
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Matchningen mellan behov och killgruppsledare 
Något jag undvikit att tala för mycket om är det vidare biografiska sammanhang som 
killgruppsledarna verkar befinna sig inom. Detta kommer jag nu att göra genom att titta på hur en 
typisk medlem i organisationen ser ut jämfört med hur tidigare killgruppsledare samt uppdraget 
som killgruppsledare beskrivs. Jag kommer sedan att förhålla detta till det biografiska och sociala 
sammanhang som de nuvarande killgruppsledarna agerar inom.  

Kontrasten mellan den vanliga medlemmen och killgruppsledaren 
När jag talar med aktörerna i organisationen träder en bild fram av medlemmarna som drivna och 
engagerade världsförbättrare. Ofta är de universitetsstuderande tjejer mellan 20 och 25. Ulrika 
beskriver dem som "väldigt drivna. Alltid" med en stark övertygelse och känsla för rätt och fel. 
Bilden jag får från Milton är snarlik.  

I dessa utsagor gömmer sig två problem. Det första talade jag om tidigare – att det finns få 
killar i organisationen. Det andra problemet är att den typiske medlemmen i organisationen är 
engagerad i såväl som ofta insatt i frågan de arbetar med men detta stämmer inte med den typiska 
killgruppsledaren. Medan en tjej i tjejgruppsverksamheten ofta har en personlig övertygelse och 
en stark drivkraft i jämställdhetsfrågor är bilden av den killgruppsutbildade snarare någon som 
uppmuntrats att gå utbildningen, kanske utan att ha fått en rättvis bild av uppgiftens omfattning 
och ofta utan egen övertygelse i frågan. Just att man från organisationens sida aktivt har letat efter 
killar som kan starta verksamhet snarare än att intresset har kommit från killarna själva upplever 
jag som en stor del av problemet. Som jag diskuterade tidigare är en annan dimension att många 
inte heller varit etablerade i organisationen sedan tidigare och därigenom inte besuttit eller kunnat 
ta del av relevant socialt kapital med dess medföljande resurser. Sanna beskriver situationen så 
här:  

[…] man är så entusiastisk över att ha rekryterat någon att man kanske inte berättar helt 
uppriktigt om uppdraget. […] jag har ju själv suttit i föreningsstyrelse och jag tycker att man 
ofta tänkte så då och jag har suttit i valberedningar också, och, ja, man tar hellre något 
halvdåligt än ingenting. Är utbudet dåligt blir man inte så kräsen kanske. Och så blir det en ond 
cirkel [...]" 

Vad jag vill peka på här är hur både Sanna och Milton menar att man inom organisationen har 
uppmuntrat alla killar som har varit positivt inställda till att försöka starta killgrupper och att en 
av konsekvenserna av detta kan menas ha varit att de som kommit in i verksamheten inte har haft 
ett eget engagemang som drivit dem i just den frågan, att de inte har varit insatta i 
jämställdhetsfrågor och att de inte har haft en erfarenhet av att arbeta med unga. Just denna 
erfarenhet är något som man från pilotprojektet sida har tänkt sig men inte verkar ha krävt i 
praktiken.  

Nu är det dags att i linje med Schutz & Luckmann ta upp diskussionen om relevansstrukturer 
eller med andra ord killgruppsledarnas intressen och drivkrafter.94 Om killgruppsledarens 

                                                 
94 Schutz & Luckmann, s. 220f   
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intressen inte överensstämmer med organisationens är det inte heller troligt att den kommer att 
kämpa sig igenom den svåra uppgiften att starta en killgrupp och det påverkar också huruvida 
den om den startar en grupp kommer att driva den i den riktning organisationen önskar. 
Killgrupper har drivits men bilden jag får från tjänstemannen Milton och initiativtagaren Rasmus 
är att dessa inte levt upp till förväntningarna – de har inte arbetat utifrån organisationens eller 
projektets värdegrunder. Jag menar att organisationens relevansstrukturer måste matcha de hos 
killgruppsledaren, och som situationen ser ut just nu, också måste besitta det kulturella och 
sociala kapital som uppgiften kräver. Hela denna bild stämmer givetvis inte överens med alla som 
utbildats till killgruppsledare över åren men jag menar att jag ändå ger en rättvis bild av hur 
situationen ser ut.  

Inte ett uppdrag för vem som helst? 
Vilka krav ställs då på en killgruppsledare och varför beskriver jag det som svårt? Medlemmar kan 
engagera sig olika mycket inom organisationen men Sanna beskriver uppdraget som 
killgruppsledare som "ganska tungt." Till att börja med, menar hon, krävs det att ledaren är väl 
införstådd i organisationens värdegrund, vilket jag menar kan vara svårt om någon rekryteras 
utifrån. Du ska vara känslig för grupprocesser, du ska kunna hantera känslomässiga möten med 
ungdomar i svåra situationer, du ska ha en pedagogisk fingerfärdighet som låter dig hantera 
gruppen och en personlig styrka som gör att du klarar av att gå dit även om det är svårt i 
gruppen. Du ska också vara en god förebild under gruppträffarna såväl som på din fritid. Ulrika 
menar att 

det är väl ingenting att hymla med att när man jobbar med volontär verksamhet som riktar sig 
till andra individer, andra människor, så är det klart att man. Kommer att behöva ganska 
mycket av sig själv både tidsmässigt men också. Alltså att gå in i en annan människas liv på det 
sättet  

Vad jag vill säga här är att jag får bilden av ett mycket krävande uppdrag vilket möjligtvis passar 
en typisk tjejgruppsledarutbildad men inte verkar passa en typisk killgruppsutbildad. Som jag sagt 
tidigare verkar man inom organisationen ha uppmuntrat i princip varje kille som kommit i dess 
väg att försöka starta killgrupper. Killar som ofta inte varit särskilt integrerade i organisationen 
och som därför inte heller kunnat söka sig till den typ av integrerat sammanhang som ofta finns 
för tjejgruppsledare. Det verkar också som att det kanske inte har funnits drivkraft eller 
kompetens i just den frågan utan jag upplever att de snarare har sökt sig till organisationen för 
någon annan form av ideellt engagemang. 

Hand i handske 
Som jag skrev tidigare finns det samtidigt en matchning mellan kraven på en killgruppsledare och 
de killgruppsledare som idag driver stapplande verksamheter. Jag kommer nu att se till Marja för 
att använda henne som exempel.  

Här är en person som lite skämtsamt säger sig vilja rädda världen men samtidigt kan motivera 
detta med erfarenheter från sin ungdom: hon är driven att göra det bättre för andra och känner 



 27

mycket för andra människor. Hon ger en bild av sig själv som någon som reagerar på situationer 
och tar tag i problem och löser dem. Hon sade upp sig från ett arbete för att hon upplevde att 
arbetsgivaren behandlade hennes vän illa. Hon arbetade senare på ett flygbolag och reagerade där 
på att många klagade på arbetssituationen. Hon skickade då ett mail om sin bild av problemet till 
chefen och blev sedan en sorts projektledare i arbetet att förbättra situationen. Människor kom 
att trivas bättre på arbetsplatsen men hon blev till slut avskedad för att kontoret hon arbetade på 
skulle stänga. Hon sökte då en projektledarutbildning och det var under denna som hon träffade 
sin vän Lisa. Tillsammans drev de under utbildningen bland annat ett projekt där de tillsammans 
med olika ideella organisationer och verksamheter gjorde en inventering av 
ungdomsverksamheter med viss fokus på tjej- och killgrupper. Under detta projekt, som 
mynnade ut i en mindre bok, utvecklade hon en bild av att killgruppsverksamhet borde drivas i 
samtalsform och inte vara så aktivitetsbetonad som den ofta var. Efter projektledarutbildningen 
arbetade hon en tid på Lisas företag. De arbetade främst gentemot skolor med problem och gick 
då in och undersökte situationen och utvecklade den då genom diskussioner och workshops med 
lärarna. Tillsammans med Lisa var hon också inblandad i ett projekt med Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer som berörda killar och jämställdhet tillsammans med Mia Hanström som 
skrivit metodmaterial för både tjej- och killgrupper och en bok om genuspedagogik.  Under 
denna tid sökte hon sig till organisationen jag har studerat för de annonserade om att de sökte 
tjejer som var intresserade av att starta samtalsgrupper för tjejer. Tillsammans med ett tiotal andra 
tjejer arbetade Marja och Lisa där fram en projektplan och provade olika metoder och sätt att 
arbeta. Under arbetets gång kom Marja och Lisa på att det passade bättre för dem att starta en 
killgrupp eftersom de redan var inne i det tänkandet.  

Jag menar att Marjas intressen, hennes drivkrafter och hennes biografi skapar ett sammanhang 
som passar organisationen väl. Organisationen arbetade vid den här tiden inte med killgrupper 
utan det var ett initiativ från Marjas och Lisas sida. Till arbetet förde hon med sig sin kompetens 
som projektledare, sin vilja att göra det bättre för andra människor, sin övertygelse om att 
killgrupper behövs och hur de ska se ut samt sitt kontaktnätverk. Marja hade investerat sina 
intressen och sin biografi i killgruppsfrågan redan innan hon kom i kontakt med organisationen. 
Jag hoppas att jag med denna bild av Marja kunnat visa hur väl matchade de nuvarande 
killgruppsledarna på många sätt är mot de behov som organisationen verkar ha.  

När organisationen verkar ha otillräckligt med kunskap tillgänglig för killgruppsledare har 
samtliga grupper egna vägar till relevanta resurser. Precis som man inom organisationen verkar ta 
för givet är de redan integrerade antingen i organisationen, i en bekantskapskrets omkring den 
eller i annan liknande organisation. Precis som uppdraget verkar kräva så har de alla någon form 
av erfarenhet av att leda pedagogiska situationer. De är insatta i jämställdhetsfrågor, de har en 
egen drivkraft och ett eget intresse för liknande arbete. De jag har intervjuat är på många sätt just 
de drivna och kompetenta volontärer som organisationen söker. Personer som innan 
killgruppsarbetet kom på tapeten redan hade det sociala och kulturella kapital jag upplever har 
gjort det lättare för dem att fullfölja sina åtaganden. Det var inte självklart att de skulle komma att 
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arbeta med killgrupper men om de inte hade gjort det så ser det utifrån deras berättelser ut som 
att de alla hade arbetat med jämställdhet på något sätt. 

Idén om matchning handlar om något som man lätt tar för givet – det handlar om att de som 
ska ta sig an en uppgift också ska vara lämpade för den. Under de förhållanden som råder i 
organisationen idag menar jag att de ska vara intresserade, kompetenta och antingen redan vara 
socialt integrerade eller åtminstone ha det kulturella kapital som krävs för att kunna bli det.  

Slutdiskussion  
Syftet med denna studie har varit att skapa en av bild sociala och institutionella förhållanden kring 
killgruppsledarna för att se vilka problem jag kan se i dessa. 

De institutionella förhållanden jag har uppmärksammat är hur integration och matchning 
verkar vara viktigt för att verksamheten ska fungera. Integration handlar i det här sammanhanget 
om två saker: Huruvida killgruppsledaren är integrerad i lokalföreningen eller förbundet och 
huruvida killgruppsverksamheten är etablerad i lokalföreningen eller förbundet. Integrationen 
verkar vara en förutsättning för att flöden av resurser ska göras tillgängliga för de enskilda 
aktörerna såväl som organisationen. Jag har argumenterat att en annan förutsättning för dessa 
resursflöden är olika former av gemenskaper som bildar knutpunkter och nätverk genom vilka 
resurserna kan flöda till de aktörer som behöver dem. Tyvärr verkar både de enskilda aktörernas 
integration såväl som verksamhetens etablering inte alltid fungera, trots att det verkar förutsättas.  

Matchning handlar om hur organisationen behöver killgruppsledare som matchar dess behov. 
Precis vad som behövs är givetvis beroende av det institutionella sammanhanget i varje enskild 
situation. I de sammanhang jag har studerat verkar det röra sig om främst en tidigare integration, 
vilket kan översättas till eget socialt kapital, en egen drivkraft i samma riktning som uppdraget 
samt ett kulturellt kapital. Matchningen verkar tidigare i mycket ha varit godtycklig eller 
ickeexisterande men verkar ha blivit bättre genom bland annat nya ansträngningar och en mer 
medveten rekrytering.  

Hur ser situationen ut i dagsläget? Som jag tidigare har nämnt så är verksamheterna som 
kommit igång just stapplande. I skrivande stund vet jag inte vilka som fortfarande är igång och 
hur många ungdomar som deltar i dem. Organisationen hoppas kunna hålla kvar några av 
killgruppsledarna så att de kan stödja och inspirera nästa kull killgruppsledare som utbildas. Jag 
hoppas kunna uppmuntra att man inom organisationen tittar mer på vilka som skickas på 
killgruppsledarutbildning och vilket stöd de får. Om organisationen redan på utbildningen 
inventerar de behov som verkar finnas och den situation som verkar råda ute i deras 
lokalföreningar tror jag också att förutsättningarna kan förbättras. Jag vill påminna om exemplet 
med de utomstående tjejgruppsledarna vilka glömdes bort under utbildningen. Om det finns en 
personlig kontakt mellan utbildare och utbildad både innan och efter utbildningen menar jag att 
utbildningstillfället kan tjäna att förbereda de olika verksamhetsgrupperna för den situation som 
väntar dem efter utbildningen. En åtgärd som Milton föreslagit är att försäkra sig om att ledarna 
innan utbildningen har en god bild av vad hela processen från början till slut. Initiativ för att 
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etablera killgruppsrelaterade nätverk och kunskapsutbyten inom organisationen utanför torde 
också vara viktigt.  

Något jag reflekterat över är att den extraordinära hjälpen jag har diskuterat kanske inte är så 
extraordinär i alla fall. En ansvarsfördelning jag upplever som otydlig, en stor arbetsbörda för 
tjänstemännen och hur organisationen har svårt att hålla kvar kunskap tyder på att den inte 
rutiniserat dessa områden på ett tillfredsställande sätt. Istället, menar jag, är organisationen kanske 
beroende av ett odokumenterat, ouppmärksammat men förgivettaget arbete från ideella aktörer 
såväl som från personal samt tillgång till deras respektive privata kapital. Kanske ligger detta i det 
ideella arbetets natur.  

I en slutdiskussion kan det menas vara sedvana att tala om huruvida resultaten kan 
generaliseras och gälla också utanför det fält man har studerat. Jag upplever att den problematik 
jag har gjort synlig är intressant också för studiet av andra verksamheter. I linje med Guba & 
Lincoln menar jag dock det kan vara farligt att försöka lyfta ur mina resonemang ur sitt 
sammanhang. Istället föreslår jag att läsaren låter sig inspireras av resonemangen och jag skulle 
vilja uppmuntra till fördjupade studier av matchning och integration i denna typ av sammanhang. 
Jag menar också att det vore intressant att vidareutveckla bilden av kapitalflöden omkring 
organisationer och deras aktörer. Hur konverteras olika kapitalformer inom och omkring 
organisationerna? Hur ser kapitalflöden ut mellan ideella organisationer? Hur produceras, 
reproduceras och lagras kapital inom organisationer? Hur kan en organisation utveckla rutiner för 
att säkra att kapitalet stannar kvar och gynnar den och dess verksamhet? Jag vill lämna läsaren 
med dessa frågor och en förhoppning om att förhållandena i fler verksamheten kan komma att 
utforskas och villkoren för aktörerna inom dem därigenom förbättras. 
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”Om vi gör lite, lite hela tiden så händer det väl saker…” 
Upplevelser av jämställdhetsarbete på en arbetsplats 

 
Av Klara Enmark 

Inledning 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.95 

Kampen för jämställdhet mellan könen har genom åren nått många framgångar, bland annat 
tvingas kvinnor idag inte längre välja mellan barn och familj eller förvärvsarbete. 
Jämställdhetsarbetet i samhällets formella och informella institutioner har idag också vunnit 
legitimitet genom instiftandet av lagar och förordningar. Föreställningar om kvinnors 
underordnade position i förhållande till män kvarstår dock och tar sig bland annat uttryck genom 
särbehandling och diskriminering av kvinnor på en könssegregerad arbetsmarknad.  
   Jag menar att detta är en problematik som formar såväl kvinnors som mäns liv på ett avgörande 
sätt och att jämställdhet mellan könen därför utgör en av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid. 
Att jag själv räknar med att inom ett fåtal år ställas inför problem relaterade till min position som 
nyutexaminerad ung kvinna på arbetsmarknaden gör också detta till en för mig personligt 
angelägen fråga.  

Syfte & frågeställningar 
Jag riktar i min studie blicken mot de svårigheter som tycks finnas att i arbetslivet uppfylla såväl 
jämställdhetslagens krav som de egna målen och förväntningarna i genomförandet av 
jämställdhetsarbetet. Det jag ämnar undersöka är hur visionen om jämställdhetsarbetet på en 
arbetsplats upplevs i praktiken. Vidare vill jag, genom att undersöka tankar om 
jämställdhetsarbete på en arbetsplats, belysa hur människors identitet och livsvillkor kan formas i 
förhållande till detta. 
   De frågor som jag ämnar besvara är: Hur förhåller sig individerna till jämställdhetsarbete på en 
arbetsplats? Hur formas individernas vardag – och därmed identitet och livsvillkor – genom 
jämställdhetsarbete på en arbetsplats? 

Disposition  
I den följande framställningen formuleras till att börja med problemets bakgrund. Därefter 
beskrivs det fält och de informanter som varit föremål för studien. Efter det följer en redogörelse 
av mina metodologiska överväganden där jag beskriver de metoder som använts, hur jag konkret 
gått till väga i genomförandet av studien samt diskuterar olika etiska överväganden som 
aktualiserats i mötet med fältet. Uppsatsens teoretiska ramar och tidigare forskning på ämnet 

                                                 
95 SCB, På tal om kvinnor och män 2006 
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presenteras sedan, varpå analysen följer där informanternas utsagor om jämställdhetsarbete lyfts 
fram. Jag avslutar sedan med en diskussion och sammanfattning av de centrala resultaten i 
studien.  

Bakgrund 
Den svenska jämställdhetspolitiken utgår från att det i samhället råder ett ojämlikt förhållande 
mellan kvinnor och män, där kvinnor systematiskt underordnas den manliga normen. 
Jämställdhet är således en fråga om makt. Det jämställdhetspolitiska målet handlar därför om att 
bryta den rådande könsmaktsordningen.96 
   Sedan den första juli år 1980 finns i Sverige en jämställdhetslag som avser skydda kvinnors och 
mäns lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Denna lag har genom åren reviderats och utvidgats 
och består idag huvudsakligen av två olika delar; en som kräver att alla arbetsgivare bedriver ett 
aktivt jämställdhetsarbete och en som innehåller förbud mot diskriminering p.g.a. kön.  En statlig 
ombudsman – Jämställdhetsombudsmannen (JämO) tillsattes också år 1980 med främsta uppdrag 
att se till att Jämställdhetslagen efterlevs.97 Detta har såklart inneburit stora möjligheter för att 
åstadkomma förändringar till förmån för jämställdheten i arbetslivet. Ann-Katrine Roth menar 
att: 

Den rättviseaspekt som jämställdhetspolitiken, grundlagen och jämställdhetslagen sammantaget 
deklarerar utgör en förutsättning för och kan sägas utgöra själva grundstommen för 
jämställdhet mellan könen.98 

Det finns således i Sverige en tvingande lagstiftning gällande jämställdhet som alla arbetsgivare är 
skyldiga att följa. Sedan år 1992 är dessutom arbetsgivare som har fler än tio anställda enligt 
jämställdhetslagen skyldiga att årligen upprätta en skriftlig jämställdhetsplan.99 Denna plan ska 
innehålla ”en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen samt ange de åtgärder som 
arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året”.100 Områden som ska 
behandlas i planen rör bland annat arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, sexuella 
trakasserier, utbildning och kompetensutveckling, rekrytering samt löner. Det poängteras också 
att det i planen ska finnas tydliga och mätbara mål för verksamheten. Syftet med kravet på 
jämställdhetsplaner är främst att utveckla och främja ett mer jämställt arbetsliv.101  
  Jämställdhet uppfattas idag av de allra flesta människor som en självklar vision. Det hör till 
ovanligheterna att arbetsgivare, politiker eller andra ledare uttalar sig emot jämställdhet. Däremot 
finns det många olika åsikter om hur man ska arbeta med frågan och vad man vill uppnå.102  

                                                 
96 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.” Regeringens proposition 
2005/06:155 om jämställdhetspolitiken 
97 Vad gör JämO?  
98 Ann- Katrine Roth, Nya jämställdhetsboken: Från teori till praktik (Stockholm, 2002), s. 71f 
99 Vad gör JämO?  
100 Roth, s. 74 
101 Roth, s. 74f 
102 Petra Angervall, Jämställdhetsarbetets pedagogik: Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett 
universitet (Göteborg, 2005), s. 14 
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   Detta utgör det samlade fundamentet för det jämställdhetsarbete som bedrivs i svenskt 
arbetsliv och således även för den arbetsplats som studerats.  

Fältet 
Den arbetsplats som varit föremål för studien utgörs av ett Pastorat inom Svenska Kyrkan. På 
Pastoratet finns ett tjugotal anställda med mycket varierande arbetsuppgifter. Bland de anställda 
finns såklart en kyrkoherde, präster och en diakon men också församlingspedagoger, barnskötare, 
vaktmästare, kyrkomusiker, värdinnor, en kanslist och en kyrkosekreterare.  
   För att bilda mig en uppfattning om Pastoratets övergripande jämställdhetsmål och hur de 
tolkar det jämställdhetspolitiska uppdraget har jag tagit del av de för fältet aktuella dokumenten. 
Dessa består av den jämställdhetsplan som Pastoratet själv upprättat men också av den 
gemensamma jämställdhetspolicy som fastställts av kyrkonämnden för Kontraktet (Pastoratet 
bildar tillsammans med 11 andra Pastorat ett s.k. Kontrakt). I jämställdhetspolicyn framhålls den 
gemensamma grundsynen för jämställdhetsarbetet inom samfälligheten:  

Att ta fram kvinnors och mäns möjligheter och att manligt och kvinnligt synsätt och 
värderingar skall föras fram tillsammans och därmed genomsyra samfällighetens verksamhet 
och skapa helhet och bredd. Männen skall inte bli som kvinnor eller tvärtom. Båda parter skall 
tillföra något!103 

I dokumentet ställs ett antal långsiktiga mål upp angående jämställdhetsarbetet inom 
samfälligheten som kyrkonämndens arbetsutskott i samverkan med de fackliga organisationerna 
fastställt och som ska ligga till grund för alla kortsiktiga mål/aktiviteter.   Policyn fastställer också 
att varje arbetsplats i samband med det årliga budgetarbetet ska upprätta en ”plan med konkreta 
och mätbara åtgärder gällande jämställdhetsarbetet” och att dessa planer årligen skall utvärderas 
och förnyas. Det poängteras även att detta ska göras i samverkan med de anställda och med 
beaktande av ovan nämnda grundsyn och långsiktiga mål. Policyn etablerar vidare hur 
ansvarsfördelningen ska se ut rörande det formella jämställdhetsarbetet i Pastoraten. 
   I Pastoratets Jämställdhetsplan finns en mindre kartläggning av fördelningen mellan kvinnor 
och män vad avser deltidstjänster och uttag av föräldraledighet. Ett antal olika mål ställs här också 
upp rörande bland annat utbildning, rekrytering, föräldraledighet, arbetsförhållanden och sexuella 
trakasserier. Dessa beskrivs och granskas närmare i analysen nedan. 
    

Informanterna 
I studiens inledningsskede utgjordes mina informanter av hela personalgruppen, som består av 
elva kvinnor och sju män i varierande ålder och som alla i mer eller mindre utsträckning fanns 
närvarande under de observationer som genomfördes under studiens början.  
   De efterföljande intervjuerna genomfördes sedan med fem olika individer från 
personalgruppen/arbetslaget. Urvalet av informanter till intervjuerna skedde dels på initiativ från 
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enskilda personer i arbetslaget som själva tog kontakt med mig för att anmäla sitt intresse, dels 
genom ett strategiskt urval från min sida där jag sökte efter en bredd i informantgruppen främst 
med avseende på kön, typ av anställning samt hur länge de arbetat i Pastoratet. Mina informanter 
kom således att bestå av fem individer; tre kvinnor och två män, en kvinnlig och en manlig präst, 
en kvinnlig vaktmästare, en manlig kyrkoherde och en kvinnlig församlingspedagog.  

Metod, tillvägagångssätt och etiska överväganden 
Jag har i studien använt mig av Grundad Teori som kan sägas vara en metod genom vilken 
forskaren söker utveckla nya teorier men också grunda idéer som utvecklas genom empiriska 
data.104  
   För att begränsa arbetet och göra det överskådligt inom den begränsade tidsperioden valde jag 
att genomföra min studie på en mindre arbetsplats. Jag fick dock till en början uppleva 
svårigheterna med att få tillträde till en arbetsplats då den utgör en sluten miljö.105 Mitt tillträde till 
fältet kom att underlättas av att jag kunde dra nytta av kontakter som jag hade på arbetsplatsen 
och som kunde gå i god för mig. Jag upprättade således kontakt med det ovan presenterade 
Pastoratet.    
   Studien inleddes med tre observationer på Pastoratet, som främst genomfördes under 
arbetslagets personalmöten. Under observationerna förde jag fältanteckningar som sedan kodades 
och analyserades i enlighet med GT. Detta utgjorde för mig en typ av pilotstudie som syftade till 
att få inblick i personalgruppens situation samt till att ge mig bättre förutsättningar för att sedan 
kunna ställa relevanta frågor till informanterna.106  
   Efter den inledande pilotstudien genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer på 
cirka 40-60 minuter vardera. Dessa transkriberades och har sedan utgjort det material som legat 
till grund för min fortsatta kodning och analys. 
   För att bättre kunna tolka och förstå informanternas utsagor om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete har jag, som jag tidigare nämnt, även tagit del av Pastoratets jämställdhetsplan 
och Kontraktets gemensamma jämställdhetspolicy.  
   Innan min första observation på arbetsplatsen hade hela personalgruppen tillfrågats och 
samtliga hade godkänt deltagandet i studien. Vid det första observationstillfället överlämnade jag 
ett brev till samtliga i personalgruppen där jag närmare förklarade studiens syfte och 
genomförande samt, i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informerade om att 
de uppgifter jag samlade in skulle komma att behandlas konfidentiellt.107 Informanterna fick även 
muntlig information vid intervjutillfällena där jag återigen poängterade att allt vi pratade om 
skulle behandlas konfidentiellt och i största möjliga mån anonymiseras samt att de när som helst 
hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien.  

                                                 
104 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5 
105 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 278 
106 Lars Kaijser, ”Fältarbete” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 29  
107 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
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   En av svårigheterna jag mött handlar om bevarandet av informanternas anonymitet gentemot 
de egna kollegorna. Då fältet är så pass litet har det på många sätt varit en utmaning att presentera 
resultatet på ett sätt som inte avslöjar informanternas identitet. Trots att det kan sägas strida mot 
min kvalitativa ansats, där den kontext i vilken informanten befinner sig i anses vara avgörande 
för tolkningar av dess utsagor,108 har jag då jag funnit detta nödvändigt för bevarandet av 
informanternas anonymitet valt att ibland inte ange vem av informanterna som sagt vad. 
   En annan problematik berör hur jag som forskare kan tänkas ha påverkat det empiriska 
materialet, detta då mötet med informanterna på fältet ofta påverkas av hur forskaren 
uppfattas.109 Tankar som funnits med mig har därför till exempel varit hur min roll som ung 
kvinna kan ha påverkat informanternas beteenden och utsagor. Då studien behandlar ämnet 
jämställdhet föreställer jag mig att informanterna förväntar sig vissa saker av mig, till exempel 
upplevde jag vid ett antal tillfällen förväntningar från informanter på att jag satt inne med  ”de 
rätta svaren”. Jag upplevde även vid vissa tillfällen osäkerhet från informanterna vilket jag menar 
kan ha grundat sig i en vilja att uttrycka sig ”politiskt korrekt” och att det därför fanns en oro 
över att råka säga ”fel saker”.  
   Det blir här också aktuellt att uppmärksamma ”den tredje närvarande”, alltså de många bilder 
och föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete som förmedlas genom bland annat 
media, myndigheter, forskare och debattörer och som man kan anta påverkar informanterna på 
ett avgörande sätt.110 Jag har därför i mötet med informanterna men även i den efterföljande 
kodningen och analysen försökt vara uppmärksam på denna problematik.  

Teoretiska utgångspunkter  
Studiens ramar utgörs delvis av de teoretiska utgångspunkter som är gemensamma för hela 
antologin. Det är teorier som berör social konstruktion, identitet, livsvillkor och organisation och 
som presenteras i den för antologin inledande kappan.111 Nedan presenteras ytterligare teorier 
som jag funnit relevanta för studien.  

Genus & Genuskontrakt 
Jag finner det värdefullt att i analysen och tolkningen av mina informanters utsagor använda mig 
av begreppet genus. Med genus avses ”de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 
formar människors sociala kön.”112 Man skiljer alltså mellan biologiskt och socialt kön där genus 
utgör det senare. Genus beskriver den process genom vilken människor tillskrivs ”kollektiva s.k. 

                                                 
108  Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 109 
109 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 
48f 
110 Pripp s. 43 
111 Se inledningen, s. 2-5 
112 Nationalencyklopedin, “Genus” 
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könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint.”113 Jag menar att 
betydelsen av genus är central för skapandet av människors identitet och livsvillkor.  
   Yvonne Hirdman använder genus som ett verktyg för att synliggöra den enorma vidden av en 
praktik som präglar hela vårt samhälle. Hon skriver: 

genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, 
man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, 
arbete. Det handlar om kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner.114 

Vidare menar Hirdman att genus öppnar upp för att söka nå andra förståelser än den annars så 
hårda uppdelningen av kvinnor och män i olika förväntade roller.115 
   Hirdman talar också om den genusordning som präglar samhället där mannen utgör normen 
och kvinnan således det avvikande från denna norm. Denna genusordning präglas av en hierarki 
och isärhållning mellan könen som Hirdman menar utgör en slags grund till alla våra samhälleliga 
institutioner och som inte enkelt låter flytta på sig. Svårigheten, menar hon, ligger i att 
genusordningen blivit någonting självklart och normalt som vi kanske vantrivs i men som vi ändå 
på nåt sätt accepterar eftersom det är vår kultur.116   Hirdman menar vidare att genus är en social 
konstruktion där ”kvinnor görs” och ”män gör” och att detta – att göra genus – ”är att göra 
skillnad där skillnad inte finns.” 117   
   Begreppet genuskontrakt blir också aktuellt i förståelsen för konstruktionen av kvinnligt och 
manligt och således också i förhållandet mellan kvinnor och män. Genuskontraktet består av en 
kulturellt nedärvd överenskommelse om könens olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. 
Hirdman menar att det finns tre aspekter av detta genuskontrakt; dels det strukturella tvång som 
kvinnor och män tvingas förhålla sig till, dels en antydan till förhandling om vad som inryms i 
detta genuskontrakt, slutligen öppnar det för en förståelse av de upplevelser av fördelar som 
överenskommelsen kan tänkas generera. Men främst ska begreppet ses som ett verktyg för att 
eliminera den föreställda motsättningen mellan struktur och individ för att istället koppla samman 
dessa och på så sätt skapa handlingsutrymme för aktörerna. 118 

Kultur    
Kultur är ytterligare ett begrepp som aktualiseras i studien då såväl genus som arbetsorganisation 
inom forskningen har analyserats i termer av kultur. Paulina de los Reyes visar på kulturbegreppet 
som ett verktyg som på senare tid ofta använts för att tolka sammanhållna organisationer med 
gemensamma koder, värderingar och förhållningssätt. Genom kulturbegreppet förväntas helheten 
kunna synliggöras och avgränsade gruppers specifika särdrag träda fram. Reyes menar att det 
dock finns en risk för att kultur blir ett begrepp som inte bara fastställer ramarna för det 
gemensamma kollektiva agerandet utan även avgränsar detsamma från den övriga omgivningen. 
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116 Hirdman, s. 75 
117 Hirdman, s. 65 
118 Hirdman, s. 84 



 36

Kvinnor avgränsas till exempel från män genom användandet av begreppet kvinnokultur som 
söker ringa in de skillnader i värderingar, erfarenheter och perspektiv som skiljer det kvinnliga 
kollektivet från det manliga.119 Reyes skriver att: ”Kulturen blir därmed ett instrument som skapar 
gemenskap genom att sätta gränser mot ‘den andra’”.120 En fara, menar Reyes, kan vara att man 
låser sig till en ensidig förståelse av världen genom dessa begrepp (kvinno- och/eller manskultur) 
och att den historiska kontexten, som trots allt utgör en stor del i formandet av alla nu 
existerande kulturer, hamnar i skymundan.  Å andra sidan, menar hon, har kulturbegreppet också 
skapat utrymme för nya tolkningar av till exempel organisationers agerande och de enskilda 
aktörernas olika möjligheter och villkor inom denna organisation.121 Reyes skriver att: 

Kulturperspektivet ger utrymme för att problematisera variationen i hur genusordningen 
skapas och manifesteras i olika organisationer. Aktörernas handlingar och organisationers 
specifika processer ges därmed större betydelse i förklaringar om rådande modeller och 
variationer mellan dessa modeller. Även om den interna konstruktionen av kvinnlighet och 
manlighet relaterar till relationer, strukturer och processer på samhällelig nivå, finner vi 
specifika symboler, koder, principer, normer och värderingar som skapas på 
organisationsnivå.122 

Det institutionella sammanhanget 
Jag utgår i min studie även från en förståelse för det institutionella sammanhangets inverkan på 
människors livsvillkor och identitet. Erik Olsson skriver, inspirerad av Berger och Luckmann, att 
institutionens struktur byggs upp av typifieringar av aktiviteter, handlingar och identiteter inom 
denna och att sociala interaktioner inom dessa praktiker därför också ordnas enligt samma 
princip.123 Institutioner kan alltså sägas bestå av mänsklig interaktion och således ”rymmer en 
komplex institution i sig flera andra institutioner”.124 Olsson menar vidare att dessa institutioner (i 
institutionerna) skapar, vidmakthåller och legitimerar den institutionella ordningen. I fråga om 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen kan detta till exempel komma att innebära att ”den enskildes 
olika roller och identiteter präglas av den institutionella definitionen av dem.”125 Detta blir till 
exempel synligt när det gäller hur kvinnor och män definieras på arbetsplatsen. 

Tidigare forskning 

Jämställdhetsarbete 
För att fördjupa förståelsen för de svårigheter och strukturella hinder som mina informanter kan 
möta i jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen har jag i min studie använt mig av Ann-Katrine 
Roths Nya jämställdhetsboken. Det är en typ av handbok skriven efter författarens egna erfarenheter 
som behandlar jämställdhets- & mångfaldsarbete i arbetslivet. Roth skriver: 
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Att arbeta med jämställdhet och mångfald innebär att arbeta med förändringar. Förändra 
genom att medvetandegöra kvinnor och män om hur samhällets och arbetslivets strukturer ser 
ut och vilka konsekvenser de får. På sikt ska en ökad medvetenhet och insikt leda till att 
enskilda individer handlar i en annan riktning än tidigare; det är ju själva resultatet av 
förändringen. Det krävs därför kunskaper och en ökad medvetenhet, men också förändrade 
rutiner och strukturer som stödjer förändringsarbetet.126 

I boken beskrivs vanliga ”fallgropar” där det är lätt att hamna i arbetet med jämställdhet. Dessa 
rör bland annat hur jämställdhet ofta blir en ”sidovagn”, avskild från det övriga arbetet på 
arbetsplatserna vilket kan innebära att jämställdhetsarbetet blir verkningslöst då det inte integreras 
med övriga arbetsmiljöfrågor. Roth betonar också problematiken i att jämställdhet ofta behandlas 
som en kvinnofråga och att alla på arbetsplatsen därför inte integreras i jämställdhetsarbetet. 
Vidare hävdar Roth att jämställdhet inte är en värderingsfråga utan en kunskapsfråga och att 
avsaknad av denna värdefulla kunskap hindrar utvecklingen framåt för att istället befästa gamla 
attityder, värderingar och fördomar om kvinnor och män.127 
   En annan studie som jag finner värdefull för förståelsen av informanternas förhållande till 
jämställdhet och jämställdhetsarbete är Petra Angervalls avhandling Jämställdhetsarbetets pedagogik 
som är en analys av jämställdhetsarbetet på ett företag och ett universitet. Hon skriver att 
ambitionen varit ”att öppna upp för en bredare förståelse för svårigheterna med och 
komplexiteten i jämställdhetsarbete i olika sammanhang”.128 Studien syftar även till att ta reda på 
hur människorna som verkar inom dessa olika verksamheter tolkar och omsätter de redan 
formulerade jämställdhetspolitiska strategierna samt hur detta påverkar deras villkor på 
arbetsplatsen.129 
   Angervall menar att trots att de anställda på en arbetsplats kan ha en någorlunda gemensam 
vision om vad jämställdhet är och hur de tänker att jämställdhetsarbetet ska bedrivas så kvarstår 
ändå svårigheter i att uppnå detta mål. Det finns inte några självklara utgångspunkter för 
jämställdhetsarbete eftersom det hänger samman med vilka olika förutsättningar som finns i det 
specifika sammanhanget. 

Målet anger vad som är den övergripande visionen i en verksamhet eller vad verksamheten vill 
identifiera sig med, inte nödvändigtvis vad som anses vara praktiskt genomförbart.130 

I genomförandet av jämställdhetsarbetet tvingas man förhålla sig till såväl jämställdhetspolitiska 
lagar och förordningar som arbetsplatsens särskilda villkor, vilka också påverkar att och hur 
frågorna aktualiseras. Angervall menar att det är genom dessa ramar som arbetsplatsens strategier 
för att åstadkomma jämställdhet skapas och att kunskap och gemensamma antaganden om 
jämställdhet och jämställdhetsarbete på så sätt kan etableras i organisationen. Vidare hävdar hon 
att detta skapar möjligheter till social kontroll av arbetet samt bidrar till upplevelsen av 
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kontinuitet på arbetsplatsen och en gemensam kollektiv identitet. Dessa ramar skapar även 
förutsättningarna för människors individuella villkor och möjligheter på arbetsplatsen.131 
Utifrån Angervalls tankegångar kan till exempel jämställdhetsarbetet på pastoratet således förstås 
som en produkt av såväl utifrån kommande krav som arbetsplatsens specifika förutsättningar, 
vilket också utgör grunden för aktörernas livsvillkor och identitet inom ramarna för 
verksamheten.  

Analys 

Jämställdhet & Jämställdhetsarbete 

Vad är jämställdhet? 
Det vardagliga talet om jämställdhet tycks utgå från en föreställning att begreppet på ett 
oproblematiskt sätt kan definiera ramarna för gemensamma strävanden och mål. Men, som 
Angervall pekar på, rymmer detta begrepp en komplexitet som står öppet för många olika 
tolkningar.132 En viktig utgångspunkt i samtalen med aktörerna på fältet blev således hur de 
definierar och förhåller sig till jämställdhet.   
   När jag frågar mina informanter vad de tänker på när de hör ordet jämställdhet framkommer å 
ena sidan en ganska enhetlig bild när det gäller definitionen av jämställdhet. För informanterna 
handlar det om alla människors lika värde och att inte särbehandla människor på grund av deras 
kön.  Å andra sidan ger informanterna uttryck för en del skilda förhållningssätt. Lisbeth, som är 
präst i församlingen, säger att jämställdhet för henne handlar om mer än det man ser på ytan och 
att bara för att en lagstiftning finns betyder det inte att ett samhälle är jämställt. Hon menar att 
jämställdhet handlar mycket om värderingar och hur folk pratar. En annan informant säger: 

det är ganska negativ klang för mig känner jag för det har blivit så mycket det här med 
feminism och det går nästan till överdrift så Jämställdhet jag vet inte… ehm… jag vet inte vad 
det är egentligen, jag vet inte vad det är faktiskt… känner jag… (Sofia, vaktmästare). 

Det framträder här att samtidigt som det verkar finnas en gemensam uppfattning om vad 
jämställdhet är för något så skiljer sig också informanternas tankar om jämställdhet.    
   Jag upplever också att det hos vissa informanter finns en osäkerhet om förhållandet mellan 
jämställdhet och jämlikhet. Denna problematik uppmärksammar Ann-Katrine Roth och menar 
att anledningen till att dessa begrepp ofta förväxlas är att jämlikhet precis som jämställdhet 
handlar om människors lika värde, men där jämlikhet omfattar såväl kön som funktionshinder, 
etnicitet, religion, social ställning, sexuell läggning osv. fokuserar jämställdhet endast på kvinnor 
och mäns villkor. Den stora skillnaden, menar Roth, är att jämställdhet är en fråga som ”rör en 
majoritet och inte en minoritet”.133 Jag skulle därför vilja mena att det är en viktig utgångspunkt 
att i ett jämställdhetsarbete vara medveten om denna skillnad. 
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Jämställdhetsplanen 
På Pastoratet finns, som jag tidigare nämnt, en jämställdhetsplan som i enlighet med 
jämställdhetslagen och kontraktets jämställdhetspolicy upprättats i samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. I planen presenteras mål som bland annat avser utbildning, rekrytering, 
föräldraledighet, arbetsförhållanden och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Många av målen 
lever dock inte upp till de krav på mätbarhet som förordas av jämställdhetslagen. Det är framförallt 
på många ställen otydligt hur de uppställda målen ska genomföras och vem som är ansvarig för att 
det faktiskt sker.  Min uppfattning är att Pastoratets jämställdhetsplan, även om den på sina 
ställen behandlar viktiga frågor, också genom alltför korthuggna formuleringar saknar den 
tydlighet som i sammanhanget ses som avgörande för att nå framgång i jämställdhetsarbetet. 
   Trots detta är min upplevelse att informanterna över lag har en positiv inställning till arbetet 
med jämställdhetsplanen. Gemensamt är informanternas upplevelser av kravet på 
jämställdhetsplanen som ett stöd i att legitimera jämställdhetsarbetet. En av informanterna säger:  

[man] har […] nånting att peka på ”men vi har faktiskt det här ” kan man säga ”titta här, så här 
ska det, så här har vi jobbat för ”. Då är det mycket lättare än att inte ha det, då har man ju 
inget att komma med kanske. 

En annan av informanterna säger att styrkan med jämställdhetsplanen är diplomatin, att man i ett 
demokratiskt sammanhang fattar gemensamma beslut som sedan finns nedskrivet på papper och 
att detta skapar en grund som inte på samma sätt som individuella åsikter kan ifrågasättas. Jag vill 
mena att detta visar på att jämställdhetsarbetet inom arbetslivets institutionella ramar också måste 
verka inom vissa praktiker för att accepteras och respekteras. Detta förstärks ytterligare när 
informanterna spekulerar kring alternativa former för att arbeta med jämställdhetsfrågan på 
arbetsplasten. En av informanterna menar då att om man som alternativ skulle föreställa sig att 
man bildade en typ av ”feministgrupp” skulle detta kunna upplevas som ”ett slag i ansiktet” eller 
som en förolämpning. En annan informant säger: 

[j]ag är lite rädd för att det kan bli lite för militant ungefär som, om man tittar på Fi och, och 
sånna här olika saker… […] 

   En av de kvinnliga informanterna säger att kravet på upprättandet av jämställdhetsplaner 
bidragit till att medvetenheten ökat, hon menar att det är en långsam process men att hon 
upplever att det är lättare att ta upp frågan nu än tidigare: 

[förut] kanske man lite fnyste nästan såhära och hade lite mer den där inställningen att ”det är 
klart att vi är Jämställda” eller  ”det är klart att det funkar här” men nu är alla medvetna så 
långt att det är ett problem… 

Samma informant säger också att talet om sexuella trakasserier blivit mer öppet och att man inte 
accepterar samma saker nu som man kanske gjorde förut. Instiftandet av kravet på 
jämställdhetsplaner har alltså enligt informanten bidragit till att jämställdheten på ett annat sätt än 
tidigare blivit uppmärksammat och erkänts som en legitim fråga.  
   Kravet på upprättandet av jämställdhetsplanen upplevs också som positivt då informanterna 
menar att det bidrar till att rutiner skapas för jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen så att det ”inte 
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kommer bort alldeles”. En av de kvinnliga informanterna säger att då tvingas de i alla fall att 
någon gång se över jämställdhetsarbetet, även om hon menar att det är alldeles för lite. En annan 
informant säger att det egentligen är för sällan som de rutinmässigt tar upp ämnet, bara en gång 
per år, men att när de gör det så pratar de ganska grundligt igenom jämställdhetsplanen så att alla 
hinner tänka till lite kring hur de handlar vilket hon upplever som positivt. 
   Samtidigt som jag upplever att det hos informanterna finns en positiv inställning till arbetet 
med jämställdhetsplanen så uttrycker många att det inte spelar en central roll i verksamheten. En 
av de kvinnliga informanterna säger: 

Tyvärr är det nog så att det är ett dokument (paus) som vi allt för sällan tar fram […] man tror 
att man är medveten och man tror att man är jämställd och så finns det där pappret och så 
nånstans liksom… så det är ju, det är mycket kvar är det ju… och det är ju ett ansvar för oss 
alla att liksom lyfta upp det här nu då så att det inte bara är ett papper i bokhyllan, men där är 
vi inte. 

Det träder också genom informanternas utsagor fram tankar om att det inte nödvändigtvis är det 
som finns nedskrivet på pappret som är det viktigaste, utan att det är processen när de tillsammans 
formulerar gemensamma mål som skapar motivation och som långsamt påverkar dem till ”ett 
annat tankesätt”. En informant säger: 

Vi har nog inte behövt, alltså, det känns som att vi inte har behövt gå in och titta på den så 
mycket egentligen […] den finns där i våra, i vårat medvetande ändå… 

När det gäller utformningen och vad som rent konkret står nedskrivet i Pastoratets 
jämställdhetsplan framkommer från flera informanter att de inte är helt nöjda. En informant 
uttrycker att det är ”lite luddigt” och ”inte så precist” och menar att en förklaring till det kan vara 
att alla ska kunna godkänna och ställa sig bakom vad som står. En annan informant säger att det 
finns bra saker uttryckta i planen vad avser till exempel kvotering, uppmuntran till 
föräldraledighet och studier, ställningstaganden mot sexuella trakasserier och mot skämt som kan 
upplevas som kränkande eller obehagliga. Samtidigt, menar informanten, kan planen utvecklas 
jättemycket. Det påtalas dock att det kan vara svårt att formulera sig kring sådana saker som 
exempelvis ”ingrodda värderingar”. En annan informant säger: 

Det som står på pappret det kunde säkert kunna vara mycket mera finformulerat och sådär va 
men som jag säger, jag tror inte att det är det viktigaste vad som står utan det är att vi jobbar 
med det, att vi pratar om det, processen är viktigare än det, att vad det står tjusiga saker. 

Samtidigt som jämställdhetsplanen upplevs vara ett bra verktyg för att arbeta med jämställdhet 
tycks det på arbetsplatsen finnas svårigheter att förankra jämställdhetsarbetet i den vardagliga 
verksamheten, som en av informanterna påtalar är den mest bara ”ett papper i bokhyllan”. Jag 
menar att en av orsakerna till detta kan vara bristen på tydliga och mätbara mål i 
jämställdhetsplanen. Som Angervall visat på finns också en problematik kring hur instruktionen 
om upprättandet av en jämställdhetsplan tolkas av aktörerna inom olika verksamheter med skilda 
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villkor och förutsättningar. Detta, menar hon, kan leda till ett glapp mellan jämställdhetsarbetets 
vision och den faktiska praktiken.134  

Arbetsplatsen 

Förutsättningar 
Vilka förutsättningar finns då för att arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen? Detta, menar jag, 
är en väsentlig fråga eftersom hur bra visioner det än finns så måste också de praktiska 
förutsättningarna föreligga.  
   Vad gäller de anställda på Pastoratet får jag intrycket att de upplever förutsättningarna för att 
arbeta med jämställdhet som goda. De flesta uttrycker åsikter om att det på arbetsplatsen råder ett 
öppet klimat och att det finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågan som uppskattas av många. 
Sofia, som arbetar som vaktmästare, upplever att Pastoratet i jämförelse med andra arbetsplatser 
där hon tidigare jobbat ligger ganska långt fram när det gäller jämställdhetsfrågan. Bland annat 
påtalar hon att de på Pastoratet jobbar med att försöka bryta hierarkier, hon berättar om en 
telefonlista där de medvetet ”ändrat ordningen” så att vaktmästaren står högst upp och 
kyrkoherden längst ner. Hon säger också: 

Om jag upplever att jag blir förbisedd för att jag är tjej, som händer eller har hänt i alla fall, så 
har jag kunnat gå till min arbetsledare och säga till… att det är så att jag upplever det så och då 
har den tagit det på allvar… att det inte har känts som att man är gnällig eller att man, att man 
inte ens behöver säga nåt för det är ingen som bryr sig för så är det inte utan jag har sagt till 
[…] och det känns som att det tas på allvar, att det är viktigt att man… känner så tycker jag, att 
man kan. (Sofia) 

Informanterna uttrycker även att det på arbetsplatsen finns bra forum för att arbeta med 
jämställdhet. Många nämner den samling som de har en gång i veckan och en del de 
arbetsplatsträffar (APT) som äger rum en gång i månaden. Vissa av informanterna menar dock 
att dessa inte används så väl som de skulle kunna. Möjliga förklaringar till det antas vara att det 
under dessa träffar ofta kommer upp saker som anses vara mer akuta eller att det, då 
jämställdhetsfrågan har så många olika aspekter, kan vara svårt att formulera konkreta saker att 
tala om och att det då blir lätt att frågan ”kommer bort”. 

Svenska Kyrkan & den institutionella ordningen 
Aktörerna inom jämställdhetsarbetet verkar inom en institutionell ordning som i det här fallet i 
första hand utgörs av arbetsplatsen. Men, som Olsson visar på, rymmer varje institution en 
komplexitet som skapas av de sociala praktikerna inom den, vilket innebär att varje institution är 
en del av andra större institutioner .135 På den arbetsplats som studeras utgör Svenska Kyrkan en 
av dessa större institutioner. Därför blir det intressant för mig att belysa på vilket sätt 
informanterna upplever att varandet inom denna påverkar deras vardag. 
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   Informanterna uttrycker både för- och nackdelar som kyrkans inflytande upplevs ha för 
jämställdhetsarbetet på Pastoratet.  
  Den fördel som nämns handlar om att det inom kyrkan finns en medveten människosyn om 
människors lika värde som stödjer jämställdhetsarbetet och som principiellt sett utgör en bra 
grogrund. En av informanterna säger att såklart finns det en del bibelställen som man ur 
jämställdhetssynpunkt skulle kunna klippa bort men att den grundläggande människosynen ändå 
finns där under bibelsynen. En annan fördel som en av informanterna lyfter fram är att det 
genom kyrkans gemensamma värdegrund och tro finns en auktoritet eller grund att bygga på. 
   Bland nackdelarna nämns att kyrkan traditionellt sett varit ganska konservativ och traditionell 
vilket innebär att jämställdhetsarbetet kunnat vara trögare i kyrkan än på andra håll. En annan 
nackdel, som en av informanterna uttrycker, kan vara att det finns en risk att det tas för självklart 
att kyrkan i sin människosyn och sitt ”helhetstänk” gör mer än vad de faktiskt gör. 
   En aspekt som flera av informanterna lyfter fram är att det i idéburna organisationer finns 
ytterligare en dimension som kan utgöra en källa till konflikt, nämligen tron – när en människas 
övertygelse inte stämmer överens med en annan människas övertygelse. Många nämner debatten 
om kvinnliga präster som ett typexempel på en sådan konflikt. En av informanterna påtalar den 
motsättning som hon upplever finns mellan kyrkans idé om alla människors lika värde och de 
åsikter som enskilda personer som jobbar inom kyrkan har till exempel när det gäller kvinnliga 
präster. Lisbeth, som är präst i församlingen, berättar att hon genom att ha träffat 
kvinnoprästmotståndare kommit fram till att motståndet, till skillnad från vad många hävdar, inte 
handlar om bibelsyn utan om synen på jämställdhet som enligt henne är mycket mer 
grundläggande. ”Det är den som gör, påverkar vilken bibelsyn man får och inte tvärtom.” 
(Lisbeth)  
    Vi kan, i linje med Olsson, se att det institutionella sammanhanget, kyrkan i det här fallet, 
rymmer specifika villkor som också kan tänkas få konsekvenser för såväl jämställdhetsarbetet 
som de enskilda individernas roller och förutsättningar på arbetsplatsen. Lisbeth gör dock en 
viktig poäng när hon säger att det är synen på jämställdhet som påverkar vilken bibelsyn man får 
och inte tvärtom. Hon visar nämligen på att det även finns andra institutionella ordningar i 
samhället att förhålla sig till och som, i det här fallet, påverkar aktörerna inom Svenska Kyrkan. 
   Detta gör sig även synligt i arbetsfördelningen på Pastoratet där det, precis som i övriga 
samhället, till viss del går att se en uppdelning där kvinnor arbetar på traditionellt kvinnliga 
positioner och män på traditionellt manliga. Men det finns också flera yrkeskategorier på 
arbetsplatsen där såväl män som kvinnor arbetar vilket av informanterna upplevs som positivt 
och eftersträvansvärt.  
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Möjligheter och motgångar 

Informellt jämställdhetsarbete 
Trots de tidigare påtalade bristerna i arbetet med jämställdhetsplanen finns det på arbetsplatsen 
andra former genom vilka jämställdhetsarbete bedrivs. Detta arbete sker mer eller mindre uttalat 
som en del i en strävan efter en mer jämställd arbetsplats.  
   Informanterna berättar att de under medarbetarsamlingarna bland annat tillämpar ett roterande 
ordförandeskap vilket av dem alla upplevs som mycket positivt. En av informanterna menar att 
hela arbetslaget upptäckt styrkan i att använda sig av metoden och en annan informant säger: 

Man får ju passa men det säger vi så gott som alltid ja till och det är lite kul. Jag som aldrig har 
fått leda möten förut på nåt sätt sådär, det är jätteroligt. Och då får man ju säga ifrån också att 
”nu får ni vara tysta, nu går vi vidare (skratt).  

Informanterna uttrycker också att det är viktigt för jämställdheten att de på arbetsplatsen lyssnar 
på och tar hänsyn till varandra och att de därför försöker arbeta med olika metoder för att se till 
att alla åsikter kommer fram och att alla får göra sin röst hörd. En metod som flera av 
informanterna pratar om är ”laget runt”, en metod som de främst använder sig av när 
gemensamma beslut ska fattas och som går ut på att man går en ”runda” där alla får möjlighet att 
i tur och ordning komma till tals. En annan informant berättar att de brukar försöka bryta den 
patriarkaliska mötesstrukturen genom att använda sig av en metod där de ”surrar lite i mindre 
bikupor”.  
   Merparten av informanterna tycker dock att dessa metoder skulle kunna användas mer och 
även att personalsamlingarna skulle kunna utvecklas. Två av de kvinnliga informanterna säger 
också att de tror att jämställdhetsarbetet skulle kunna främjas genom att man förde in 
jämställdhet som en fast punkt på dagordningen: 

Det är ju så att man får inte glömma bort sånt här det är ju liksom arbetsmiljö är det ju, en del 
av arbetsmiljön, och det har vi ju ändå som en punkt på våran dagordning varje vecka, och det 
är ofta den punkten som, det hoppas inte över, men det är sällan som man har… eh, nåt rent 
kanske… konkret ärende som är förberett eller så men det skulle man ju faktiskt kunna, kunna 
föra in där… 

Jag upplever att det hos informanterna finns en vilja att arbeta med och utveckla formerna för 
jämställdhetsarbetet. Som jag också tidigare visat på finns det dock en viss osäkerhet när det 
gäller hur detta ska ske och framförallt vem som ska se till att det sker. Jag vill mena att 
informanternas utsagor visar på svårigheter att integrera jämställdhetsfrågan i det vardagliga 
arbetet. Samtidigt som en av informanterna säger att jämställdhet faktiskt handlar om arbetsmiljö 
och därför skulle kunna utgöra en del av den ”punkten” på dagordningen så tycks detta inte falla 
sig naturligt på arbetsplatsen. Roth visar på att en vanlig fallgrop i jämställdhetsarbetet kan vara 
att det blir en ”sidovagn” till det övriga arbetet vilket kan innebära att jämställdhetsarbetet blir 
verkningslöst då det inte integreras med övriga arbetsmiljöfrågor. Roth menar att en bristande 
helhetssyn präglar många arbetsplatser men, som mina informanter också visar, finns det också 
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”en stark önskan […] att jämställdhet ska integreras i all övrig verksamhet och bli en naturlig del 
[…], alltså bli en huvudfåra istället för ett sidospår”.136 

Kunskap 
Att det finns en tvingande lagstiftning som håller arbetsgivare skyldiga att bedriva ett aktivt 
jämställdhetsarbete accepteras idag som norm. Men i vilken utsträckning det krävs kunskap om 
jämställdhet för att lyckas med detta uppmärksammas sällan. 
   Att kunskap utgör en förutsättning för att på arbetsplatsen kunna bedriva jämställdhetsarbetet 
på ett tillfredställande sätt påtalas av informanterna. Saker som antas påverka kunskapen hos 
informanterna är tidigare erfarenheter men också utbildningsnivån. En av informanterna menar 
att det på arbetsplatsen finns en ”outtalad ojämställdhet” vad gäller utbildningsnivå som kan vara 
svår och känslig att prata om, att det finns en stor bredd på pastoratet från dom som i princip 
inte alls är utbildade till de som gått på universitet i många år. Informanten tror att det kan finnas 
ett visst samband mellan utbildningsnivå och ett aktivt deltagande under medarbetarsamlingar 
och i jämställdhetsarbetet. Vidare uttrycker informanten en vilja att förändra denna ordning och 
tror att man skulle kunna ”jämna ut” skillnaderna genom att till exempel erbjuda utbildning 
och/eller kurser till de anställda och då speciellt till dem som har minst kunskap. En annan 
informant säger: 

 […]jag skulle nog vilja ha mer, eller… ja, utbildning eller arbeta mer med det för att sätta mig 
in i det mer. Och kunna upptäcka fler ställen… runt omkring migsjälv som, som inte är bra för 
att det kan ju vara att jag känner att ”det där känns inte bra, där känner jag mig inte jämställd” 
men jag kan inte peka på vad, vad problemet är och hur jag ska lösa det men om man jobbar 
med det mer och får mer information och så, så har man lättare att göra nånting åt det. 

Det finns alltså bland de anställda på Pastoratet tankar om att ökad kunskap leder till ökad 
jämställdhet. Därför kan också de anställdas föreställningar om jämställdhet och tillika också 
deras möjligheter och villkor komma att påverkas av hur väl insatta de är i jämställdhetsfrågan. 
Roth menar, i linje med detta, att jämställdhet inte är en värderingsfråga utan en kunskapsfråga. 
Det handlar om kunskaper gällande lagstiftning och juridiska ramar men även om ”jämställdhet i 
allmänhet och konsekvenser av ojämställdhet i synnerhet”.137 Roth visar på att kunskap är 
avgörande för genomförandet av all slags förändring och speciellt vad avser jämställdhet. ”Det är 
först genom ökade kunskaper, insikt och medvetenhet som en individ också kan och är beredd 
att förändra sitt beteende och sitt handlande.”138  
   De los Reyes påtalar även att brist på kunskap om hur de egna handlingarna påverkas av de 
omgivande värderingarna och förhållningssätten leder till att ”regler, normer och förväntningar 
uppfattas som naturliga även om det innebär särbehandling eller till och med diskriminering.”139 
Som en av informanterna säger i citatet ovan; får man mer information blir det lättare att 
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upptäcka och lösa ojämställda förhållanden. Kunskapsnivån utgör således en del av de ramar 
inom vilka de anställda på arbetsplatsen verkar.  

Strukturella & organisatoriska hinder  
Som vi tidigare sett förbinds den lokala institutionen, arbetsplatsen, med andra i samhället 
verksamma institutioner. Det är också genom dessa som individens roller, villkor och 
förutsättningar definieras.140 I linje med Reyes vill jag peka på det samband som finns mellan 
arbetsplatsens institutionella ordning och den samhälleliga ordningen. Detta blir tydligt bland 
annat genom hur den i samhället rådande genusordningen även verkar inom arbetsplatsens 
verksamhet. Reyes menar att detta kan komma att legitimera de rådande maktförhållandena på 
arbetsplatsen och således också ett accepterande av ofördelaktiga villkor.141 Det blir här därför 
intressant att lyfta fram hur informanterna förhåller sig till såväl lokala organisatoriska hinder som 
vidare samhälleliga strukturella hinder i verksamheten. 
   Informanterna talar om såväl konkreta organisatoriska hinder på arbetsplatsen som strukturella 
hinder i samhället. En av de manliga informanterna säger att ”vi lever i ett patriarkaliskt arv” och 
att vi sitter fast i patriarkaliska strukturer, i ett samhälle som baseras på män och ”hur män 
tänker”. Informanten menar vidare att ”vi lever inte i nånting isolerat utan […] det finns ju sånna 
strukturer (anm. patriarkaliska) i hela samhället, de finns ju i kyrkan också.” Informanten visar 
även på hur detta påverkar honom: 

Det ligger i min, i min människosyn alltså att, att alla människor har lika stort och oändligt 
värde. Och i min kristna människosyn så är jag övertygad att vi är älskade för vad vi är och inte 
för vad vi gör och är man det… då blir det ju omöjligt att… att… kränka andra människor på 
grund av att den tillhör ett annat kön […] …det borde vara en själklarhet. Men även jag sitter 
ju givetvis fast i alla dessa strukturer som vi har ärvt… det är ju så.                                                                         

Detta strukturella hinder skapar således för informanten en diskrepans mellan idé och verklighet, 
eller om man så vill – mellan vision och praktik. Informanten uttrycker en känsla av att vara offer 
för en struktur som han inte själv råder över. 
   Lisbeth, som tidigare varit aktiv i kommunalpolitiken, uttrycker även hon hur strukturella 
hinder återverkar i organisationer: 

Det är lite klapp på huvudet eller att ”ja, det är klart att vi jobbar med det här” men sen så gör 
man det egentligen inte ändå.  (Lisbeth) 

Hon menar att det är det osynliga som man inte kan ta på, hur folk tänker som utgör det största 
hindret för att uppnå jämställdhet. 

Det är svårare med det här när folk bara egentligen tycker att, att, ’kan vi inte få vara ifred i 
dom roller vi har liksom, det är ingen mening med att hålla på såhär och tjafsa om det, låt oss 
få göra som vi alltid har gjort.’(Skratt)(Lisbeth) 

En annan av de kvinnliga informanterna visar på hur jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen 
hindras av liknande attityder: 
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Det måste ju vara nånting som alla tycker att det är viktigt och det är ju så att alla tycker inte, 
det blir ju, de är ju lite suckande sådära när man ska göra sånna där planer och man ska gå 
igenom det där och… Och så länge som, som inte alla tycker att det är jätteviktigt då är det ju 
nånting som man får dra lite sådär va då blir det ju lite, det är ju lite tungt… […] kanske det 
kan vara så att man… tycker att det här är nånting som man inte ska ta tid på arbetet liksom att 
det känns.. känns lite tuggigt eller att man inte tycker att det är för mig en personligt viktig 
fråga och då kanske man inte tycker att det är nånting som vi ska ägna oss åt så…. jag kan 
tänka mig att det, det skulle kunna finnas nån sån tanke här. 

Ett annat hinder som en av informanterna uppmärksammar är att ”vi tycker nog att vi är så 
duktiga på det ändå, tror jag, att det är så självklart så man kanske inte behöver, man tycker inte 
kanske att man behöver jobba så mycket med det […]”. 
   Brist på tid påtalas också som ett hinder, att man inte hinner med det man vill och att det hela 
tiden kommer andra saker emellan anses vara en orsak till att jämställdhetsarbetet ofta hamnar i 
skymundan. Jag ställer mig frågan om upplevelsen av bristen på tid möjligen kan vara ett uttryck 
för att frågan i förhållande till många andra saker har förhållandevis låg prioritet på arbetsplatsen? 
Genom Roth kan vi se att detta är ett vanligt problem, jämställdhetsarbetet görs ofta till en 
sidovagn, en fråga som skiljs från det övriga arbetet på arbetsplatsen. Detta, tillsammans med en 
låg prioritering av jämställdhetsfrågan, gör att en upplevelse av brist på resurser i form av 
exempelvis tid inte är ovanlig.142  

Isärhållning 
Jag vill, i linje med Angervall, hävda att ”[j]ämställdhetsarbetet utgår från och får konsekvenser 
för våra föreställningar om män och kvinnor och hur de ordnas i en organisation.”143  
   På den studerade arbetsplatsen framkommer att en gemensam upplevelse om att kvinnor och 
män har lika värde ses som självklar. Däremot, menar en av informanterna, finns det vissa 
skillnader i hur man tänker att kvinnor och män kan ha olika uppgifter.  

dom här traditionellt kvinnliga reservaten – barn och disk och kök och sådär […] en del av oss 
har, har kvar det liksom inbyggt på nåt sätt. 

En annan informant säger att, även fast hon är medveten om att det kan vara en fördom, så 
tänker hon att kvinnor pratar mer om känslor medan män ofta ägnar sig åt mer handfasta 
verksamheter. En av de manliga informanterna påtalar också skillnader som han upplever mellan 
kvinnor och män: 

vi herrar hjälper till när det gäller muskelkraft och sådär… och spara… sådär energin… när det 
är anatomiska skillnader och sådär, kroppskillnader… […]  

Detta, menar jag, visar på det som Hirdman avser när hon säger att genus görs av isärhållning. 
Hirdman menar att ”genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns” 144, alltså att föreställningar 
om kvinnor och mäns olikheter skapas genom det sociala. Hirdman menar att denna isärhållning 
bidrar till att den rådande könsmaktordningen legitimeras. Om vi återvänder till det utdrag ur 
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jämställdhetspolicyn som tidigare presenterats ser vi att en isärhållning av kvinnor och män även 
där gör sig synlig:  

Att ta fram kvinnors och mäns möjligheter och att manligt och kvinnligt synsätt och 
värderingar skall föras fram tillsammans och därmed genomsyra samfällighetens verksamhet 
och skapa helhet och bredd. Männen skall inte bli som kvinnor eller tvärtom. Båda parter skall 
tillföra något!145 

I jämställdhetspolicyn står också att ”[j]ämställdhet handlar inte om att utplåna skillnader mellan 
kvinnligt och manligt. Den handlar om att ge människor lika chanser”. Jag vill här lyfta fram vad 
Angervall kallar för föreställningen om ”könens komplementära relation”. Med detta avses hur 
kvinnor och mäns olika egenskaper, kompetenser och intressen ofta anses komplettera varandra. 
Angervall menar att risken finns att antaganden om det kvinnliga värderas i relation till hur väl det 
kompletterar det manliga och att detta kan legitimera den rådande könsordningen.146 Så när 
kyrkonämnden formulerar mål som att ”manligt och kvinnligt synsätt och värderingar skall föras 
fram och därmed […] skapa helhet och bredd” anammar de en praktik som ger uttryck för ett 
patriarkaliskt mönster och som kan bidra till att legitimera de inom verksamheterna ojämställda 
förhållandena.    
   Något som också blir intressant för analysen är att båda de manliga informanterna påtalar 
skillnader i vad de kallar för kvinnligt och manligt språk. Männen uppger att de för ett antal år 
sedan deltagit i en kurs där de blivit uppmärksammade på detta. En av dem säger: 

vi uttrycker oss lite annorlunda. […] normalt har vi olika språk, manligt och kvinnligt språk. 
Män har mer eller mindre […] och kvinnor kan ju också ha mer eller mindre manligt och 
kvinnligt språk, men det finns en skillnad där som var ganska spännande som vi försökte 
analysera som också kan ha betydelse exempelvis när man sitter på ett möte, personalmöte, 
sammanträde eller så… 

Att jämställdhet antas vara någonting som kan påverkas genom att öka kunskapen om könens 
olika egenskaper hos de anställda framkommer även i Angervalls studie.147 Detta kan, som 
tidigare påtalats, innebära att man exempelvis i utbildningssammanhang bidrar till ett isärhållande 
av kvinnor och män. Angervall menar att ”[d]ärmed kan antaganden om män och kvinnor både 
ses som en orsak till och en effekt av maktstrukturen och för hur jämställdhetsarbetet 
utformas.”148 Vidare hävdar hon att ”[o]m fokus, däremot, ligger på mäns och kvinnors likheter 
kan konsekvensen bli att andra kriterier används för att upprätthålla könsordningen, eller att 
könsordningen förändras.”149 
   Flertalet av informanterna påtalar också att det på arbetsplatsen är viktigt att det finns en balans 
mellan kvinnor och män. En av informanterna säger att om det blir en ”övervikt för män så blir 
det lätt en manlig chargong, är det övervikt på kvinnor så blir det en kvinnlig chargong”. En 
annan informant berättar om ett Pastorat där de nästan bara är kvinnor anställda och menar på 
att det är ett bekymmer för dem, att det påverkar dynamiken på ett negativt sätt. Ytterligare en 
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informant säger att det är viktigt med både kvinnor och män i prästyrket, att ”det behövs både 
och”. Informanten ser det som positivt att kvinnor börjat ta sin rättmätiga plats inom kyrkan men 
menar att det skulle kunna vara en skada för kyrkan om präster och diakoner bara var kvinnor.  
   Vi kan alltså se att tankar om kvinnor och mäns olika egenskaper, kompetenser och tankesätt 
präglar den bild som genom informanterna förmedlas. En föreställning om att kvinnlig och 
manligt kompletterar varandra framträder också, vilket kan ses som ett resultat av de i samhället 
rådande strukturerna. Dessa uttrycks bland annat genom den jämställdhetspolicy som ligger till 
grund för det jämställdhetsarbete som bedrivs på arbetsplatsen. 

Kvinnligt och manligt jämställdhetstänk? 
En av de vanligaste fallgroparna i jämställdhetsarbetet inom olika organisationer är, enligt Roth, 
att jämställdhet anses vara en fråga som endast rör kvinnor och således också som ett problem 
som kvinnor själva är ansvariga för att lösa. Roth visar på paradoxen att mannen i samhället utgör 
den norm genom vilken människan förhålls till men när det gäller jämställdhet är det kvinnan 
som utgör normen. För att en verklig förändring ska kunna ske, menar Roth, måste 
jämställdhetsarbetet utgå från alla aktörer inom organisationen och deras behov av 
förbättringar.150 
   På den studerade arbetsplatsen framträder att informanterna tenderar att prata på olika sätt om 
kvinnors och mäns sätt och förmåga att arbeta med jämställdhetsfrågan. En av de kvinnliga 
informanterna menar att män kan vara medvetna om de problem som finns men ändå ha svårt att 
”tänka” i alla situationer och lägen och att ”en kvinna känner det ju mer naturligt”. En av de 
manliga informanterna säger att ”det finns en viss aningslöshet hos mig och… andra herrar, 
karlar… medan det är högre medvetenhet hos kvinnorna och mina kvinnliga arbetskamrater”. 
Det finns alltså en slags tanke om att kvinnor är bättre på jämställdhet än män. Detta, menar jag, 
kan i linje med Roths resonemang ses som uttryck för att jämställdhet ofta behandlas som en 
kvinnofråga vilket kan leda till att det i slutändan blir kvinnors eget ansvar att arbeta för 
jämställdhet.  
   Hirdman tillför ytterligare ett perspektiv där jämställdhet som en kvinnofråga placeras i en 
historisk kontext. Hon menar att när begreppet jämställdhet infördes 1972 var det för att ”hålla 
isär denna nya önskan om rättvisa [mellan könen] från den gamla önskan om rättvisa mellan 
klasserna – jämlikhet”. Därmed, menar Hirdman, gjordes kopplingen: ”Jämlikhet = klass = 
maskulinum. Jämställdhet = kön = femininum.”151 Trots att det numera från många håll finns en 
vilja att integrera såväl män som kvinnor i jämställdhetsarbetet så verkar fortfarande denna 
mekanism och könsproblematiken förblir i många fall förvisat till ett eget område, i tanken 
avgränsat till kvinnor.152 
   Min uppfattning är att de kvinnliga informanterna tenderade att uttrycka en större känsla av 
personligt ansvar för att driva jämställdhetsarbetet framåt och att själva vara insatta i frågan. 
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Lisbeth berättar bland annat hur hon som fyrabarnsmamma var aktiv inom kommunalpolitiken. 
Hon berättar att hon kände att det var hennes plikt på nåt sätt att engagera sig politiskt, att 
försöka komma fram som kvinna och att vara en symbol för jämställdhetsarbetet. Hon berättar 
också att hon idag upplever sig vara lite av en symbol för ”dom här frågorna” (läs jämställdhet) 
och att folk på arbetsplatsen verkar uppskatta det. Hon upplever sig också utgöra en positiv 
motvikt till de manliga prästerna som enligt henne är lite mer auktoritära. Lisbeth pratar även om 
sin roll som kvinna och präst och menar att det ligger ett visst ansvar i det eftersom präster också 
förväntas ha en typ av ledarfunktion. Hon säger att hon ”pushats fram” av sin chef och av andra 
att ta en ledarroll i många olika sammanhang och säger också att hon ”ställer upp lite också för 
den på nåt sätt goda sakens skull, för att det inte ska va män i alla sammanhang som ska stå där 
och snacka”. Lisbeth berättar också om en känsla av att vilja bryta ny mark som hon hade när 
hon första gången skulle ut i arbetslivet, att hon som kvinnlig präst ville vara en spjutspets för 
kvinnor i jämställdhetsfrågan. Hon pratar om att det har varit tufft för många kvinnor som har 
gjort det och att det för hennes del har varit bra att driva frågan på ett ställe där det finns lite 
jordmån och en öppenhet. Hon lyfter också fram en känsla av att de som kollektiv kan vara en 
förebild för andra, att de kan skapa ”ringar på vattnet”. 
   Lisbeth påtalar även att hon, trots att det kanske skulle kunna förväntas av henne, inte har 
några ambitioner att bli chef. Hon uppmärksammar att det kan ses som traditionellt ojämställt 
att hon som kvinna inte på samma sätt som sina manliga kollegor strävar efter en högre position 
men säger att hon genom sitt kommunalpolitiska engagemang fått uppleva vad det innebär att 
offra så mycket av sin personliga sfär som hon menar att hon skulle behöva göra om hon tog ett 
chefsjobb och att hon därför har valt bort det. Att Lisbeth känner sig manad att motivera varför 
hon som kvinna valt att inte sträva efter en chefsposition kan ses som ett uttryck för en känsla 
av ett personligt ansvar för jämställdhetsarbetet.  
   En annan av de kvinnliga informanterna visar också på en typ av ansvarstagande: 

[j]ag tror att man, att det är viktigt att man reagerar när man ser att någonting blir fel, även om 
inte jag själv är drabbad så måste man liksom vara solidarisk med en arbetskamrat och lyfta 
upp det här och säga att vi accepterar inte att du blir behandlad på det här sättet eller att bli 
nonchalerad i din yrkesroll därför att du är tjej till exempel eller tvärtom. 

Informanten pratar också mycket om att hon egentligen skulle kunna föreslå ett mer aktivt arbete 
med jämställdhetsfrågan och jag får också intrycket att informanten har lite idéer och verkar ha 
tänkt mycket på de olika forum som finns och på vilket sätt man skulle kunna samtala kring 
jämställdhet på arbetsplatsen.  
   Detta, menar jag, visar på att de kvinnliga informanterna på ett annat sätt än sina manliga 
kolleger verkar känna ett större ansvar för jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Informanten 
säger också att ”tycker man att det är en viktig fråga så får man ju också ta ansvar för att driva det 
då…”  
   Jag menar att informanternas berättelser kan tolkas genom Angervall, vars studie har visat på 
att man i jämställdhetsarbetet på de undersökta organisationerna framhåller individualitet och 
individens utveckling och ansvar. Att individen själv tar ansvar för att utvecklas och bli mer 
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kompetent anses kunna öka jämställdheten på arbetsplatsen. Angervall menar att detta kan ses 
som en av orsakerna bakom att ansvaret för jämställdhetsarbetet tycks ligga i händerna på den 
enskilda kvinnan.153 Det finns också en paradox i detta, menar Angervall. Samtidigt som 
jämställdhet anses vara ett individuellt projekt där individen själv har möjlighet att utforma och 
styra sin egen verklighet, så hindras individen av den institutionella ordningen och de normer och 
värderingar som präglar såväl arbetsplatsen som samhället.154 Tron på den individuella friheten 
krockar med tron på könens naturgivet olika egenskaper. Detta, menar Angervall, är en paradox 
som ”berör individens möjligheter att påverka i relation till individens låsta könsbundna 
position”.155 Vidare menar hon att: ”Det här pedagogiska dilemmat handlar om hur 
jämställdheten kan öka genom att betona individualitet samtidigt som individens könsbundna 
position antas vara given och stabil.”156 Jag menar att dessa mönster går att finna även på den 
arbetsplats som varit föremål för min studie och utgör där ett hinder i arbetet för ett mer jämställt 
arbetsliv. 

Slutdiskussion 
Jag har genom denna studie velat belysa hur visionen om jämställdhetsarbetet på en arbetsplats 
upplevs i praktiken. Mitt intresse har riktats mot hur individernas vardag formas inom denna 
verksamhet och därmed också deras identitet och livsvillkor.  

   Det framkommer i min studie att arbetet med jämställdhetsplanen inte upplevs spela en 
central roll för jämställdhetsarbetet. Informanterna menar snarare att den utgör ett verktyg för att 
legitimera verksamheten och se till att jämställdhetsfrågan då och då aktualiseras. De krav som 
utifrån ställs på arbetsplatsens jämställdhetsarbete upplevs alltså vara det som gör att frågan 
överhuvudtaget aktualiseras. Samtidigt tar jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen sig uttryck genom 
vad jag vill kalla för en typ av informellt jämställdhetsarbete. Detta genom bland annat olika 
metoder som används för att stärka deltagandet under personalmöten så som roterande 
ordförandeskap och en metod där ordet får gå ”laget runt” innan ett gemensamt beslut fattas. 

   Kunskap anses vara en viktig förutsättning för arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen. Jag 
vill mena att kunskapsnivån hos individerna utgör en del av de ramar inom vilka de anställda på 
arbetsplatsen verkar. Deras olika föreställningar om jämställdhet och tillika också deras 
möjligheter och villkor kan komma att påverkas av hur väl insatta de är i jämställdhetsfrågan.  
    Det finns på arbetsplatsen en upplevelse av att en god vilja och goda förutsättningar för att 
arbeta med jämställdhet finns. De hinder som de möter i jämställdhetsarbetet upplevs främst vara 
strukturella och komma ”utifrån”. Den i samhället rådande patriarkala strukturen upplevs påverka 
förhållandena och således också jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Detta, menar jag, skapar en 
diskrepans mellan idé och verklighet. Informanternas vardag formas av såväl de lokala 
förhållandena på arbetsplatsen som de samhälleliga strukturerna. 
                                                 
153 Angervall, s. 134, 178 
154 Angervall, s. 155 
155 Angervall, s. 200 
156 Angervall, s. 200 
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   Vad informanterna däremot inte själva lyfter fram som ett hinder för jämställdhetsarbetet är en 
föreställning som genom deras utsagor tydligt framträder – nämligen den om kvinnor och män 
som fundamentalt olika. Genom isärhållning av könen legitimeras och upprätthålls den 
ojämställda genusordningen. Jag vill därför mena att detta utgör ett av de största hindren i 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Föreställningen om kvinnor och mäns olika egenskaper, 
kompetenser och tankesätt är så djupt rotat att informanterna själva har svårt att se det som en 
del av de tidigare påtalade strukturella hindren.  
   Det framträder också hos informanterna en tanke om att kvinnor är bättre än män på 
jämställdhet. Detta kan ses som en del av den samhälleliga norm som utpekar jämställdhet som 
en fråga där kvinnor själva bär det yttersta ansvaret. De kvinnliga informanterna tenderade också 
att uttrycka en större känsla av personligt ansvar för att driva jämställdhetsarbetet framåt och att 
själva vara insatta i frågan. Studien visar också på tendenser till en föreställning om att ökat 
individuellt ansvar leder till ökad jämställdhet. Samtidigt framträder, som jag påtalat ovan, en 
paradox i denna tanke då individerna tycks sitta fast i könsbundna positioner.  
   Denna studie har öppnat upp för många nya perspektiv på hur individer upplever och verkar 
inom ramarna för jämställdhetsarbetet på en arbetsplats. Vidare kan den tänkas ge en inblick i 
den problematik som finns vad gäller förhållandet mellan vision och praktik i verkställandet av 
jämställdhetsarbetet på en arbetsplats samt hur detta kan påverka individens identitet och 
livsvillkor.  
   Min förhoppning är att jag genom denna studie skapat ett intresse för det jämställdhetsarbete 
som (i mer eller mindre utsträckning) dagligen pågår runt om på landets alla arbetsplatser samt att 
den har öppnat upp för en förståelse av vad det faktiskt kan innebära för den enskilda individens 
villkor i arbetslivet. 
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”Att tycka synd om är inte samma sak som att bry sig”  
En studie om upplevelsen av att arbeta med eftervård för frigivna kvinnor 

 
Av Julia Zyto 

Inledning 
”Jag var skiträdd för att byta liv. Det här är ju det enda livet jag kan”157 

Uttalandet kommer från en kvinna som sitter inne på ett av landets kvinnofängelser, Hinseberg. 
Att vara frihetsberövad innebär att bindningen till det konventionella livet minskar. Möjligheterna 
till införskaffande av bostad och laglig försörjning minskar i och med fängelsedomen, vilket får 
till följd att individen marginaliseras och därmed hamnar i ett utanförskap, ett utanförskap 
bortom majoritetssamhället.158   
   En av kriminalvårdens huvuduppgifter är att arbeta preventivt mot återfall i brott efter avtjänat 
fängelsestraff. Genom att ta del av rapporten ”Kriminalvårdens redovisning om återfall” (år 
2005) framkommer det att de kvinnor som har störst risk att återfalla i brott efter avtjänat 
fängelsestraff kännetecknas av personer som är – medelålders, dömda för tillgreppsbrott eller 
narkotikabrott, tidigare belastade av fängelsevistelse och slutligen kvinnor som frigivits från ett 
medellångt fängelsestraff.159 I denna grupp, som årligen innefattar ca 80 personer, återfaller 
mellan 80-82 % i brott inom tre år.160   
   Då kriminalvårdens huvuduppgift är att arbeta preventivt mot återfall i brott, frågar jag mig hur 
det kommer sig att det inom vissa grupper är så hög återfallsfrekvens? Orsakerna är givetvis 
många. Levnadsförhållanden kring klienten är avgörande för risken till återfall. Sociala, 
ekonomiska och emotionella aspekter blir här viktiga komponenter. För att se värdet av att 
undervika återfall i brott, krävs det att man har investerat engagemang i det konventionella livet, 
då man därmed har något att förlora på fortsatt brottslighet.161 Identiteten inom den kriminella 
världen har möjliggjort tillskaffandet av ett visst kulturellt kapital, något som skulle elimineras då 
individen väljer ett liv i det mer konventionella samhället. Att ”byta liv” innebär att klienterna 
måste ingå i nya sociala sammanhang.162 Forskning visar på att risken för återfall minskar kraftigt 
över tid – flertalet återfall sker redan mellan 1 till 2 år efter avtjänad fängelsedom.163 För att 
undvika återfall i brott under denna tidsperiod, krävs det bland annat att man, så tidigt som 
möjligt under fängelsetiden, planerar den kommande frigivningen. Här blir det intressant att titta 
på hur eftervården ser ut för kvinnor som avtjänat fängelsestraff.  

                                                 
157 Odd Lindberg, Kvinnorna på Hinseberg: En studie om kvinnors villkor i fängelse (Norrköping, 2005), s.110 
158 Anders Nilsson, Fånge i marginalen: Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar (Stockholm, 2002), 
s.131 
159 Lars Krantz & Karin Lindsten, Kriminalvårdens redovisning om återfall (Norrköping, 2005), s. 58 
160 Krantz & Lindsten, s. 58 
161 Nilsson, s. 131 
162 Lindberg, s. 110 
163 Nilsson, s. 134 
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   Efter att ha arbetat som kriminalvårdare på kvinnoanstalt under sommaren år 2006 har jag 
blivit intresserad av frågor som berör kvinnor och kriminalitet. Jag intresserar mig för hur man 
definierar och förhåller sig till dessa kvinnor inom eftervårdverksamheter. 

Syfte & frågeställningar  
Jag är intresserad av att titta på hur man diskursivt formulerar den kvinnliga kriminella 
identiteten. Genom att studera hur personal, som arbetar med eftervård för frigivna kvinnor, i 
utsagor säger sig uppleva och definiera sina klienters kriminalitet samt eftervården in i samhället, 
önskar jag få en inblick i hur man i sådana institutionella sammanhang skapar och eventuellt 
reproducerar klienternas identitet och livsvillkor. Jag vill titta på hur olika institutionella aktörer 
definierar problemformuleringen kring identitet, hur de kvinnliga klienternas identitet och 
livsvillkor kan tänkas formuleras av en institution. 
Frågor som här blir relevanta blir: 

o Hur definierar olika institutionella aktörer problemformuleringen kring kvinnlig 
kriminell identitet? 

o Vad innebär det att vara representant för en organisation?  
o Hur formuleras kvinnors identitet och livsvillkor av en institution?  
o Vem har makten över problemformuleringen kring kvinnor och kriminalitet?  
o Hur påverkas och påverkar den samhälliga diskursen synen på den kriminella 

kvinnan och vad kan detta få för konsekvenser i kvinnans identitetsskapande?  

Bakgrund  

Fängelse – den totala institutionen 
Sociologen Ervin Goffman belyser hur den totala institutionen, som fängelset utgör, präglas av 
inneslutande tendenser. Denna inneslutande karaktär kännetecknas av frånvaron av socialt 
umgänge med världen utanför murarna. Den fysiska utformningen av fängelset, i form av murar, 
låsta dörrar och taggtråd är tecken på att det sociala umgänget med omgivningen ska 
elimineras.164   Något som kännetecknar den sociala ordningen i samhället är, enligt Goffman, att 
den fysiska uppdelningen mellan arbete, hushåll och sömn utförs på olika platser, inom olika 
konstalationer. Detta får till följd att individen innehar differentierade roller beroende på i vilken 
situation denne befinner sig i. Inom den totala institutionen är det annorlunda. Genom att dessa 
tre vardagssfärer utförs på en och samma plats, av en och samma auktoritet, genom att alla 
aktiviteter görs tillsammans i grupp, samt genom att alla aktiviteter är planerade i förväg, sker en 
nedbrytning av de murar som i regel skiljer dessa livssfärer åt.165 Goffman menar vidare att den 
totala institutionens viktigaste drag är just att den behandlar mänskliga behov genom byråkratisk 
organisation. Detta får konsekvenser för individens identitetsskapande.166 
                                                 
164 Erving Goffman, Totala institutioner (Stockholm, 2004), s. 13  
165 Goffman, s. 114 ff. 
166 Goffman, s. 114 ff.  
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   Tittar jag på hur man inom den svenska kriminalvårdsforskningen ser på den totala 
institutionen som fenomen kan jag se att Goffmans teorier även här belyses. I 
kriminalvårdsverkats rapport ”Anstalt och empowerment – tre försök till bättre frigivning” 
beskrivs just problematiken med att ”Totala institutioner som anstalter inom kriminalvården har 
av naturliga skäl svårigheter i arbetet med att integrera de intagna i samhället då det primära målet 
i praktiken ofta blir att anpassa den intagna till anstalten”.167 Rapporten vill ändå hävda att en 
anstalt bör sträva efter att motarbeta de negativa effekter som en frihetsberövning innebär. 
Genom att med olika metoder förbereda den intagna på en bättre frigivning, att skapa 
förutsättning för att minska risken för återfall.168 

Kriminalvården och samhället 
Tittar jag vidare på Kenneth Peterssons studie ”Fängelse och den liberala fantasin – en studie i 
rekonstruktionen av det moraliska subjektet inom svensk kriminalvård”169, ser jag hur man här 
belyser den nuvarande socialpolitiska förändringsprocessens betydelse för svensk kriminalvård.  
Denna förändringsprocess har, enligt Petersson, medfört att begrepp som; ”decentralisering”, 
”bättre ansvarsfördelning”, ”breddad och fördjupad social kompetens”, ”samverkan”, 
”medmänsklighet och humanisering”, kommit att bli termer för att den svenska kriminalvården 
idag strävar efter att organiseras efter en ny verklighetsbeskrivning.170 Det nya reformarbetet 
inom kriminalvården innebär en liberalisering av gamla bestraffningsformer. Den intagne ska idag 
formas till att bli kapabel till att rå över sin egne situation, att formulera och förvalta innehållet i 
sitt eget straff och sin rehabilitering.171 De liberala tankarna om människans självständighet, 
egenmakt och självstyre kommer i konflikt med den totala institutionens grundförutsättning, där 
den livegna klienten inte har makt över sin egen livssituation. Kriminalvården står därmed inför 
utmaningen i hur det straffade subjektet ska styras, samtidigt som det ska styra sig självt i linje 
med den liberala politiska dagordningen.172   Dessa två resonemang, Goffmans syn på den totala 
institutionens påverkan på identitetsskapandet och Peterssons resonemang kring kriminalvårdens 
komplexitet, blir intressanta i mitt kommande resonemang då jag strävar efter att belysa 
personalens dagliga arbete inom organisationer som arbetar med eftervård.  
 

Att arbeta i en organisation 
Jag finner det även intressant att belysa vikten av interaktion som uppkommer då vi människor 
verkar inom olika sammanhang, organisationer. Jag vill här förtydliga att jag i denna diskussion 

                                                 
167 Cecilia Heule, Anstalt och empowerment: Tre försök till bättre frigivning (Norrköping, 2005), s. 36  
168 Heule, s. 36 
169 Studien är genomförd som en fristående forskningsrapport, på uppdrag av forskningskommittén inom 
kriminalvården.  Detta har gjort det möjligt för forskaren att förhålla sig opartiskt till dess beställare kriminalvården.   
170 Kenneth Petersson, ”Fängelse och den liberala fantasin: En studie i rekonstruktionen av det moraliska subjektet inom svensk 
kriminalvård” (Norrköping, 2003), s. 8 ff. 
171 Petersson, s. 8 ff. 
172 Petersson, s. 8 ff. 
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om organisationens påverkan på dess medlemmar, syftar på personal som verkar inom 
organisationen, inte dess klienter.  
   Medlemmarna av en organisation skapar tillsammans en tillhörighet, en identitet. 
Organisationer fungerar som något självständigt existerande, då individerna inom verksamheten 
ständigt kommer och går. Det finns något paradoxalt i detta, att organisationen finns kvar över 
tid oavsett vem eller vilka som är dess medlemmar, då organisationen samtidigt är fullt beroende 
av dess medlemmar för dess utformning. All organiserad verksamhet är beroende av 
medlemmarnas tillhörighet, för att kunna fungera. Denna tillhörighet kan se olika ut, men visas 
kanske tydligast genom diverse passerkort, medlemskort eller tillhandahållandet av vissa exklusiva 
sifferkoder endast för medlemmarna. Inom vissa organisationer krävs det även att man t.ex. 
använder sig av en viss klädkod för att kunna vara medlem, så som inom fängelse och sjukvård 
för att nämna några.173 Att bli igenkänd och insläppt är grunden för all organiserad verksamhet. 
Genom dessa koder skapas ”medlemskap”, ett tillhörande.  
   I kommande analys ämnar jag att använda mig av teorier om hur man kan tänkas se på identitet 
kopplat till organisation. Jag önskar att jag därigenom får en viss förståelse för hur organisationer 
möjligen kan skapa ramar för sina anställda och vad detta kan tänkas få för konsekvenser i synen 
på andra, som till exempel i mötet med verksamhetens klienter. 

Fältet 
Mitt fält består av fyra olika organisationer som alla på något sätt arbetar med klienter som varit 
knutna till kriminalvårdens anstalter. 174 Jag har valt att namnge organisationerna följande; 

• Organisation Alice. En frivillighetsorganisation baserad på före detta kriminella och 
missbrukare som hjälper varandra tillbaka in i samhället igen. Organisationen ser sig som 
ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda.  

• Organisation Beata. Ett behandlingshem med fokus på kvinnor som hamnat i 
drogmissbruk. Behandlingshemmet arbetar med bearbetning av missbruksproblem samt 
bakomliggande orsaker. 

• Organisation Cornelia. En öppenvårdsverksamhet som erbjuder levnadsstöd, dagverksamhet 
med sysselsättning, social gemenskap och motivationsarbete. Verksamheten har även 
inslag av omvårdnad där individens grundläggande kroppsliga, sociala och känslomässiga 
behov uppmärksammas.  

• Organisation Doris. En statlig myndighet. En verksamhet med sitt huvudsakliga fokus på 
övervakning av villkorligt frigivna, skyddstillsynsdömda klienter med eller utan 
kontraktsvård/samhällstjänst och intensivövervakning. Dessutom tillkommer att utföra 
personutredningar samt att ordna verkställighet av villkorlig dom med samhällstjänst. 

 

                                                 
173 Göran Ahrne & Peter Hedström (red.), Organisationer och samhälle: Analytiska perspektiv (Lund, 1999), s. 14 
174 Denna information baseras på hur organisationerna själva presenterar sin egen verksamhet i informationsfolders 
och dylikt  
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De fyra organisationerna är alla stationerade i mellanstora svenska städer.  
   Mitt mål har varit att ta del av utsagor från informanter som alla, på något sett, arbetar med 
kvinnor och eftervård. Detta eftervårdsarbete har dock sett väldigt olika ut, då verksamheterna 
representerats av olika stadier av eftervård samt att organisationerna innehar olika ekonomiska 
förutsättningar för sin verksamhet. Organisationernas olika stadier av eftervård visas bl.a. genom 
verksamheternas olika policy gällande kravet på drogfrihet. Enligt informanten inom verksamhet 
Cornelia lever många av klienterna, som är knutna till verksamheten, i ett aktivt missbruk. 
Nykterhet och drogfrihet krävs under själva deltagandet i verksamheten, men det finns inget krav 
på att man ska vara drogfri utanför själva verksamheten. Informanten menar att verksamheten 
snarare är fokuserad på att ge stöd för att kunna hantera fler drogfria och nyktra dagar i veckan, 
än vad klienten kunnat tidigare. Därmed kan denna verksamhet ses som en första instans på 
”eftervårdstrappan”. Denna policy står i raka motsatsen till verksamheten Alice, som har strikta 
krav på total nykterhet och drogfrihet. En ytterligare diskrepans mellan de olika verksamheternas 
stadier av eftervård visas genom skillnaden i förhållandet mellan frivillighet och tvång. 
Organisation Alice baseras helt och hållet på klientens egen vilja att delta i verksamhetens 
aktiviteter medens den statliga myndigheten/organisationen Doris verksamhet baseras på att 
klienten genom domslut deltar i verksamhetens program. Organisation Beatas verksamhet 
innefattas av att klienten vistas på behandlingshemmet dygnet runt, något som även det påverkar 
förutsättningarna för eftervård. Detta visar på att eftervård kan se väldigt olika ut, något som jag i 
analysen har i åtanke.  

Presentation av informanter 
Mina informanter är personal som arbetar inom dessa fyra organisationer. Jag vill här betona att 
fokusen på organisationernas uppbyggnad och dess struktur varit begränsad. Jag finner dock inte 
detta som något problem då jag valt att koncentrera mig på personalens erfarenheter av eftervård 
till kriminella kvinnor, inte organisationernas struktur och dess verksamhet. Däremot har jag i 
beaktning att dessa, organisationernas uppbyggnad och struktur, kan påverka informanternas syn 
på sina klienter, vilket i sin tur kan få konsekvenser för klientens identitetsskapande och 
livsvillkor.  
   Urvalet av mina informanter baseras på min önskan att ha en så stor bredd av materialet som 
möjligt. Genom att mitt fält innehållit fyra olika verksamheter är min förhoppning att denna 
önskan uppnåtts på ett mer tillfredsställande sätt än om jag enkom skulle ha fokuserat på en 
ensam verksamhet.  En ytterligare anledning, och kanske den viktigaste, till att jag valt att mitt fält 
ska bestå av fyra olika verksamheter, är då jag är intresserad av att titta på hur dessa verksamheter 
förhåller sig till varandra. Kan jag finna att de talar om varandra och vad blir i så fall min syn på 
hur de relaterar till varandra Det straffrättsliga området har vidgats de senaste åren och en önskan 
om samarbete mellan olika verksamheter har uppkommit.175 Hur ser det ut då flera praktiker 
länkas till varandra? Hur kan man tänkas att informanterna upplever andra verksamheters arbete 
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med eftervård och vad får detta för konsekvenser för informanternas upplevelser av sitt egna 
arbete och mötet med klienterna?  
   Jag har genomfört totalt fyra intervjuer med fem informanter sammanlagt (en intervju 
genomfördes i grupp på två personer, organisation Beata). Personerna jag intervjuade var alla 
anställda på organisationerna och jobbade samtliga nära sina klienter. Vissa av informanterna 
hade även, utöver klientkontakten, en arbetsroll som samordnare för vissa arbetsoråden inom 
organisationen. Att detta skulle på något sett försvåra mitt arbete, ser jag som minimalt. Det 
centrala för mig som forskare var att de personer jag intervjuade skulle ha en nära klientkontakt, 
vilket jag anser att samtliga informanter hade.  
   Samtliga informanter är kvinnor. Det skulle ha varit önskvärt att intervjua även män, men då 
mitt fält är fokuserat på ”kvinnor och eftervård” har det fallit sig naturligt att de flesta av 
personalen även de är kvinnor. I en av organisationerna, behandlingshemmet Beata, var det även 
så att det där endast fick arbeta kvinnor. Hemmet skulle vara en plats för kvinnor och med kvinnor. 
Kan det finnas något negativt med att mitt urval endast består av kvinnor? Finns det risk att jag 
utesluter viktig infallsvinkel, då jag inte intervjuar män som arbetar med kvinnor och eftervård? 
Är det enbart positivt att, som inom behandlingshemmet Beata, låta kvinnor arbeta med kvinnor?  
Frågor som dessa har väckts i mig under arbetats gång, frågor som jag hoppas bidrar till en 
kontinuerlig reflektion över det egna arbetet, dess val och begräsningar. 

Metod, tillvägagångssätt samt etiska överväganden 
Som tidigare upplysts om i den inledande gemensamma delen, har jag har använt mig av Grundad 
Teori som metod för min studie. Detta innebär att jag har arbetat med etnologiskt fältarbete i 
form av observationer och kvalitativa intervjuer.176 Genom att använda mig av Grundad Teori 
har ett belysande av sociala interaktioner människor emellan möjliggjorts. Observation 
genomfördes på en av verksamheterna. Önskvärt vore om jag kunde ha genomfört observation 
på samtliga verksamheter där informanterna arbetat. Detta har dock inte varit möjligt då vissa 
verksamheter arbetar under förhållanden där deltagande observation för utomstående part varit 
förbjuden av integritetskrav, samt att tidsutrymmet varit begränsat. Jag ser därmed observationen 
som en första ingång till fältet, en observation som bland annat gav idéer till formulerandet av det 
kommande intervjumaterialet. I så stor utsträckning som möjligt har jag strävat efter att skapa 
öppna frågor, för att informanterna därigenom skulle kunna ha möjlighet att själva reflektera över 
svaren, utan min påverkan.      
   Som tagits upp i den gemensamma delen av denna antologi, är det alltid viktigt att man som 
forskare är medveten om sin egen påverkan på utformandet av materialet under 
forskningsprocessen. Förutom att jag under mitt arbete har förhållit mig till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, har även funderingar kring ”den tredje närvarande” varit aktuella för 
mig under arbetets gång.177 Frågor som här blivit aktuella är; Hur förhåller sig personalen till 
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bilden som andra personer, experter har av hans/hennes arbete? Hur har jag förhållit mig till den 
bild som finns i media kring det ämne jag undersökt? Jag har även frågat mig själv om även jag 
representerat en i raden av personer eller myndigheter som vill få sin förutbestämda bild 
bekräftad? Hur blir jag som forskare identifierad av de jag möter? Finns det en dold agenda som 
jag som forskare följer omedvetet? Vad har omvärlden för förväntningar på mig och hur ser 
förväntningarna ut inom fältet?178 Frågor som dessa har varit av värde att ha i betänkande under 
hela processen, så även under den kommande analysen.  
   Då mina informanter ställt upp, utan någon som helst ersättning från min sida, slogs jag flera 
gånger av känslan av att jag ville ge informanterna något tillbaka, ville att de skulle känna att det 
var värt för dem att ge av sig själva. Detta förhållningssätt blev ohållbart i längden. Jag strävade 
därmed istället efter att finna balansen mellan närhet och distans. Samtidigt som jag strävade efter 
att skapa närhet till fältet medvetandegjorde jag mig själv på att inte skapa mig relationer inom 
fältet som gjorde att min position som forskare försvårades.179  

Teori & tidigare forskning 

Social interaktion  
Jag finner det intressant att lyfta fram sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmanns 
teorier om människans sociala interaktion. Vardagslivets verklighet delar vi med vår omgivning, i 
en interaktion med våra medmänniskor. Grunden för den vanligaste formen av social interaktion 
sker då vi möter en annan människa ”ansikte mot ansikte”. I detta möte befinner sig båda parter i 
samma levande rum och varje uttryck individerna emellan ger utrymme för tolkning från båda 
parter.180 För att kunna sortera intrycken som uppstår i mötet med andra utför vi, enligt Berger 
och Luckmann, så kallade typifieringsscheman. Behovet av att typifiera den andre i olika fack 
görs för att därigenom kunna ordna upp verkligheten på ett, för individen, tillgängligt sätt.181 
Typifieringarna blir alltmer anonyma ju längre bort från ”ansikte mot ansikte” mötet sker. Ett 
exempel på detta är Internet, där den sociala interaktionen sker trots dess starka betoning av 
anonymitet. Vardagslivets sociala verklighet formas följaktligen av en rad typifieringar som i sig 
blir alltmer anonyma ju större avståndet är mellan dess möten. ”Den sociala strukturen är 
totalsumman av dessa typifieringar och av de återkommande interaktionsmönster som etableras 
med hjälp av dem”.182  
   Den sociala interaktionen blir intressant i förhållandet till institutionalisering. Varje social 
praktik bygger på en form av institutionalisering och i vissa organisationer/institutioner blir 
denna struktur tydligare, så som inom institutionen fängelse. Institutionalisering uppstår, enligt 
Berger och Luckmann, då ömsesidiga typifieringar av vanemässiga handlingar förekommer. För 
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att handlingar ska bli vanemässiga och anpassas till institutionen krävs en gemensam historia samt 
kontroll. Institutionen kontrollerar, genom sin sociala praktik, individens handlande genom att 
den i förväg planerar dess handlingsmönster. Att minimera individens handlingsutrymme, trots 
att det ofta finns flertal sätt att handla, kännetecknar med andra ord institutionen.183  
   Här blir det intressant att lyfta fram den diskursiva praktikens betydelse inom institutionens 
sociala praktik. Diskurs kännetecknas av en ”gemensam förståelse i grupp”, att den ”gör” något 
med ”något” inom ramen för en praktik, ett visst sätt att vara och tänka inom en specifik praktik.  
Jag finner det värdefullt att i min kommande analys just sammankoppla social interaktion med 
institution och därmed se hur den diskursiva praktiken kan tänkas formulera ramar för olika 
identiteter. Genom att analysera informanternas utsagor kring sitt dagliga arbete, önskar jag få 
inblick hur man inom verksamheten kan tänkas producera och reproducera diskursen kring den 
kvinnliga kriminella identiteten. 
   Då jag vill belysa individens identitetsskapande då denne verkar inom ett sammanhang blir det 
även intressant att belysa sociologen Richard Jenkins teorier om identitet. Att dela upp andra 
människor i olika kategorier utgör grunden för att vi ska kunna förstå vår omvärld, menar 
Jenkins.184 Han menar vidare att jaget är konstruerat olika beroende på vem vi är och var vi 
befinner oss, vilket i sin tur påverkar vårt handlande. Jaget formas med andra ord i en dialektik 
mellan individen och dennes omvärld.185 Förutom att Jenkins belyser Berger och Luckmanns 
teorier om den primära och sekundära socialisationen som viktig för identitetens 
självuppbyggnad, menar han att identiteten även kan formas både individuellt och kollektivt. Den 
individuella identiteten formar sig själv genom att särskilja sig från kollektivet samtidigt som den 
kollektiva identiteten formas tillsammans i grupp. Här blir grupptillhörigheten kittet för att skapa 
samhörighet i en viss kontext, en tillhörighet som samtidigt som den innesluter dess medlemmar 
verkar uteslutande mot dess omgivning genom att gruppen kategoriserar andra, antingen positivt 
eller negativt. Den identitet som jaget själv skapar - den faktiska - och den identitet som andra 
tillskriver mig, påverkar oss lika mycket i hur vi ska vara.  Hur andra människor förhåller sig till 
oss, oavsett om vi är individer eller grupp, utgör därmed en viktig grund för vårt eget 
identitetsskapande. 186 Jag finner det värdefullt att ha Jenkins teorier om identitet i bakhuvudet då 
jag analyserar mitt intervjumaterial då jag har intresse i hur man inom en grupp skapar ramar för 
identitet och vad detta får för konsekvenser för synen på andra. 
 

Gemeinschaft och Gesellschaft  
Begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft myntades redan år 1887 av Ferdinand Tönnies 
och har sedan länge varit ett av sociologins centrala begrepp. Genom att ta del av samhällsvetaren 
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Johan Asplunds bok ”Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft”187, där Asplund undersöker 
begreppsparet och granskar vilket värde begreppsparet har i dag, hoppas jag få en förståelse för 
dess användande och dess relevans för min studie.  
   I den västerländska modernitetens framväxt följde en förändrad syn på gemenskapen. 
Gemenskapen tog nya former och ofta har den nya formen av gemenskap betraktats som en 
förlust av trygghet. Med begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft har Tönnies försökt 
belysa denna förändring och se på konsekvenserna av detta. Gemeinschaft står för den 
oplanerade naturliga sociala enheten medens Gesellschaft står för en social enhet präglad av 
uträknande och konstgjordhet. Människan, den handlande varelsen, ter sig olika i dessa två 
”världar”. Vissa företeelser kan i Gemeinschaft gestaltas på ett sätt som inte finner motsvarighet i 
Gesellschaft och tvärt om. Asplund belyser detta genom exemplet kvinna då han menar, att vara 
kvinna i Gemeinschaft är väsenskilt från att vara kvinna i Gesellschaft. Människan, den 
handlande individen, beter sig med andra ord på olika sätt beroende på i vilket sammanhang hon 
befinner sig i.188  
   Denna uppdelning över det sociala livets olika relationer, kan kanske tyckas lite väl hårddragen. 
Begreppsparet sätts lätt i motsats till varandra, istället för att se som en blandning mellan det ena 
och det andra. Kan man verkligen se detta begreppspar som en dikotomi? Den kritik som riktats 
mot Tönnies begreppspar, har just varit fokuserad på hans motsägelsefullhet i sin definiering. 
Asplund skriver att Tönnies menar att, å ena sidan är begreppen varandra strängt uteslutande å 
andra sidan säger han att de i sin karaktär är präglade av varandra.189 Hur går detta ihop? Vari 
ligger viljan att göra denna uppdelning då den inte blir konsekvent i hela sitt resonemang?     
   Oavsett begreppsparets ibland svårförståliga uppdelning finner jag det värdefullt att i analysen 
använda mig av dess ramstruktur då jag undersöker vad det innebär att vara representant för en 
organisation. Jag vill undersöka om det finns behov av att, som personal, finna strategier för att 
hantera den sociala rollen mellan Gemeinschaft och Gesellschaft och vad detta i så fall få för 
konsekvenser. Jag vill även undersöka om jag kan finna hur organisationerna relaterar till 
varandra, då det ibland sätts krav på samarbete sinsemellan. Hur relaterar verksamheterna till 
varandra inom det som skulle beskrivas som Gesellschaft?  

Tidigare forskning  
Gällande tidigare forskning och rapporter på ämnet ”kriminalitet och eftervård” finns det en 
uppsjö av dessa. Jag har valt att kort presentera några av de rapporter/forskningar som jag anser 
vara relevanta för mitt tema.  
   Genom att intervjua handläggare och klienter inom Frivården söker Brottsförebyggande rådet i 
rapporten ”Efter muck – från anstalt till livet i frihet” undersöka hur kriminalvården arbetar med 
förberedelser inför villkorlig frigivning samt med återanpassningen efter frigivning. Bättre 
förberedelse från fängelset, snabbare åtgärder vid misskötsamhet samt bättre samarbete mellan 
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olika myndigheter är slutsatser på åtgärder som rapporten gör för att Frivården ska nå så bra 
resultat som möjligt.190  
   Brottsförebyggande rådet har även presenterat rapporten ”Förberedd för frihet?– Slutrapport 
av utvärderingen av förstärkta frigivningsförberedelser åren 2001 – 2003”. Rapporten syftar till 
att utvärdera kriminalvårdens satsning 2001 vilket syftade till att förbättra klientens förberedelse 
till frigivning. BRÅ´s slutsats är att den undersökta försöksperioden gett få positiva förändringar 
hos klienten. Orsakerna till de låga positiva resultaten är många, hög beläggning på anstalterna, 
bristande kompetens bland utförarna, samt den ovanligt korta uppföljningsperioden, för att 
nämna några.191 
   Som tidigare nämnt har docenten Kenneth Petersson, verksam vid Linköpings universitet, 
genomfört studien ”Fängelset och den liberala fantasin - En studie om rekonstruktionen om det 
moraliska subjektet inom svensk kriminalvård”. Denna fristående forskning syftar till att belysa 
hur dagens kriminalvårds förändrade arbete kan sättas i relation till den förändrade politiska 
diskursen i samhället. Genom att undersöka den ambivalens som finns inom kriminalvården, då 
den både ska verka för en mer humaniserad bild av klienten och straffets utformning, samtidigt är 
fast i tradition gällande synen på straff, önskar Petersson få en bild av hur makt och 
mentalitetsstrukturer opererar och förändras inom kriminalvården.192  
   Avhandlingen ”Fånge i marginalen - Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott 
bland fångar”, genomförd av Anders Nilsson, är också den väl värd att nämna. Studien syftar till 
att belysa levnadsförhållanden för de som är dömda för brott och därmed sitter i fängelse. Fokus 
ligger på att karlägga levnadsförhållanden för individerna innan de blev frihetsberövade. Studien 
jämför bland annat hur klientens uppväxt- och levnadsförhållanden ser ut i jämförelse med 
befolkningen i övrigt. Studien undersöker även hur levnadsförhållanden påverkar återfall i 
brott.193 
   Genom att ta del av tidigare forskning på ämnet har jag fått viss kunskap och förståelse för 
ämnet eftervård. Kunskaperna om den tidigare forskningen gör att jag, i min analys, kan använda 
mig av dessa för att få en bredare förståelse för ämnet.  

Analys 
Jag kommer i följande kapitel analysera för mig relevanta teman för min studie. Jag har valt att 
fokusera min analys på tre huvudteman. Till att börja med vill jag undersöka informanternas 
upplevelser av att arbeta i ett sammanhang, i organisationen de verkar inom. Informanternas 
upplevelser av att arbeta i ett visst sammanhang inverkar även på hur de upplever, beskriver och 
förhåller sig till sina klienter och andra verksamheter, vilket blir mitt andra tema. Tillsist vill jag se 
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hur informanterna, utifrån hur de kan tänkas förhålla sig till sina klienter, formulerar dennes 
förutsättningar för att hantera ett liv bortom kriminalitet.    

Att arbeta i ett sammanhang 
Jag ställer mig här frågorna – vad innebär det att vara representant för en organisation? Vad har 
organisationen för mål och stämmer dessa mål överens med informantens dagliga arbete? 
Jag kan se att man inom samtliga verksamheter strävar efter att arbeta med ett förändringsarbete. 
Ett förändringsarbete där man är fokuserad på att ge klienten nya verktyg för att kunna verka i ett 
nytt sammanhang, ett sammanhang utan droger och kriminalitet. Samtliga organisationer som jag 
tagit del av arbetar med olika metoder och behandlingar där detta förändringsarbete ska 
implementeras hos klienten. Jag finner det värt att lyfta fram att man, trots dessa metoder och 
behandlingar, vid flera intervjuer, återkommer till vikten av den medmänskliga kontakten som 
viktigaste verktyg för ett lyckat förändringsarbete. Detta visas genom följande citat från en av 
informanterna: 

/…/ överhuvudtaget finnas där som medmänniska /…/ det behövs egentligen bara att man 
har någon som bryr sig…ehe… visar empati visar medkänsla, medmänsklighet så kommer man 
väldigt långt på den vägen. 

På frågan om vad informanterna såg som sin styrka i sin organisation samt i det vardagliga arbetet 
svarade informanterna bland annat;   

Just det att man följer dem hela tiden, de blir aldrig lämnade ensamma /…/ man finns där 
dygnet runt. 

Att vara medmänniska, att vägleda och stötta klienten i hennes arbete mot att leva bortom 
kriminaliteten lyfts här fram som något av det mest centrala i informanternas arbetsuppgifter. För 
att kunna tillmötesgå klienten i detta behov krävs det ett stort engagemang från personalens sida.  
Jag vill dock framhäva att det finns en viktig skillnad mellan det arbete som utförs av statlig 
myndighet och av ideella föreningar. Rapporten ”Samarbete med den ideella sektorn – riktlinjer 
för kriminalvårdens samarbete med den ideella sektorn” lyfter just fram verksamheternas olika 
förutsättningar för eftervård, då den ideella arbetarens fokus ligger mer på att vara en vardaglig 
mänsklig kontakt utan att behöva vara representant för en myndlighet. 194 Relaterar jag detta till de 
verksamheter jag har tagit del av, kanske detta tydligast belyses genom att titta på förhållandet 
mellan organisation Alice, som är en verksamhet baserad på ideell verksamhet och organisation 
Doris, som direkt är en del av en statlig myndighet.  
   Tittar jag på sociologen Göran Ahrnes teorier kring organisering och engagemang, lyfter han 
fram behovet av diverse incitament för att personalen ska känna motivation och engagemang till 
sitt arbete.195 Dessa incitament kan te sig olika. Inom frivillighetsorganisationer, så som inom 
organisation Alice, är det framför allt, enligt Ahrne, en gemensam värdemässig eller ideologisk 
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gemenskap som får individer att stanna kvar inom verksamheten. Man arbetar för en gemensam 
sak, något man tillsammans tror på. Inom frivillighetsorganisationer blir inkomsten, den 
inkomstbringande lönen, därmed sällan ett incitament för motivationen och lojaliteten till 
verksamheten.  
Uttalanden som stärker denna teori visas i intervjun med organisation Alice; 

/…/ idag har jag vuxit ihop med ”X” /…/ Nej man blir inte rik på pengar man blir rik på 
erfarenhet och samtidigt känna glädje av å arbeta fram någonting positivt som är till hjälp för 
andra som … ehe… värmer i själen /…/ 

   Vid anställning i en organisation som inte är en frivillighetsorganisation, det kan vara inom 
kommunen eller inom ett företag, kan lönen däremot tillsammans med andra incitament, utgöra 
ett viktigt medel för att skapa motivation och engagemang hos de anställda.196 Det är viktigt att 
det ges möjlighet till att lönen ökas successivt med tiden, detta för att öka lojaliteten och motivet 
för den anställde att komma tillbaka till arbetet.197 Tittar jag vidare på sociologen Max Webers 
beskrivning av vad som är utmärkande för en byråkrati kan jag bland annat se att han lyfter fram 
vikten för den anställde ska kunna göra karriär inom den egna verksamheten.198 Byråkratin 
utmärks även som ett system med bestämd rangordning av beslutfattare som i sin tur innehar 
olika fasta kompetensområden.199  
   Kan jag utifrån dessa teorier se att engagemanget hos de anställda ser olika ut beroende på 
inom vilken organisation informanten är verksam inom? Jag har fått intrycket av att samtliga 
informanter upplever sig själva engagerade i sina arbeten. Detta kan visas genom exemplet nedan; 

Min första spontana grej det är ju att man ställer ju upp så långt det bara går där det kan brista 
…det finns inte asså det finns inte, det är personalbrist ibland /…/ som gör att man ibland 
inte kan räcka till… 

Det jag däremot kan se är att man, beroende på vilken typ av organisation informanten tillhör, 
har olika förhållningssätt till verksamhetens styrande organ. Informanterna ger indikationer på att 
ju mindre byråkratisk organisationen är desto lättare har de att utforma och påverka 
verksamhetens åtaganden och utförande.  
Tittar jag vidare på kriminalvårdsstyrelsens rapport ”Anstalt och empowerment – tre försök till 
bättre frigivning” ser jag ett belysande av att frivilligorganisationer kan fylla en viktig funktion då 
de – i de flesta fall – är mindre beroende organisationens maktstrukturer.200 Relaterar jag detta till 
informanterna kan man här tänkas se en skillnad i hur de förhåller sig till sina styrdokument. I de 
två organisationer som tydligast verkar direkt på uppdrag av överordnad myndighet, av en större 
byråkratisk organisation än sin egna, lyfts uppdraget från kommunen, staten fram som någonting 
viktigt. Detta kan visas genom följande utdrag från intervju med en av dem:  

                                                 
196 Ahrne & Hedström, s. 22 ff. 
197 Ahrne & Hedström, s. 22 ff. 
198 Max Weber, Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder, nr 3 (Lund, 1987), s.58ff. 
199 Weber, s.58ff. 
200  Heule, s.35 



 64

Nu är det ju så att vi har ju fått socialnämndens uppdragsplan och den är ju är ju vårat underlag 
för hur vi ska driva verksamheten/…/och genusperspektivet… är ju någonting som man 
trycker på väldigt mycket på just nu. Socialtjänstlagen har ju nyligen blivit ändrad… ehe för då 
kvinnor som lever i nära relationer med våld och deras barn /…/ hur ska man jobba med dom 
/…/ …ehe så att …vårat uppdrag nu från socialnämnden är ju alltså att prioritera åtgärder för 
kvinnor i utsatta våldsituationer. 

Förhållandet mellan verksamhetens styrdokument och vardagliga arbete kan med andra ord se 
olika ut.  
   För att kunna känna engagemang och motivation till sitt arbete anser jag att det är viktigt att 
man inom verksamheten kan definiera dess styrka. Om man som anställd inom en organisation 
själv vet sitt värde blir det även lättare för utomstående att uppfatta organisationens styrka. Jag 
frågar därför informanterna vad de upplever som verksamhetens styrka;  

Organisation Beata; 

Personligen är helhetssynen…där man ser hela kvinnan det är viktigt för mig för att jag ska 
kunna jobba /…/ Vi profilerar oss mot kvinnor med barn och familj /…/ Vi jobbar ju mer 
och mer för att ta emot hela familjebilden. Vi behandlar ju inte bara kvinnan vi behandlar hela 
familjen ehe. 

Men någonting som är väldigt positivt som jag tycker här ifrån sett är att man försöker fånga 
mer och mer med ”X” breddar verksamheten till att man har med barngrupper eftersom man 
redan har kontakt med kvinnorna å man kan få ihop dem här ..ja …slitna situationer…ja. 

Organisation Cornelia; 

Självkänslan och självförtroende att det är något vi behöver fylla på hela tiden för vi plockar av 
det hela tiden/…/å jag tror att det är viktiga bitar att arbeta med …ehe som vi också gör med 
våra klienter /…/…för att kunna gå vidare å för att kunna tro på samhället å på sig själv å sina 
medmänniskor igen så. 

Organisation Alice;  

Informera /…/ hur vi kan hjälpa intagen i slutskede av ett straff tex med olika förslag på 
behandlingar som man kan gå /…/Vi i ”X” försöker å fylla upp den här biten för de killar och 
tjejer som är… ehe… i utsluss från dels behandlingshem och dels från anstalt. 

Här kan man, utifrån informanternas utsagor, tolka något som skulle kunna definieras som 
upplevelsen av sin organisations styrka, även om den i vissa fall skulle ha kunnat önskas vara mer 
konkret. Vad innebär det att vara representant för en organisation? Finns det ett behov av att 
finna strategier för att hantera den sociala rollen mellan Gemeinschaft och Gesellschaft? Jag kan 
se tendenser till att man, inom några av de organisationer jag har undersökt, upplever en stark 
tillhörighet till sin arbetsplats. Min upplevelse av organisationen Beata är just att den familjära 
känslan värderas som något positivt.   
   Den gemenskap som formats inom verksamheten, inom Gemeinschaft, får konsekvenser i 
förhållandet med dem som står utanför verksamheten, de som man möter inom den så kallade 
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Gesellschaft. Gemeinschaft kan här därmed ses som något som står för samhörigheten och 
engagemanget inom den egna gruppen medens Gesellschaft står för mötet med yttre parter.  
   I den förändrade synen på gemenskapen i det västerländska moderna samhället har det blivit 
tydligt hur människan förhåller sig till konflikter. Samtliga organisationer måste i sitt dagliga 
arbete förhålla sig till diverse samarbetspartners. Ett möte som bitvis innebär konflikter. Asplund 
lyfter i sin essä upp Tönnies resonemang kring begreppsparets förhållande till konflikten. Då 
Gesellschaft verkar på markanden, i det offentliga rummet och detta rum till stor del idag är 
präglat av en ekonomisk markand, där konflikten är en förutsättning, blir Gesellschaft en konflikt 
i sig. Då det i Gesellschaft konstant finns en tävlan och konkurrens bli även konflikten en 
naturlig del i förhållandet till sin omgivning.201 Det finns även en tydlig konflikt inom 
Gemeinschaft, men den ter sig enligt Asplunds tolkning av Tönnies, på ett annat sett. 
Motsättningen mellan fiendskap och vänskap i Gemeinschaft finns, men utgör inget hot mot 
relationernas grund, som det tydligt gör i Gesellschaft. Asplund skriver, ”I Gemeinschaft förblir 
människorna i grunden förenade trots alla åtskiljande faktorer, i Gesellschaft är de i grunden 
åtskilda trots alla förenade faktorer.”202  
   Kan jag i mitt intervjumaterial se tendenser till konflikter mellan de olika organisationerna, då 
verksamheterna ofta behöver samarbeta med diverse aktörer? På frågan om hur informanterna 
upplever kriminalvårdens förberedelser på fängelset för klienterna inför frigivning blir svaret; 

Jag vet inte riktigt om jag kan tycke att de har lyckats … med motivationen, vad det egentligen 
handlar om asså många många dom (klienterna)…behandling…förstod de inte rent ut vad det 
var för någonting /…/ det var mer att fördriva tiden att inte vara inlåst var det stora och så det 
här med muckdatumet var det stora…DÄR är det slut…inga plitar…Mentaliteten från 
fängelset är ju jättestarkt. 

Ja det står så mycket vackert i de här stadgarna och i kriminalvårdens paragrafer. Men låt dom 
stå där. /…/Det finns inte dom här kanalerna som man behöver ha för att kunna reda ut sin 
situation innan man friges. Så ser det ut, sen vad som står skrivet svart på vitt är en annan sak. 

Det är ju … ehe den här delen har kriminalvården generellt varit dålig på. Ett bekymmer kan ju 
vara kort verkställighet för då hinner man ju inte ta de kontakter som krävs om man behöver 
stöd ute eller så/…/ 

Jag kan utifrån min analys av intervjumaterialet se att det finns en konflikt mellan kriminalvårdens 
vision om att förbereda den intagna klienten för frigivning och vad man ute i organisationerna 
kan tänkas uppleva hur detta arbete implementerats hos klienten. Kanske kan man här se en 
koppling mellan Gemeinschaft och Gesellschaft då verksamheterna ska samarbeta över gränser. 
Kan det finnas en omedveten konkurrens mellan olika verksamheter som medför hinder för 
samarbete? En av informanterna inom organisationen Beata lyfter i intervjun just fram hur 
samarbetet med vissa andra verksamheter/myndigheter skapar frustration och besvikelse då hon 
upplever att beslut fattas som, enligt henne, försvårar klientens rehabilitering.    
                                                 
201 Asplund, s. 73 ff 
202 Asplund, s. 73 
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Samtidigt kan jag, hos vissa informanter, se tendenser till stolthet över de samarbeten som 
fungerar och som känns lyckade 

jag tycker ju att /…/vi blir duktigare och duktigare på det [samarbete] och /…/jag tror att det 
är viktigt med samarbete [mellan] brukarorganisationer…ehe behandlingshemmen där 
personerna kommer ifrån …ehe ..och att man /…/ söker kunskap å vad är det som är 
evidensbaserat /…/å  [se] vad är det vi kan luta oss mot som ger resultat och så vidare 
/…/[det] tror jag är viktigt. 

Upplevelsen av samarbete mellan diverse verksamheter, ser olika ut beroende på inom vilken 
organisation informanten verkar inom. Enligt kriminalvårdens rapport ”Samarbete med den 
ideella sektorn – riktlinjer för kriminalvårdens samarbete med den ideella sektorn”, sker 
samarbete till viss mån men detta skulle kunna utvecklas i mångt och mycket. För att samarbetet 
mellan kriminalvården och övriga organisationer ska vara möjligt är det av vikt att man ser de 
olika verksamheternas möjlighet till just samarbete snarare än som konkurrerande krafter.203   

Att se sina klienter  
Inom de olika verksamheterna formuleras, på ett eller annat sett, bilden av den kriminella 
kvinnliga identiteten. Man kan tänka sig att man inom organisation Alice inte ser klienten som ett 
offer för omständigheter utan snarare som en individ med ansvar över sina egna handlingar. Att 
ansvaret för sina handlingar ligger på individen själv, att ingen annan än kvinnan själv kan bära 
ansvaret för hennes livsval.  

Organisation Alice:  

/…/ aktiva missbrukande kvinnor… ehe… skyller alltid på andra på  omständigheterna; med 
boende man blir vräkt för att man inte har betalat hyran… och sen ifrågasätter man  VARFÖR 
man blivit vräkt… man ifrågasätter VARFÖR hyresvärdar vräker bara för att det är spring i 
lägenheter… idag… det är ju självklara saker…ehe…man blir vräkt för sådana saker…/…/ 
alla människor vet att betalar man inte hyran då blir man vräkt /…/Det är självklara 
saker…alltså men dom här självklara sakerna dom försvinner när man lever i missbruk och 
kriminalitet 

I intervjun frågar jag vidare om det kan vara så att man som stigmatiserad tar på sig en roll som 
man vet att man får gehör för. Informanten svarar;  

Organisation Alice: 

Ja, då är det nån som tycker synd om en. Tycka synd om en är inte det samma som bry sig 
/…/ som kvinna  framhäver man att /…/ alla förutsättningar är så dåliga. Det framhäver man 
ofta som kvinna. Å så gråter man lite grann å tycker alla så jävla synd om en /…/ vill gärna 
hitta felen hos samhället /…/ sin egen del vill dom inte ta av. 

                                                 
203 Kriminalvårdstyrelsens riktlinjer , ”Samarbete med den ideella sektorn – riktlinjer för kriminalvårdens samarbete med den 
ideella sektorn”, (Kriminalvårdsstyrelsen, Norrköping: 2003) s.5 
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Relaterar jag detta till Kenneth Peterssons forskning som nämnts ovan, kan jag se hur den 
samhälliga liberala diskursen kring individens eget ansvar över sitt handlande gör sig påmind. 
 Informanterna i organisationerna Beata och Cornelia kan tänkas ge en tydligare bild av 
omhändertagande och förståelse då de definierar sina klienters identitet. Förhållandet mellan 
synen på individen i förhållande till det strukturella sammanhanget/praktiken kan här tänkas bli 
definierad annorlunda än inom organisation Alice.  

Organisation Beata: 

Informant B: 1; de står utan hem utan någonting. Allting ska byggas upp försiktigt omkring 

Informant B: 2; Jaa och sen det emotionella är ju givetvis stort. Kvinnor ute i missbruk lever i 
inget lätt liv. De är ju mycket utnyttjade å asså man får ju höra historier så att håret vitnar … 
ehem så det är ju mycket att jobba med skuld och skam ehe jobba med att hitta sig själv 
överhuvudtaget. Vem är jag … ehe och så. Å sen missbruksbilden vad har jag varit med om … 
kunna acceptera det för att kunna gå vidare… ehm å hitta styrka att det är ok att vara jag/…/ å 
nu för tiden är det så att har man stora hyresskulder … då kommer man inte in… asså då kan 
man inte gå som privatperson å få en lägenhet för att de säger nej. Å det är ju i och för sig inte 
så kontigt men har man då en soc eller liksom kommunen som går in och stödjer de här 
kvinnorna är det ju mycket enklare /…/ 

Organisation Cornelia: 

Så är ju våra kvinnor … (suck) mycket utsatta i den här missbrukarvärlden. Ehe och de är i en 
beroendeställning … ehe det är fysisk misshandel det är psykisk misshandel /…/många har ju 
inget nätverk kvar över huvud taget men en önskan om att … att få det igen /…/de flesta är 
nog väldigt ensamma/…/ alla vill ju det innerst inne att det ska va …att det ska fungera 

Man kan tänka sig att man inom organisation Alice förhåller sig till klienterna på ett annorlunda 
sett än vad man gör inom organisation Beata och Cornelia. Kan jag finna någon tänkbar orsak till 
detta? Jag frågar mig; vem har makten över problemformuleringen kring kvinnor och 
kriminalitet?  
   Till min hjälp använder jag mig av etnologen Lena Gerholms avhandling om hur projekt 
formas och tillämpas i praktiken.204 Gerholm menar att ”Vårt vetande dvs vad vi anser oss veta, 
är styrt av vår livssituation, våra erfarenheter och våra värderingar. Av sådana kulturella skäl finns 
det grupptypiska bilder av isolering, främlingskap och passivitet”.205 Gerholm lyfter fram det 
sociocentriska perspektivet då hon menar på att det framför allt finns två sätt på vilket man kan 
veta något om andra; antingen genom egen erfarenhet, eller genom utsagor från andra människor. 
I situationer då en grupp, som själva inte innehar den egna erfarenheten, ska hjälpa en annan 
grupp blir konsekvenserna lätt att det används kategoriseringar och stereotypifieringar av de 
andra, detta då den egna erfarenheten saknas.206 Gerholm menar vidare att dessa 
stereotypifieringar lätt blir mörka då hjälparna ensidigt befattar sig med andras problem, inte med 
                                                 
204 Lena Gerholm, Kulturprojekt och projektkultur: En fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet (Malmö, 1985) 
205 Gerholm, s. 100 ff 
206 Gerholm, s. 100 ff 
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deras positiva sidor. Hon menar även att det ibland även kan finnas tendenser till att hjälparna 
överdriver problemens omfattning för att motivera sin position, sin makt som hjälpare. Mörka 
verklighetsbilder är mer handlingsbefrämjande är ljusa, som i sig inte motiverar åtgärder, menar 
Gerholm.207  
   Hur ser jag på dessa påståenden i relation till mitt intervjumaterial? Då organisation Alice 
baseras på medlemmar som själva har egen erfarenhet av kriminalitet och fängelse tycker jag att 
det är intressant att jämföra organisation Alice utsagor med organisationerna Beata och Cornelia. 
Man kan tänkas se att man i organisation Alice, tillskriver klienten eget ansvar över sina 
handlingar på ett sätt som man inte lika tydligt kan fastställa i organisationerna Beata och 
Cornelia. Den egna erfarenheten av den kriminella identiteten inom organisation Alice, kan här 
tolkas som en legitimering till ett annat sorts tänkande än vad som ges indikation på inom 
organisationerna Beata och Cornelia.  Kan det vara så att man, inom organisationerna Beata och 
Cornelia, i all välmening tillskriver klienterna en roll som hon i slutändan själv inte har makt över? 
Kan jag finna relevans i det Gerholm hävdar, att avsaknaden av erfarenhet från den 
livssituationen som informanternas klienter befinner sig i, kan bidra till att informanterna inom 
organisationerna Beata och Cornelia tillskriver klienterna en identitet som de själva inte valt? Det 
mer omhändertagna bemötandet mot klienterna i organisation Beata och Cornelia kan utifrån 
Gerholm teorier om makt, tolkas som ett undermedvetet maktmedel. Kan det vara så att 
informanten i organisation Alice, ”mellan raderna” säger; ”stigmatisera inte mig, frånta mig inte 
förmågan att fatta mina egna beslut”? Jag har inte några svar på dessa frågor, men jag tycker ändå att 
det är värt att ha i åtanke, att den informant som öppet för mig har förklarat att hon har egen 
erfarenhet av frihetsberövning, ger indikationer på att ansvaret för detta främst bör ligga på 
individen själv, inte på omständigheterna. 

Att inge mod för att möta samhället 
För att öka förståelsen bakom organisationerna Beata och Cornelias mer ”omhändertagande” 
tendenser vill jag belysa teorier om komplexiteten kring klienternas möte med samhället utanför 
murarna. Goffman framhäver problematiken i att fängelset som institution å ena sidan kräver 
individens självutplåning för att anpassas till fängelsets regler, å andra sidan krävs det total 
ansvarsfullhet då klienten frigivits från straffet. Dessa två motpoler skapar förvirring hos klienten. 
Den totala institutionen har befriat individen från vardagligt ansvar, ett ansvar som hon efter 
frigivning plötsligt krävs att behärska till fullo.208  Erik Olsson beskriver i sin avhandling ”Delad 
gemenskap” hur man inom den totala institutionen lätt skapar trygghet och identitet hos klienten 
genom att denne anpassar sig till institutionens rutiner och regler.209 Man kan därmed säga att 
vardagslivet inom institutionen skapar en trygghet inom Gemeinschaft som i mötet med livet 
utanför, i Gesellschaft inte blir greppbar och därmed hotfull.  

                                                 
207 Gerholm, s. 100 ff 
208 Goffman, s. 56 ff 
209 Erik Olsson, Delad gemenskap (Linköping, 1995), s. 83ff 
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   Att detta är av vikt att belysa inom kriminalvården visas även i rapporten ”Anstalt och 
empowerment – tre försök till bättre frigivning”, där man lyfter fram intagnas upplevelser vid 
frigivning som väldigt ångestfyllt. Rapporten menar på att man inom kriminalvården måste 
mobilisera nödvändiga resurser för att motverka de negativa effekterna av vad en 
frihetsberövning innebär.210 Enligt rapporten upplever många klienter inom kriminalvården stark 
oro över att möta samhället utanför institutionen. En av informanterna berättar hur just rädslan 
för att möta samhället, att berätta om sin bakgrund för andra, påverkar en av klienternas dagliga 
liv. 

Aldrig. Hon skulle aldrig berätta det. Hon har tänkt att hon ska berätta det för nu har hon flera 
extraarbeten och kan få en tillsvidare anställning och då har hon funderat på om hon inte ska 
berätta det /…/ det här är en inre konflikt i henne hon vill vara ärlig men hon skulle riskera 
sitt arbete absolut /…/ för det uppskattar henne jättemycket som person hon får jättemycket 
ansvar hon är omtyckt så att det här skulle rasera bilden det är hon helt övertygad om /…/ 
och det här gör ju att hon riskerar att bli avslöjad hela tiden och det får hon leva med. 

Denna rädsla blir intressant att belysa då jag kan se att vissa av informanterna i mina intervjuer 
kan tänkas ge uttryck för att klienternas rädsla för att möta samhället, ofta dementeras i praktiken. 
Flera av informanterna ger nämligen indikationer på att de flesta klienterna blir väldigt väl 
bemötta av samhället då de väl vågar ta steget till att vilja förändra sitt liv.  
   På frågan om vad informanternas upplevelser är av hur deras klienter blir bemötta av samhället 
utanför verksamheten, blir svaren; 

Men den erfarenheten som man ser att de får, kvinnor SOM berättar, som står där rakryggade 
å ”det här är jag” /…/ … de har faktiskt blivit VÄLDIGT väl bemötta å det har inte alls varit 
någonting det här man målar upp den här /…/skämmiga, det blir ju stort innan man gör det 
som man säger /…/så att… sen finns det ju vissa, asså rötägg finns det ju överallt så att säga 
men i det stora hela blir de väldigt väl bemötta, lyfts och stärks enormt. 

Jag har inte stött på några kvarnstenar, när jag bestämde mig för att ändra mitt liv. Jag har hela 
tiden blivit bemött med respekt. 

Vad kan man tänka sig att de bakomliggande orsakerna kan vara till att klienterna upplever en så 
stark oro över bemötandet av samhället, då denna oro, enligt informanterna kan tolkas som att de 
dementeras i praktiken? Vad kan man tänka sig att denna oro kommer av?  

   Tittar jag tillbaka på Berger och Luckmanns teorier om individens identitetsskapande, så kan 
man se att se de betonar vikten av den omgivande sociala strukturens påverkan på identiteten 
som något viktigt. Identiteten blir här ett fenomen som växer fram ur dialektiken mellan 
individen och dess omgivning, samhället.211  Utifrån att vissa informanter har antytt att 
klienternas bemötande med samhället, varit förhållandevis bra, blir det intressant att undersöka 
om det kan finnas diskursiva praktiker inom organisationerna som får till följd att en orosbild 
reproduceras till klienterna. Erik Olsson beskriver diskurs som en praktik som ”gör” något med 
                                                 
210 Cecilia Heule, s.34 
211 Berger & Luckmann, s. 201ff 
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”något”. ”Diskursen skapar en samtals- eller tolkningsram, för vad som sägs, görs och åstadkoms 
i ett avgränsat sammanhang”.212 Olsson menar vidare att diskurs som fenomen bidrar till att skapa 
ett gemensamt perspektiv på den verklighet som råder inom ett specifikt handlingsområde. Jag 
frågar mig därför hur diskursen formar identiteter?  

   Som tidigare nämnt växer identiteter fram i samspel mellan individ och social struktur, kultur. 
Det finns en ömsesidig påverkan mellan kulturen och dess medlemmar och tillsammans skapar 
dessa parter en organisationskultur som hjälper individen att forma uppfattningar av situationer 
samt samhällets normer och värderingar.213  En mängd komponenter bidrar tillsammans till att 
skapa en viss kultur, ett visst handlande, inom en organisation; den individuella 
inlärningserfarenheten, individens arbetsuppgift samt samhällets kulturella normer och 
värderingar bara för att nämna några.214 Berger och Luckmanns teorier om primär och sekundär 
socialisation, som vi tagit upp tidigare i den gemensamma delen, blir intressant att belysa, då den 
sekundära socialisationen blir tydlig för individen då hon/han kommer som ny till en 
organisation. Att internalisera nya normer och värderingar skapade för det nya sammanhanget, är 
förutsättningen för att känna grupptillhörighet. 215   

   Återgår jag till informanternas tankar om deras klienters möte med samhället utanför 
verksamheter, kan man tänka sig att själva rädslan för att möta samhället, kan vara något som 
skapas och reproduceras av klienterna själva. För att förhindra att denna negativa bild 
reproduceras bland klienterna krävs det att personalen på ett tydligt sätt arbetar med att 
dementera denna bild.  Detta görs lättast genom, som tagits upp tidigare i denna rapport, både i 
min redogörelse för tidigare forsning samt i min egen analys, att man redan på fängelset skapar 
ett nätverk mellan klienter och utomstående organisationer. Detta för att stärka klientens 
kontaktyta och integration i samhället efter avtjänat straff.   

   Kan jag utifrån intervjuerna i denna studie se att det finns en diskursiv praktik gällande bilden 
av den kriminella kvinnan som i sin tur medverkar till klientens upplevelser för att möta samhället 
ses som något negativt? För att jag ska kunna genomföra en så sanningsenlig diskursanalys som 
möjligt, behöver jag ta del av mer empiriskt material än vad jag i dagsläget har haft tillgång till. 
Trots detta finner jag det ändå intressant att reflektera över hur just gruppen personal som 
fenomen kan skapa verklighetsbilder som i sin tur påverkar institutionens handlande. Både 
gruppen ”klienter” och gruppen ”personal” bidrar tillsammans till att skapa roller, både för att 
befästa sin egen identitet samt för att definiera ”den andras” identitet. Då personalen som grupp, 
i det här fallet, otvivelaktigt har större makt över klienten än tvärt om, blir det viktigt att man som 
personal är medveten om hur och vad man inom den diskursiva praktiken definierar som den 
”kriminella kvinnliga identiteten”. Här blir det viktigt att man är medveten om vad det innebär att 
inneha maktposition inom en verksamhet och vad detta får för konsekvenser för ens handlande.  

                                                 
212 Olsson, s. 32ff 
213 Henning Bang, Organisationskultur (Lund, 1999), s. 106 
214 Bang, s. 106 
215 Bang, s. 106 
 



 71

Tittar jag vidare på Kenneth Peterssons forskning gällande den samhälliga diskursens påverkan på 
kriminalvårdens arbete, kan jag även här se behovet av en medvetenhet kring hur vi som 
individer påverkas av samhällets normer i arbete med stigmatiserade grupper. Å ena sidan ska 
klienten ses som autonom och självständig, å andra sidan ska klienten ses som något av 
institutionen totalt kontrollerat – något som för personal inom verksamheter som arbetar med 
dessa grupper, inte alltid kan vara lätt att kombinera.      

Slutdiskussion 
Jag har under detta arbete varit intresserad av att belysa hur olika institutionella aktörer inom en 
viss praktik på olika sätt kan tänkas definiera problemformuleringen kring kvinnlig kriminell 
identitet. I detta sökande har det varit intressant att belysa frågeställningar som; Vad innebär det 
att vara representant för en organisation? Hur påverkas och påverkar den samhälliga diskursen 
synen på den kriminella kvinnan och vad kan detta få för konsekvenser i kvinnans 
identitetsskapande? Studien har gett upphov till många funderingar kring begrepp som 
institution, identitet och makt och genomförandet av uppsatsen har möjliggjort att dessa begrepp 
kunnat sättas in i ett analytiskt sammanhang, ett sammanhang som har givit mig många nya 
kunskaper och insikter.  
   Jag vill med detta även säga att jag på intet sätt vill hävda att jag i denna studie kommit med en 
sanning skriven i sten. Genom mina intervjuer har jag tagit del av människors upplevelser av sitt 
arbete, upplevelser som jag sedan har analyserat inom ramen för metoden Grundad Teori. Till 
min hjälp har jag även använt mig av tidigare forskning och teorier på ämnet. Jag vill även här 
betona vikten av att jag själv, i rollen som forskare, har ett ansvar över hur jag förhållit mig till 
mitt fält. I inledningen av denna studie tog jag upp funderingar kring ”den tredje närvarande”. Då 
fältet jag undersökt relativt ofta hamnar i fokus för samhällsdebatten, i form av mediebevakning, 
har jag tvingats till att medvetandegöra mina förutbestämda föreställningar om fältet. Genom 
dessa regelbundna reflektioner av hur jag själv förhåller mig till materialet hoppas jag att jag 
uppnått en så rättvis bild av fältet som möjligt.  
   Informanterna ger uttryck för att det personliga engagemanget till arbetet är viktigt för att 
arbetet ska bli så meningsfullt som möjligt. Identiteten till arbetsplatsen blir därmed central. I det 
vardagliga arbetet krävs verksamheterna på diverse samarbeten mellan olika organisationer.  
Flertal rapporter från kriminalvården och annan forskning visar på vikten av samarbete mellan 
olika parter, för att därigenom uppnå så bra eftervård som möjligt för klienten. Jag har försökt se 
på vad skapandet av identitet inom de olika verksamheterna kan tänkas få för konsekvenser i 
relationen till andra samarbetsorganisationer. Då den egna verksamheten inom Gemeinschaft ska 
möta andra verksamheter inom Gesellschaft, är det inte ovanligt att någon form av konflikt 
uppstår. Utifrån intervjuerna kan jag tyda att flera av informanterna är vana vid samarbete 
verksamheter emellan. Jag kan tolka in en upplevd stolthet kring det arbete som faktiskt görs, 
samtidigt som vissa informanter ger indikationer på att samarbetet ibland är svårt, särskilt det 
samarbete som ska ske mellan institutionen fängelse och den egna verksamheten.  
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Jag har funnit en intressant skillnad mellan verksamheternas syn på den ”kriminella kvinnliga 
identiteten”. Den informant som till mig öppet förklarar att hon har egen erfarenhet av den 
kriminella världen, tillskriver den kriminella kvinnan stort egenansvar för sitt handlande. Den 
liberala synen på individen och dennes ansvar gör sig här påmind. Flera av informanterna som 
verkade inom de andra verksamheterna har istället givit uttryck för en större omhändertagande 
syn på sina klienter. Här blir det intressant att det är just den informant som öppet deklarerat sin 
egen erfarenhet av den kriminella världen som samtidigt lägger störst fokus på klientens eget 
ansvar. Utifrån teorier uttolkade av Gerholm, kan den mer omhändertagande synen på klienten 
vara ett medel för att uppnå makt över klienten.  
   Jag betvivlar inte att informanterna i all välmening, försöker förstå sina klienters upplevda 
bakgrund som en av flera förklaringar till deras kriminella handlande, men intressant är att tänka 
att i samma ögonblick som klienten tillskrivs att bli omhändertagen av personalen, uppstår en 
stigmatisering av klienten. I detta resonemang blir det intressant att lyfta just frågan om vem som 
har makten över problemformuleringen kring kvinnor och kriminalitet. Då klienterna i de flesta 
fall, står i stor beroendeställning till personalen inom de olika verksamheterna, blir det om än 
viktigare att vara medveten om innebörden av hur man formulerar klientens identitet.  
   Modernitetens förändrade syn på identitet i samhället i stort, påverkar även verksamheterna i 
min studie. Då den liberala tanken om människans självbestämmanderätt i större och större 
utsträckning blir en del av den allmänna dagordningen, påverkas även institutioner som 
kriminalvården samt verksamheterna för denna studie. Genom användandet av Peterssons studie, 
på det givna ämnet, har jag fått en förståelse för den ambivalens som kriminalvården i dagsläget 
står inför. Kriminalvården ska idag verka för en mer humaniserad bild av klienten och straffets 
utformning, samtidigt som den är fast i tradition gällande synen på straff. Detta påverkar 
självklart samarbetet med verksamheter som arbetar kring kriminalvården, så som samtliga 
verksamheter i denna studie.  
   Om jag skulle få tillfälle att vidareutveckla denna studie skulle jag genomföra en grundlig 
diskursanalys på hur man inom verksamheter, som de i studien, kan tänkas formulera bilden av 
den kvinnliga kriminella identiteten.  Det som jag hitintills gjort bör snarare ses som ett försök till 
en ansats att ringa in ett visst område, ett område som jag senare kan undersöka mer djupgående i 
den kommande diskursanalysen.  
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”Här pratas det svenska!” 
Att leva med flera språk i den svenska skolan 

 
Av Jenny Schwerdt 

Inledning  
Många tror att om man har modersmålsundervisning på sitt språk samtidigt som man lär sig 
svenska så kan det hämma den svenska språkliga utvecklingen, att man kanske stannar eller att 
man inte utvecklas så snabbt.216 

Invandringen till Sverige har skapat ett behov av modersmålsundervisning för barn med annat 
modersmål än svenska. Det debatteras om huruvida modersmålsutvecklingen hämmar eller 
främjar inlärningen av det svenska språket. Att utveckla sitt modersmål parallellt med den svenska 
språkinlärningen formar en individs identitet till att bli flerspråkig.217 I kursplanen för modersmål 
beskriver Skolverket att modersmålet har en avgörande betydelse för en individs 
identitetsutveckling, självkänsla och uppfattning om sin egen livssituation samt ”att befästa 
kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska”.218 
   Jag tillhör den så kallade andra generationens invandrare och har växt upp med en kultur och 
ett språk vid sidan av den svenska kulturen och språket. Trots detta finner jag det svårt att 
identifiera mig som flerspråkig. Jag frågar mig hur stor roll skolan, med dess 
modersmålsundervisning och omgivningens attityder, spelar i ett barns språk- och 
identitetsutveckling. I min studie får vi möta upplevelser av modersmålslärares och flerspråkiga 
barns vardag och deras erfarenheter av att leva med flera språk i den svenska skolan.  

Syfte & frågeställningar 
Skolverket betonar flerspråkiga barns rätt till utveckling av sina språk. Kommunerna är skyldiga 
att leva upp till detta genom modersmålsundervisning för barn som dagligen använder sig av 
annat modersmål än svenska som umgängesspråk hemma.219 Syftet med min studie är att försöka 
belysa Skolverkets mål om flerspråkiga barns rätt till utveckling av sina språk i relation till hur det 
lokalt kan upplevas i skolpraktiken. Därtill vill jag titta närmare på hur rollen som tvåspråkig kan 
påverka barns identitet och hur individen påverkas av en större verksamhetspraktik, i det här 
fallet skolan.  
   Följande frågeställningar är centrala i min studie:  

• Hur upplever modersmålslärare och flerspråkiga elever modersmålsundervisningen?  

                                                 
216 Citat från intervju med modersmålsläraren Christina. Titelcitat från intervju med Linda, en flerspråkig elev som 
deltar i modersmålsundervisning. Citatet beskriver hennes upplevelse av de ordinarie lärarnas inställning till 
flerspråkig kommunikation i skolan. Alla intervjupersoners namn är fingerade.  
217 Se bland annat: Gunilla Ladberg, Barn med flera språk: Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle 
(Stockholm, 2003) 
218 Skolverket, Kursplan modersmål 
219 Skolverket, Undervisning för elever med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter 
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• Hur upplever modersmålslärarna att omgivningen ser på modersmålsundervisningen och 
hur påverkar dessa attityder de flerspråkiga elevernas identitetsskapande? 

• Hur formas de flerspråkiga elevernas och modersmålslärarnas vardag – och därmed 
identitet och livsvillkor – genom flerspråkigheten inom skolan? 

Fältet 
Den verksamhet vi i detta bidrag kommer att närma oss är en F6-skola220 med fokus på skolans 
modersmålsundervisning. Skolan som fält har jag valt i och med dennes funktion som mötesplats 
för både elever, skolpersonal och föräldrar. Därav föll det sig naturligt att välja ut skolan som 
område för observation och kontaktetablering för intervjuer. En institution, som skolan, kan 
beskrivas som en formaliserad inrättning med regler som lägger grund för verksamheten.221 I 
institutionen skolan speglas ofta maktkamper och samhälleliga relationer i en institutionaliserad 
form där språket ofta symboliserar individens sociala och kulturella bakgrund framför en 
individuell egenskap.222  
   Den utvalda skolan är centralt belägen i en större kommun i södra Sverige. Varför 
observationerna valdes att utföras på just den skolan är delvis på grund av dess geografiska plats, 
vilket gör den lättillgänglig för besök, men likaså på grund av en lockande hemsida. Skolan 
presenterar där att stor vikt läggs vid kunskap genom språket och personlig identitet i skolarbetet.  
   Tyngdpunkten i mina observationer är modersmålsundervisningarna där jag flertalet gånger har 
deltagit i en och samma undervisningsgrupp. Gruppen bestod av sju elever i åldrarna fem till tolv 
år. Efter modersmålsundervisningarna gavs tillfälle att föra spontana informella samtal med 
gruppens modersmålslärare. Jag närvarade vid ett personalmöte för modersmålslärarna och har 
även tagit del av den ordinarie undervisningen där jag fick en inblick i elevernas återvändande till 
sina klasser efter modersmålsundervisningen (som äger rum i ett annat rum eller på en annan 
skola). Jag har även anordnat möten i form av intervjuer med mina informanter som skett på 
olika skolor samt i mitt kök beroende på vad som geografiskt passade bäst för informanterna. 

Metod & tillvägagångssätt 
För att försöka förstå upplevelser i människors vardag inom området för min problemställning 
har jag utfört min studie med riktlinje inom ramarna för metoden Grundad teori (GT). Metodens 
avsikt är att upptäcka och utveckla nya teorier.223 Teorierna, som eftersträvar att beskriva 
verkligheten, grundas i empirisk data och skapar därmed tydlig tillförlitlighet.224 
   Min studie inleddes med observationer av modersmålsundervisningar vilket innebar att jag 
deltog i den sociala kontext som jag avsåg att studera för att utveckla liknande erfarenheter som 

                                                 
220 En F6-skola är benämningen på en skola med klasser upp till årskurs 6. 
221 Erik Olsson, Delad gemenskap: Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus (Linköping, 1995), s. 27 
222 Annick Sjögren (Red.), Ann Runfors & Ingrid Ramberg, En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt (Stockholm, 
1996), s. 11 
223 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5 
224 Jan Hartman, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2003), s. 9 
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individerna på platsen. Genom observationerna har jag kunnat uppmärksamma elevers och 
lärares beteenden och attityder i undervisningsmiljön. Under observationerna antecknade jag 
mina upplevelser av fältet.225 Till en början medverkade jag som deltagande observatör, vilket innebar 
att jag engagerade mig i undervisningen på liknande sätt som övriga deltagare. Därefter gick jag 
över till att fullständigt observera.226 Att inleda med rollen som deltagande observatör var för mig 
viktigt då jag upplevde att barnen utvecklade en relation till mig och att ett större förtroende 
byggdes upp i jämförelse med om jag endast observerat utan deltagande. Mina 
minnesanteckningar hjälpte mig sedan att formulera relevanta frågor inför intervjuerna.  
   För att komplettera mina upplevelser av fältet intervjuade jag modersmålslärare och elever som 
deltar vid modersmålsundervisning för att bättre kunna närma mig individernas egna tankar om 
och upplevelser av fältet.227 De utvalda informanterna upplevde jag intressanta i och med deras 
visade nyfikenhet för min studie. Intervjuerna, som är kvalitativa, varade mellan fyrtio och åttio 
minuter och var en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer vilket innebär 
att samtalen både lutade mot formulerade frågeställningar och friare diskussioner.228 De två 
eleverna intervjuades samtidigt i syfte att skapa ett mer spontant och avslappnat samtal i 
jämförelse med om jag hade träffat en elev i taget. Under mötet försökte jag att lyssna mer än att 
fråga i hopp om att försöka minska maktrelationen mellan barnen och mig som vuxen. Jag 
upplevde att samspelet mellan barnen gav dem ett större utrymme att själva komma till tals. De 
två modersmålslärarna intervjuades var och en för sig.  
   Jag har tagit del av publikationer från Skolverket för att bilda mig en egen uppfattning om deras 
mål och visioner med modersmålsundervisningen. Med modersmålsundervisningen strävar 
Skolverket bland annat efter stärkt självkänsla och att eleverna ska ”erövra dubbel 
kulturtillhörighet”.229 Jag har försökt att sätta bland annat detta mål i relation till min empiri från 
observationerna och intervjuerna som visar mina och informanternas upplevelser av vardagen i 
praktiken.  
   Min datainsamling fortgick tills jag såg ett mönster i min kategorisering av mina informanters 
utsagor. Inom ramarna för GT ska datamaterialet samlas in tills en teoretisk mättnad uppstår, vilket 
betyder att forskaren inte finner fler relevanta data för kategoriinsamlandet.230 I och med studiens 
begränsade omfattning av både fältstudier och informanter ämnar jag inte diskutera 
modersmålsundervisningen ur ett generaliserande perspektiv. Jag argumenterar dock för att mina 
infallsvinklar inte bör uteslutas från andra skolpraktiker i och med skolans tydliga närvaro i 
samhället. Skolans sociala ordning kan tänkas skapas utifrån samhällets normer och värderingar, 
snarare än att den skulle vara en lokal konstruktion.231 

                                                 
225 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 74 
226 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 286f 
227 Öhlander, s. 87 
228 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 63 
229 Skolverket, Kursplan modersmål 
230 Bryman, s. 292 
231 Sabine Gruber, ”Det är ju bara så att man ska gå i svenska två.” Institutionell ordning och reproduktion i skolan (Norrköping, 
2004), s. 14 
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Etiska överväganden 
En problematik som jag vill lyfta fram i mitt fältarbete är de forskningsetiska riktlinjerna, främst 
informationskravet och samtyckeskravet. Kraven går ut på att jag som forskare ska informera 
berörda, i det här fallet främst elever i fem- till tolvårsåldern, om att ett deltagande i studien är 
frivilligt.232 För att kunna ta ställning till frågan om deltagande krävs det att berörda individer 
känner till alla moment i studien, vilket har visat sig vara svårt vid arbetet med barn eftersom 
även ett samtycke från föräldrarna är att föredra.  
   Information om observationerna lämnades skriftligen och muntligen till skolans rektor samt de 
lärare vars undervisning jag ämnade besöka. De elever som deltog i den 
modersmålsundervisningen som jag observerade informerades muntligen i form av en 
presentation av mig som elev från en annan skola som ville veta hur modersmålsundervisningen 
gick till. I detta skede informerades inte barnens föräldrar då jag inte fann mitt deltagande särskilt 
känsloladdad.  
   När intervjuerna blev aktuella och barnen hade gett sitt samtycke till att mötas för samtal valde 
jag att kontakta föräldrarna. Jag skickade hem ett brev där jag bad föräldrarna att tillsammans 
med sina barn ta ställning till deltagandet i intervjun och sedan lämna sitt samtycke skriftligen 
(förutsatt att de samtyckte). I brevet uppgavs att jag ville spela in intervjuerna, att allt material 
behandlas konfidentiellt och att materialet inte används i något annat syfte än min studie, så som 
sig bör enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.233 Det framgick också att deltagandet 
både vid observation och intervju är frivilligt och att medverkande när som helst kan dra sig ur.234 
Vid intervjutillfället hade eleverna dock endast med sig muntligt samtycke från föräldrarna. Jag 
genomförde intervjuerna trots avsaknaden av föräldrarnas skriftliga samtycke. Jag bedömer att 
samtalet mellan mig och eleverna inte var så pass känsloladdat och hoppas att frågor som kan 
tänkas uppstå i efterhand har diskuterats i hemmet. Detta kan jag emellertid inte utgå ifrån.  
   Ytterligare en reflektion angående samtyckeskravet är den redan nämnda eventuella 
maktrelationen mellan vuxna och barn. Kan barnen ta ställning till mig som någon annan än en 
förmyndare och kan barnens samtycke i sådana fall antas? Jag har försökt att lösa den eventuella 
problematiken genom att lägga stor vikt vid att utveckla ett förtroende oss emellan genom att 
tydliggöra barnens rättigheter som individer.  

Teori  
Detta bidrag i antologin fokuserar främst på teorier som berör individer inom institutioner och 
hur normalitet och avvikelse konstrueras och reproduceras. Dessa teorier kommer jag nu att 
presentera. Helhetsperspektivet på problematiken kring flerspråkighet i skolan inkluderar 
emellertid också antologins inledande teorier grundade på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

                                                 
232 Bryman, s. 440 
233 Bryman, s. 440f 
234 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 107 
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Institutionalisering 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann beskriver vad som sker under samspelet mellan individer 
och kallar detta för en institutionaliseringsprocess. När människor möts upptäcker den ena 
individen ett mönster av rutiner och vanor hos den andra individen. Under interaktionens gång 
utvecklas den första individens observerande till handlande, det vill säga den första individen tar 
efter den andra individens agerande. Resultatet blir att individerna beter sig likartat. 
Institutionaliseringsprocessen är fullbordad när en tredje individ imiterar de två första 
individernas handlingsmönster och ser handlandet som en självklarhet.235  
   Dessa regelbundet upprepade handlingar skapar mönster av vanor. Inom institutioner formas 
inte dessa mönster i en handvändning utan dessa måste växa fram.236  ”Institutioner har alltid en 
historia, av vilken de är produkterna”237 menar Berger och Luckmann. Teoretiskt sett finns det 
ofta många olika alternativ till en handling men alternativen reduceras till ett i och med 
institutionernas mönster av vanor och rutiner. Individer inom institutioner behöver så att säga 
inte reflektera över sitt handlande, de bara ”gör”. På så vis kan man säga att institutionerna 
kontrollerar det mänskliga handlandet.238  
   Erik Olsson håller med om detta i sin tolkning av Berger och Luckmann och menar att 
identiteter kan produceras, stämplas och bäras fram genom institutionellt tänkande.239 Den 
institutionella ordningen skapas just genom attityder som inom ramen för institutionen framställs 
som naturliga och självklara. Handlingarna blir därmed legitima.240 
   Skolforskaren Sabine Gruber har likaså tolkat Berger och Luckmann och menar att de 
mönstren av beteenden som tidigare beskrivits bildas kontextuellt i och med att de utvecklas 
inom ramen för sociala institutioner, i det här fallet skolan. Genom denna institutionalisering 
konstrueras samhället.241 Berger och Luckmann beskriver detta genom att mena att ”[s]amhället 
är en mänsklig produkt […] Människan är en social produkt.”242 Med förenklade ord uttrycker 
Gruber att individen och sammanhanget påverkar varandra i en form av växelverkan.243 Min 
tolkning av detta resonemang är att individen påverkas av institutionen samtidigt som individen 
skapar institutionen. Detta resonemang blir intressant i min studie i och med att 
modersmålsundervisningen praktiseras inom ramen för institutionen skolan. Detta betyder att 
verksamheten (modersmålsundervisningen) påverkas av institutionen (skolan) samtidigt som 
individerna har möjlighet att påverka sin vardag inom institutionen och därmed sina livsvillkor. 

                                                 
235 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Stockholm, 1998), s. 71ff 
236 Berger & Luckmann, s. 69ff 
237 Berger & Luckmann, s. 71 
238 Berger & Luckmann, s. 71 
239 Olsson, s. 232 
240 Olsson, s. 27f 
241 Gruber, s. 8 
242 Berger & Luckmann, s. 78 
243 Gruber, s. 8 
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Detta genom den sociala interaktionen som bland annat modersmålslärare och elever eller 
modersmålslärare och ordinarie lärare eller ordinarie lärare och föräldrar och så vidare har.244 
   Jag menar att beteendemönster som växer fram inom skolan, och som kan tyckas verka 
legitima, just eftersom de praktiseras inom en institution, påverkar individers identitetsskapanden 
och livsvillkor i allra högsta grad. Därav blir institutionliseringsperspektivet relevant i min studie i 
och med mitt försök att närma mig individers upplevelser av institutionen skolan med fokus på 
modersmålsundervisningen. 
   Likaså George H. Mead förklarar att det inom institutioner antas attityder individer emellan. 
Dessa attityder omvandlas därefter i en passningsform som stämmer överens med ens eget 
beteende. Resultatet blir en representation av institutionsmedlemmarnas gemensamma attityder 
samlade i en avgränsad kontext. Den gemensamma attityden varierar givetvis beroende på 
institutionsmedlemmarnas personligheter. Institutioner kan alltså beskrivas som sociala 
handlingar i organiserad form.245 Mead exemplifierar utbildningen, vilket jag tolkar som skolan, 
som en process där organiserade attityder förs över på individer. Mead menar vidare att språket 
är det verktyg som organiserar dessa attityder.246  
   Jag ser dessa synsätt som intressanta inom ramen för språkstudier eftersom beståndsdelarna 
sluter sig som i en cirkel; individer interagerar tillsammans och skapar beteendemönster och 
attityder som i sin tur praktiseras och legitimeras inom skolan med hjälp av språket som redskap. 
Karin Elfving menar att språket i sin tur spelar en central roll i praktiserandet och återskapandet 
av identitetsmönster.247  

Normalitet & avvikelse 
Erving Goffman menar att individer besitter olika karaktärsdrag. Dessa kan komma att upplevas 
som hinder och ses som brister beroende på i vilken kontext de dyker upp.248 I samband med 
samhällets gruppering av människor platsar inte alltid alla individer i den grupp de kategoriserats 
in i. Individerna uppmärksammas då som någon som bär på någon oönskad egenskap. En så 
kallad stämpling sker då omgivningen visar att individens egenskaper inte stämmer överens med 
hur dessa bör vara. Genom stämplingen stigmatiseras individen och dennes oönskade egenskap 
stärker grupptillhörigheten hos de individer som besitter egenskaper enligt normen.249 
   Den oönskade egenskapen kan tänkas motsvara de flerspråkiga elevernas flerspråkighet när de 
ställs mot den normgivda svenska enspråkigheten.250 Genom min studie tycker jag mig se att 
flerspråkighet blir föremål för stigmatisering vilket Goffman menar är ett tillstånd när individen 
inte vinner ”fullt socialt erkännande”.251 
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Tidigare forskning om flerspråkiga barn 
Det finns olika vägar för ett barn att utveckla tvåspråkighet. Jag kommer här att ta upp två 
alternativ; simultan tvåspråkighet, vilket betyder att barnet lär sig språken samtidigt, och successiv 
tvåspråkighet, vilket innebär att barnet först lär sig ett språk innan det börjar utveckla nästa. Den 
viktigaste faktorn vid flerspråkig inlärning är stödet från omgivningen, exempelvis skolan, menar 
Lenore Arnberg.252  
   Simultan tvåspråkighet är benämningen på en individ som har lärt sig två språk före cirka tre 
års ålder. Språkinlärningen sker på samma sätt som för ett enspråkigt barn, skillnaden är att det 
tvåspråkiga barnet måste lära sig mer vilket ibland tar längre tid.253 Fördelen är att barnet inte är 
medvetet om att det lär sig två språk samtidigt.254 Nackdelen med simultan tvåspråkighet är att 
det i början kan pågå en omedveten språkblandning. Därtill halkar barnet oftast efter något år i 
språkutvecklingen i sina båda språk i jämförelse med det enspråkiga barnet. Det tvåspråkiga 
barnet befinner sig dock långt före det enspråkiga barnet om kunskaperna i de båda språken slås 
ihop. I den tidiga tonåren brukar det tvåspråkiga barnet behärska språkkunskaperna lika bra som 
det enspråkiga barnet, med skillnad att det nu utvecklat en dubbel språkkompetens.255  
   Successiv tvåspråkighet kallas den språkinlärning som oftast börjar med minoritetsspråket i 
hemmet och därefter majoritetsspråket utanför hemmet, exempelvis i skolan. Fördelen med den 
successiva inlärningsprocessen är att barnet inte behöver lära sig att skilja på språken.256 
Nackdelen är att barnet kan ”sätta sig på tvären” vid inlärningen av det andra språket eftersom 
det nu äldre barnet känner att det redan har tillräckliga medel för kommunikation.257 
   Språk och identitet hör ihop. Språket skapar kommunikationsmöjligheter och ger en känsla av 
tillhörighet. Språket kan också utveckla en individs självbild, självkänsla och självförtroende – 
positivt eller negativt beror på situationen.258 Om vi går tillbaka några årtionden i tiden och ser till 
modersmålsundervisningens utveckling kan vi se hur politiken och samhället har påverkat 
modersmålsundervisningens aktuella status och roll i skolan. 

Modersmålsundervisningens utveckling  
Tidigare forskning visar att flerspråkighet bör uppmuntras. Arnberg menar att flerspråkigheten 
öppnar upp möjligheter och underlättar för arbete, bekantskap med andra människor och 
vistelsen i ett annat land med ett annat språk. Ur ett globalt perspektiv verkar flerspråkigheten 
breddande i och med att en förståelse för kultur och språk skapar band och relationer mellan 
nationer.259  
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   På 1970-talet satsade Sverige på flerspråkigheten genom en reform inom 
modersmålsundervisning.260 1975 antogs ett samlat program för invandrar- och minoritetsfrågor 
där ett av programmets syften uppmuntrade invandrarbarnens undervisning i modersmål. På den 
tiden var ”hemspråk” synonymt med invandrarnas språk och ”modersmål” med svenskan. Idag 
används modersmål mer och mer som beskrivning på en individs ursprungsspråk, oavsett vilket 
språket är.261 Denna begreppsändring markerar att elevernas olika modersmål, oavsett språk, ska 
stå jämlikt med det svenska språket.262  
   Idén med 1975 års invandrarprogram, som kom att kallas ”hemspråksreformen”, var att 
föräldrarna skulle kunna kommunicera med sina barn och vidmakthålla hemlandets kultur 
samtidigt som barnen skulle anpassa sig till den svenska kulturen genom inlärningen av det 
svenska språket i skolan.263  
   Hemspråksreformen innebar en skyldighet för kommunerna att anordna 
hemspråksundervisning, dock med stor handlingsfrihet om hur formen för undervisningen skulle 
se ut.264 Med risk för (trodde många) att ett barn kunde bli ”halvspråkigt”, det vill säga att barnet 
inte lärde sig något av språken ordentligt, skapades hemspråksklasser där klassföreståndaren var 
tvåspråkig. I dessa klasser undervisades barn med gemensamt modersmål – till en början på sitt 
modersmål och tanken var sedan att successivt gå över till svenska. Dessa barn utvecklades dock 
ofta till att bli enspråkiga vilket lade grunden för segregation.265 ”Halvspråkigheten” motbevisades 
dock senare av forskare som förespråkade flerspråkighet. Forskarna talade mot 
hemspråksklasserna och menade att tvåspråkigheten stimulerar inlärningen av flera språk. 
Dessutom menade de att den enspråkiga undervisningen på modersmålet skapade splittrade 
känslor och känslor av otrygghet.266 1970-talets stora satsning på modersmålsundervisningen 
resulterade i en gruppering av eleverna.267 Jag ser att målet med hemspråksklasserna var 
tvåspråkighet och integration men resulterade många gånger i enspråkighet och segregation. 
   1991 menades det att modersmålsundervisningen var bristfällig och därför skulle det 
ekonomiska hemspråksstödet reduceras. Senare visades det att bristerna som fanns kunde 
kopplas ihop med att ”hemspråksundervisningen inte fått någon verklig chans”.268 Det menades 
också att modersmålsinlärningen kunde vara ett hinder för svenskinlärningen.269  
   Femtio forskare arbetandes med frågor som tvåspråkighet, språkinlärning och 
språkundervisning kritiserade regeringens nedskärning inom modersmålsundervisning genom en 
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artikel i Dagens Nyheter 1991. Kritiken riktades mot att regeringen inte redogjorde för på vilket 
sätt skolan (med nedskurna resurser) skulle kunna uppnå det lagstiftade målet om att alla barn 
som önskar skulle kunna få utveckla sin tvåspråkighet och därigenom stimulera sin 
identitetsutveckling. Kritik riktades också mot att regeringen inte rådfrågat dessa forskare utan 
istället hade vänt sig till riksrevisionsverkets (RRV) experter inom ekonomi och förvaltning.270  
   Denna kantiga väg som modersmålsundervisningen har vandrat leder oss fram till var den står 
idag. Den aktuella situationen kan tänkas vara påverkad av 1990-talets nedskärningar inom frågor 
som resurs och status. Dessa frågor väger tungt vad gäller flerspråkiga barns identitetsskapande 
och språkutveckling. Detta har jag försökt att studera och analysera på lokal nivå.  

Analys 
Med hjälp av mina empiriska exempel från fältobservationer och intervjuer, i relation till 
teoretiska resonemang och tidigare forskning, vill jag belysa informanternas upplevelser av 
modersmålsundervisningen, synen på denna och identitetsskapandet inom flerspråkigheten. 
Därtill vill jag uppmärksamma modersmålslärarnas upplevelser av sin arbetssituation, ålders- och 
kunskapsspridningen i modersmålsgrupperna och informanternas reflektioner om svensk 
enspråkig alternativt flerspråkig kommunikation i skolan.  
   Till att börja med vill jag, med hjälp av modersmålsläraren Mikaelas reflektion, visa på hur den 
ekonomiska utvecklingen kan upplevas ha påverkat modersmålsundervisningen.  

I början på nittiotalet så kom de här nedskärningarna. […] Man har inte tillräckligt med pengar 
för att kunna prioritera modersmålsundervisningen. Varje rektor på sin skola får en viss pott 
med pengar som ska räcka till allt på skolan. […] Varje rektor ser till sin kärna på skolan och 
tyvärr så har modersmålsundervisningen en ganska låg plats på prioriteringslistan […] Många 
rektorer tar fasta på att ”Jag är inte skyldig, det finns bara en elev i min skola,271 jag måste inte 
erbjuda den eleven utan vill föräldrarna att den eleven ska ha modersmålsundervisning då ska 
[eleven] gå till en annan skola och ha sin undervisning tillsammans [med andra elever] och då 
kan vi dela på kostnaden”. 

Min tolkning av utsagan visar på Mikaelas upplevelse av hur ekonomiska förutsättningar påverkar 
modersmålsundervisningens prioritering inom skolverksamheten och därav dess status. Jag 
upplever även att utsagan visar på missförtroende gentemot institutionen. Stigmatisering grundar 
sig i att en individs egenskap inte erkänns socialt.272 Om modersmålsundervisningen får mindre 
utrymme i budgeten skapas antagligen en känsla av att inte vara prioriterad bland berörda elever 
och lärare. En låg plats på prioriteringslistan påverkar självförtroendet negativt och även 
inställningen till modersmålsundervisningen för både elever och lärare.  
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Modersmålslärarnas upplevda arbetssituation 
IKSE, kommunens interkulturella språkenhet, menar att modersmålslärarna ska fungera som en 
länk mellan de ordinarie lärarna och den flerspråkiga elevens kultur, föräldrar samt språk i och 
med att modersmålslärarna ofta kan förklara hur det svenska samhället fungerar.273 Trots denna 
medvetenhet från kommunens sida om hur viktig modersmålsläraren och 
modersmålsundervisning är för elevernas språk- och identitetsutveckling har 
modersmålsundervisningen enligt mina informanter och tidigare forskning sämre tillgång till 
lokaler och ett mindre utbud av läromaterial i jämförelse med den ordinarie undervisningen.274 
Modersmålsläraren Christina menar att hon visserligen får hundra kronor per elev per läsår i 
undervisningssyfte men att hon inte får någon praktisk hjälp från kommunen eller skolan. Hon 
menar att ”material och böcker måste man resa hem och hämta […] som jag har hittat själv”. 
Detta leder tillbaka till frågan om prioritering och status. Därtill upplever hon sig motarbetat i sin 
yrkesroll. Hon menar att ordinarie lärare rådgör med föräldrar att eleverna ska fokusera på det 
svenska språket.  

Christina: [Ordinarie] lärare till exempel tycker att ”Nej men vänta med modersmål”. De ger 
alltså ett råd till föräldrarna att det är bättre att du väntar med modersmålsundervisning för ditt 
barn. Låt barnet lära sig svenska först. 

Detta påstående, som enligt Christina sprids till föräldrar genom skolpersonalen, talar mot den 
forskning som jag tagit del av. Forskningen visar visserligen på att det flerspråkiga barnet kan 
halka efter i språkutvecklingen under en period men att resultatet oftast blir en dubbel 
språkkompetens.275 Om föräldrar följer råd om fokus på ett språk kan konsekvensen bli att barnet 
”fastnar” i språket och vägrar ta till sig det andra språket när det väl införs.276  
   Exemplen nedan från två modersmålslärare målar upp vanliga mönster i utsagorna om hur de 
upplever sin arbetssituation. Christina är i trettioårsåldern och kommer från Nordamerika men 
har bott i Sverige sedan några år tillbaka. Mikaela är i fyrtioårsåldern och kommer från 
Mellanöstern men har bott i Sverige sedan hon var barn. Båda två arbetar som modersmålslärare 
på ungefär femton skolor i kommunen och var och en undervisar drygt 60 elever.  

Christina: Det är många skolor som inte ens har nån kontaktperson för bara modersmålslärare 
[…] studiedagar friluftsdagar som vi får aldrig den informationen. Så vi kommer och tror att vi 
kommer ha undervisning eller lektion och det är ingen där och det är ingen som har meddelat 
oss […] Så man känner sig väldigt ensam […] Jag vill inte säga att det är positivt. Jag känner 
mig inte som att när jag kommer in i skolan att jag känner mig väldigt välkommen […] Jag som 
modersmålslärare måste ju kämpa för att få kontakt med de vanliga lärarna.  

Mikaela: Jag har aldrig några raster […] ingen lunchrast direkt utan den mesta tiden då går åt till 
att resa mellan skolorna. Jag har ingen egen arbetsplats i någon skola utan min arbetsplats är 
hemma […] Det är väldigt stressigt, man känner sig inte hemma nånstans […] Attityden till 
modersmålsundervisningen gör ju inte heller saken bättre […] Att springa mellan skolor och så 
är ju inte heller så bra, så att nej arbetssituationen tycker jag inte alls är bra. 
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En så stor brist som att inte meddela berörd lärare om bortfallen undervisning försvårar givetvis 
modersmålslärarens roll att vara den länk mellan samhället och skolan som kommunen uttrycker 
att de ska vara – en länk som många barn är i behov av.277 Ett sådant agerande, eller ickeagerande, 
tolkar jag som ett beteende som inom en institution kan tyckas verka legitimt, kanske framförallt 
när det endast berör en minoritet, det vill säga modersmålslärarna.278 Om denna informationsbrist 
ofta sker utvecklas en vana, en rutin. Genom institutionaliseringsprocessen ser vi nu med tiden 
hur bristen, handlandet, kan tänkas gå över till att ses som en självklarhet som näst intill går 
obemärkt förbi inom institutionens väggar.279 
   Ett av Skolverkets uttryckta mål i modersmålsundervisningens kursplan är att eleverna ska lära 
sig jämföra sitt modersmål med det svenska språket i syfte att utveckla tvåspråkigheten.280 I 
förhållandet mellan modersmålsundervisningen och den ordinarie undervisningen skulle ett 
samarbete med gemensamma teman underlätta arbetssituationen och skapa en 
verklighetsförankring mellan språken för de flerspråkiga barnen uttrycker Mikaela och Christina. 

Christina: De [ordinarie lärare] berättar inte ens för oss [modersmålslärare] med vilket tema de 
jobbar, vi har inget samband alls med dem […] Tänk om modersmålsläraren kunde ta samma 
ämne, så att [eleverna] verkligen kunde förstå vad de läser om, vad de lär sig på svenska, och 
sen få ordförrådet på sitt hemspråk också […] Alla pratar ju om träd och blommor, varför kan 
inte alla göra det samma månad? 

Gunilla Ladberg menar att ett samarbete mellan modersmålslärare och ordinarie lärare kan skapa 
en medvetenhet om likheter och skillnader mellan språken. Att bli språkligt medveten om sitt 
modersmål stimulerar inlärningen av undervisningsspråket, i det här fallet svenska.281 I Mikaelas 
utsaga förklaras helhetsperspektivet.  

För att man ska bilda sig en helhet när det gäller skolsituationen för barnen så behöver man ju 
ha det här samarbetet […] De svårigheter jag ser att barnet har hos mig kanske inte hänger 
ihop med just modersmålet utan det kan finnas en annan bakomliggande orsak, läs- och 
skrivsvårigheter kanske […] sånt kan man inte komma fram till om man inte vet hur det går 
med de andra ämnena. 

Ett samarbete över ämnesgränserna skulle kunna skapa kommunikation mellan lärarna. 
Kommunikationen är viktig bland annat vad gäller läsningen. Det är fördelaktigt att lära eleven att 
läsa i och med att läsning är en god metod för att underhålla minoritetsspråket som det ofta är 
bristfälligt utbud på i majoritetsspråkssamhället.282 Att lära sig läsa är en flerstegsprocess där en 
förståelse för hur bokstäverna och talljuden kopplas samman till ord övas upp. Detta behöver 
individen bara göra en gång då kunskapen sedan kan appliceras på flera språk.283 Det är lättare att 
förstå ett skrivet språk när man behärskar många ord. Det är därför viktigt att barnet börjar läsa 
på dennes starkaste och mest utvecklade språk.284 Christina exemplifierar att läsandet skulle kunna 
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påverkas positivt genom en mer regelbunden kommunikation mellan lärarna. Hon menar att 
bristen på samarbete kan leda till förvirring och missförstånd om vilket språk eleven bör börja 
lära sig att läsa på.  

Ålders- och kunskapsspridning i modersmålsgrupperna 
Modersmålsundervisningen är frivillig i den svenska skolan.285 En konsekvens av detta blir ålders- 
och kunskapsspridningen inom grupperna, uttrycker samtliga informanter. Mikaela menar att hon 
måste undervisa förskoleelever som inte har någon erfarenhet av modersmålsundervisning i 
samma grupp som melanstadieelever som har läst modersmål i många år. Gustavo, från årskurs 6, 
och Linda, från årskurs 5, har båda två bott i Sverige sedan födseln men bådas föräldrar kommer 
från länder i Sydamerika. Gustavo har deltagit i modersmålsundervisningen sedan två år tillbaka. 
Linda sedan fem år. De diskuterar ålders- och kunskapsspridningen i deras 
modersmålsundervisningsgrupp där det är en åldersspridning mellan åldrarna fem till tolv.  

Gustavo: Jag går i sexan, jag kan ju inte göra sånna där lätta grejer […] vi måste göra likadant 
som de små gör, till exempel adios adios amigo [en spansk barnvisa]. 

Linda: De minsta ska bort […] för oftast när man vill ha hjälp så säger hon 
[modersmålsläraren] vänta och så stör de [yngre barnen] ibland när man ska läsa. 

Här tolkar jag det som en direkt konsekvens av låg prioritering vad gäller ekonomiska resurser. 
Både elever och lärare blir lidande av denna mindre effektiva undervisningsmetoden där åldrar 
och kunskap blandas. Christina instämmer i problematiken med ålders- och kunskapsspridningen 
och menar att ansvaret har lagts på modersmålslärarna att skapa fungerande grupper vad gäller 
kunskap och ålder. Jag upplever ett missnöje i hennes ton när hon uttrycker att ”jag kan inte 
sprida ut mig själv […]  Jag är bara en person”. 

”De avvikande” 
Genom att belysa mina informanters upplevelser av skolpersonalens handlingar tycker jag mig se 
ett mönster av konstruktion och reproduktion av normalitet och avvikelse. Den normale är den 
avvikandes motpol och beskrivs av Goffman som en individ som inte alls, eller inte negativt, 
avviker från samhällets förväntningar.286 Något som kan tyckas vara en självklarhet inom 
skolpraktiken är schemaläggningen. ”Denna organisation av lärare och elever i tid och rum skapar 
en grundläggande ordning i skolan och bildar en central utgångspunkt för den verksamhet som 
bedrivs där”, menar Gruber.287 Utifrån den schematiska ordningen läggs grunden för en 
rumsindelning mellan grupper: den ordinarie respektive avvikande undervisningsgruppen. 
Modersmålsundervisningen faller inom mönster av den avvikande beskrivningen. Detta sker 
indirekt genom kategoriserandet av den ordinarie undervisningen som ”normal” i och med att 
den äger rum i det ordinarie klassrummet.  Den avvikande gruppen som deltar i 
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modersmålsundervisning måste avvika till ett annat rum.288 Avvikelsen blir ännu mer påtaglig 
genom de ordinarie lärarnas attityder. Detta andra rum är därtill ofta av lägre standard som 
Christinas upplevelser tydligt klargör:  

De [ordinarie lärarna] tycker det är jobbigt att jag tar ur några elever från deras lektion för att 
de här eleverna kan få modersmål […] Det som är värst är lokalerna. Det är många ställen som 
jag inte har nån whiteboard, har inget grupprum, jag har cafeteria eller nåt förråd känns det 
som, så det är också dålig att man inte prioriterar modersmålsundervisningen. 

Elevernas återvändande till den ordinarie undervisningen i det ordinarie klassrummet förstärker 
känslan av att den avvikande eleven normaliseras då denne träder in i det normgivna 
klassrummet. Detta visar tydligt hur institutionaliseringen i skolan konstruerar normalitet och 
avvikelse.289 Varför Christina inte tror att modersmålsundervisning två gånger per vecka vore 
realistiskt (istället för en gång) visar hennes definition av den ordinarie undervisningen som 
norm: ”Eftersom det tar tid från de vanliga skollektionerna.”290 Genom att modersmålslärarna 
hämtar ut sina elever från den ordinarie undervisningen skapas och reproduceras dessa elever av 
skolan som avvikande i förhållande till elever med svenska som modersmål (som stannar kvar i 
klassrummet).  

Riktlinje för kommunikation: enspråkig eller flerspråkig? 
Både modersmålsläraren och den flerspråkige föräldern till barnet spelar en stor roll i den 
flerkulturella elevens utveckling. Därför är det viktigt att skolan informerar föräldrarna om vikten 
av föräldrarnas språkliga och kulturella stöd för barnet.291 Skolverket publicerar broschyrer på 
svenska översatt till andra språk. Informationen som sprids till föräldrar är ett uppmuntrande av 
flerspråkig utveckling eftersom det tryggar barnets identitet och känsla av tillhörighet. Fördelarna 
med flerspråkigheten som beskrivs är bland annat kontakten till släkt och kultur men också 
förståelsen för mångfalden i samhället. Skolverket uppmanar föräldrar genom dessa broschyrer 
att ”[d]et är viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar och stöder 
användningen av minoritetsspråket. Genom att använda minoritetsspråket […] i klassrummet 
[…] kan föräldrar och lärare konkret visa barnen att det är naturligt med flerspråkighet”.292 Trots 
denna uppmaning och, med mina ögon sett, vision om flerspråkighet som något positivt 
uttrycker Linda och Gustavo en annorlunda riktlinje för kommunikationen i skolan.  

Jag: Pratar ni spanska med varandra [i skolan]?  

Linda: Nej, det får vi inte. 

Jag: Får inte?  

Gustavo: Inte i klassrummet. 
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Linda: Nej, de [ordinarie lärarna] säger att ”Här pratas det svenska”. 

Även forskning beskriver att vi i Sverige skolas in i en enspråkig svensk norm.293 I den enspråkiga 
miljön anpassar sig barnet snabbt till den sociala enspråkiga normen.294 Om ett barns modersmål 
inte talas av omgivningen, exempelvis i skolan, uppfattar barnet att språket inte bör talas. En 
känsla av skam kan komma att utvecklas om barnet känner att omgivningen inte uppskattar 
språket.295 En sådan utveckling är farlig dels för språkutvecklingen men framförallt för barnets 
både självkänsla och identitet.296 Barnet kan komma att förknippa sitt modersmål, och i det sin 
identitet, som något oönskat vilket i sin tur leder till osäkerhet.297 Följden kan bli att barnet målar 
upp en bild av sig själv som enspråkigt eftersom känslan av skam gör att barnet vill eliminera den 
flerspråkiga egenskapen då den i barnets ögon verkar oönskad av omgivningen.298 
   Barn ser ofta upp till vuxna som normgivare både som samtalspartner och förebild. Inom 
skolmiljön blir lärarna en viktig vägledning. Barn iakttar, härmar och stimuleras av vuxna och det 
är därför viktigt att lärarna är nyfikna på barnet som person och att de lyssnar till barnets 
funderingar.299 Om de vuxna lyckas med att skapa en bild inom skolan där flerspråkighet är norm 
förs den här bilden över till barnen som då börjar ta flerspråkighet för något självklart.300 Mikaela 
resonerar kring enspråkig riktlinje som norm i skolan: 

Lärarna har ju en viss auktoritet i skolan och det jag som lärare förmedlar till mina elever ger 
effekt på deras personlighet, identitet och utveckling […] Om jag som lärare säger att ”Du får 
inte prata ditt språk” […] Hur tänker barnet om sig själv, om sitt språk och sin identitet då? 
[…] Sverige är ett mångkulturellt land numera och då kan man inte förbjuda alla de här barnen 
med olika språk att prata sitt språk i tron att det kan hämma det svenska språket […] Det finns 
viss personal som säger att ”Här pratar vi bara svenska, ni får inte prata ert språk” […] Det kan 
räcka med en blick […] en viss ton som ger signal till barnet om att ”Jaha, det där var nog inte 
så bra”.  

Enligt informanternas utsagor uppmanar somliga inom skolpersonalen enspråkighet – direkt eller 
indirekt – i syfte att effektivisera den svenska inlärningen för barnet. I själva verket försvåras 
språkinlärningen eftersom konsekvensen av att förbjuda ett barn att uttrycka sig på det språket 
som barnet behärskar bäst är att tankeverksamheten hindras. Om ett barns utveckling på det ena 
språket stannar av och barnet uppmuntras och stimuleras att använda sig av det andra språket ger 
snart det första språket efter.301 Jag menar att inte bara språkutvecklingen blir lidande för 
skolpersonalens agerande, som citatet pekar på, utan även elevens identitetsskapande och 
självbild.  
   Enligt Goffman har en individ en tillskriven och en faktisk social identitet. Den tillskrivna 
sociala identitetens egenskaper skapas av omgivningen i en social situation och individen bemöts 
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och behandlas utifrån hur omgivningen ser på denna. Den faktiska sociala identitetens 
egenskaper skapas av hur individen upplever sig själv. Om en individ stigmatiseras kan denna 
uppleva att den tillskrivna identiteten är dennes faktiska identitet. På liknande sätt kan eleverna i 
skolan slutligen uppleva att de inte besitter egenskapen som flerspråkig om de gång på gång 
uppmanas att inte utöva sin flerspråkighet.302 Jag menar att modersmålsundervisningen inte bara 
utvecklar språket utan även en relation till kulturen.  Om modersmålet inte representeras i en av 
de allra viktigaste samhällsinstitutionerna – skolan – kan resultatet bli att barnet uppfattar sig 
själv, sitt språk och sin identitet som något negativt.303 Om majoritetssamhället inte erbjuder 
minoritetsindividen utrymme för sin flerspråkighet kan följden bli att individen överanpassar sig, 
vilket innebär att individen tar till sig alla majoritetssamhällets mönster, i det här fallet 
enspråkigheten, och stänger ute sin flerspråkiga bakgrund helt och hållet.304 
   Konsekvenserna vid förbud av modersmål kan som visat bli ödesdigra.  Därför är det 
nödvändigt att barnens modersmål uppmärksammas inom skolan eftersom barnen då relaterar 
modersmålet till positiva upplevelser. Genom att skolpersonalen visar intresse för exempelvis hur 
man hälsar på varandra på barnens modersmål samtidigt som de försöker att uttala barnens namn 
rätt, istället för att försvenska dem, visas barnen och modersmålet respekt. Resultatet av detta kan 
med stor sannolikhet bli att barnens självkänsla stärks.305 

Modersmålsundervisningens betydelse 
Jag menar att en fungerande modersmålsundervisning kan vara avgörande för elevernas förståelse 
för och relation till sin kultur. Människan uppfattar sig själv genom värdemönster som utvecklas 
just genom språk och kultur där språket fungerar som kommunikationsmedel och kulturbärare.306 
En liknande känsla bekräftas av Christina när hon beskriver vilken betydelse hon upplever att 
modersmålsundervisningen har: ”Man kan inte dra från nånting från sin bakgrund […] Man 
förlorar en bit av sig själv [utan tillgång till modersmålet].”  
   Det bästa för ett barn är att bli undervisad på sitt starkaste språk. Då kan barnet ta till sig själva 
kunskapen mer obehindrat och låta den sjunka in för att sedan reflektera. Få barn med annat 
modersmål än svenska har den möjligheten i Sverige. I och med att barnet undervisas på svenska 
blir modersmålsinlärningen näst intill ett måste eftersom en utveckling av modersmålet stimulerar 
utvecklingen av undervisningsspråket, i det här fallet svenskan. Enligt Ladbergs tolkning av 
Kenneth Hyltenstam överför barnet det som det lär sig på sitt modersmål till 
undervisningsspråket.307 Mina informanters upplevda erfarenheter visar att de elever som deltagit 
i modersmålsundervisningen och därmed lärt sig språk parallellt lyckas bättre med det svenska 
språket i skolan i jämförelse med de barn med flerspråkig bakgrund som inte har deltagit i 
modersmålsundervisningen.  
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   En ytterligare funktion som modersmålsundervisningen fyller är att det bevisas för barnet att 
dennes modersmål inte är något som ”endast” kan brukas hemma utan även i samhället.308 
Modersmålsundervisningen symboliserar på så vis något som är värdefullt.309  
   Under livets första år lever barn i nuet och motiveras därför inte till att lära sig fler språk än vad 
som är nödvändigt just för stunden. Den främsta motivationen är att kunna kommunicera med 
emotionellt viktiga personer som barnet vill vara nära.310 En ytterligare faktor som motiverar 
barnet till språkinlärning, förutom det sociala behovet av att kunna kommunicera, är behovet av 
att kunna förstå och därigenom förklara världen.311  
   Ett äldre barn i skolåldern ser språkinlärningen ur ett större perspektiv och nyfikenheten till att 
lära sig ett nytt språk kan då vara tillräckligt som motivation.312  Gustavo och Linda beskriver sin 
motivation till tvåspråkigheten: 

Gustavo: Man lär sig för att kunna prata med sina släktingar [och för att det] finns många som 
pratar spanska i hela världen . 

Linda: Så har man ju lättare för andra språk med, om man kan ett språk som man liksom 
kopplar. 

En flerspråkig individ har lättare att ta till sig ett nytt språk eftersom individen redan förvärvat 
kunskaper som grammatiska system och betoningsmönster som denna kan relatera till.313  

”Dubbel halvspråkighet” 
I och med att språkinlärning kräver upprepning och variation förstärks 
modersmålsundervisningens betydelse ännu mer. Upprepningen är nödvändig för skapandet av 
en språklig bas, det vill säga att ju fler gånger du hör något, desto starkare lagras det i hjärnan. 
Variation behövs för den språkliga utbyggnaden, vilket innebär att ett stort ordförråd skapas vid 
en mångsidig språkanvändning. Simultan språkinlärning kräver att båda språken ständigt 
används.314 Mikaela menar att ”man måste höra språket väldigt mycket, man måste lyssna på 
språket väldigt mycket och så måste man ju förstås använda språket själv, producera alltså”. Om 
den svenska enspråkigheten förklaras som norm kan det innebära svårigheter för de flerspråkiga 
barnen att vilja och kunna praktisera sina språk på detta sättet. Ofta lägger samhället och skolan 
över ansvaret på barnen men i själva verket handlar det om maktlöshet och språkligt förtryck, 
menar Skutnabb-Kangas. De flerspråkiga barnen stämplas och stigmatiseras som avvikande 
individer med brister i jämförelse med de enspråkiga.315 
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   Språkblandning är vanligt i början av simultan språkinlärning men försvinner gradvis och 
slutligen kan de flesta barnen skilja språken åt helt och hållet.316 Christina menar att: ”de [barnen] 
kan blanda ihop men det är ju bara en tidsfråga innan de skiljer mellan [språken]”. Gustavo och 
Linda reflekterar över för- och nackdelarna med simultan respektive successiv språkinlärning, det 
vill säga risken med att det ena språket inte ”fastnar” vid successiv inlärning och hopblandningen 
vid simultan inlärning. 

Gustavo: Dåligaste med att kunna lära sig två språk är att det är jobbigt, för man kan inte uttala 
första [språket]. 

Linda: Jag pratar helst svenska för att svenska är liksom mitt grundspråk, för så fort nån pratar 
liksom spanska med mig så liksom förvandlas spanskan till svenska i huvudet så att jag förstår, 
så svenska är liksom det första språket som jag liksom har kunnat. 

Jag: Tycker du svenskan är lättare än spanskan?  

Linda: Ja, eftersom jag är född med den, jag har liksom alltid svenska runtom mig men, det 
beror också på vem man pratar med […] Om man kommer på nånting på det andra språket än 
det språket man ska tala, det tycker jag är en liten nackdel. För om man bara kunde ett språk så 
kan man ju säga det […] Om man ska typ betala och det är lite bråttom, då känner jag lite 
panik. 

Jag tolkar Gustavos och Lindas utsaga som att tvåspråkighetens nackdel lutar mot 
hopblandningen av språken. Linda pekar tydligt på, menar jag, att nackdelen förstärks beroende 
på sammanhang, exempelvis när hon har bråttom och känslan av panik utbryter.  
   Olsson menar att identiteter påverkas och konstrueras kontextuellt bland annat på grund av 
språk och etnisk tillhörighet.317 Således kan identifikationsmönster förändras från situation till 
situation, beroende på sammanhanget.318 När vardagen omväxlande består av skola, arbete, fritid 
och hem presenteras olika sidor av våra identiteter beroende på just sammanhanget och 
situation.319 

Slutdiskussion 
Jag har i det här antologibidraget fokuserat på att belysa mina informanters upplevelser av 
modersmålsundervisningen i relation till Skolverkets uttryckta mål. Jag har även tittat på hur 
flerspråkigheten kan påverka identitetsskapandet inom en institution, i det här fallet skolan. Mitt 
begränsade material gör det omöjligt för mig att på allvar rikta kritik mot 
modersmålsundervisningssystemet i den svenska skolan. Med min studie har jag emellertid fått en 
insikt i hur området kan problematiseras och studeras.  
   En fungerande modersmålsundervisning kan vara avgörande för ett barns språk- och 
identitetsutveckling. På 1970-talet satsade Sverige på en så kallad ”hemspråksreform” som kom 
att bli grunden för den modersmålsundervisning som praktiseras i skolorna idag. 
Modersmålsundervisningen har dock påverkats av utbildningspolitiska beslut, som de 
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ekonomiska nedskärningarna under 1990-talet, i form av mindre resurser. Mina informanters 
upplevda låga prioritering av modersmål som ämne i skolan påverkar i sin tur de flerspråkiga 
barnens vardag och livsvillkor.  
   Informanternas upplevda låga prioritering har visat sig bottna i enkla faktorer såsom 
otillfredsställande undervisningsmaterial och lokaler som en modersmålslärare uttrycker: ”Jag har 
cafeteria eller nåt förråd känns det som.” Den upplevda låga prioriteringen tar sig också i uttryck 
genom en stor ålders- och kunskapsspridning inom undervisningsgrupperna. De elever som jag 
har träffat deltar i modersmålsgrupper där eleverna är mellan fem och tolv år gamla. Detta 
resulterar enligt eleverna i en ineffektiv undervisning och lärarna menar att de känner ett behov 
av att kunna ”dela på sig” eftersom kunskapsspridningen är stor. Ytterligare en konsekvens av 
den låga prioriteringen är för modersmålslärarna den upplevda bristen på kommunikation från 
skolan. Kommunen uttrycker att modersmålslärarna ska fungera som en länk mellan de 
flerspråkiga barnen och deras föräldrar till skolan och samhället. Samtidigt brister 
informationsspridningen som exempelvis inställd undervisning på grund av frilufts- eller 
studiedagar.  
   När det blir till en vana eller rutin att modersmålslärarna inte tilldelas väsentlig information eller 
tvingas undervisa i ”något förråd” skapas det enligt Berger och Luckmanns 
institutionaliseringsteori mönster av handlingar. Dessa legitimeras och tas för självklara just för 
att de praktiseras inom en institution.  
   Utifrån mina informanters utsagor upplever jag att konsekvensen av en låg prioritering har visat 
sig resultera i låg status av modersmål som ämne i skolan. Modersmålslärarnas erfarenheter tyder 
på att statusen grundar sig i de ordinarie lärarnas inställning till modersmålsundervisningen och 
simultan tvåspråkighet. Tidigare forskning uppmuntrar flerspråkighet och förklarar simultan 
tvåspråkighet som en inlärningsprocess där barnet lär sig två språk parallellt. Successiv språkinlärning 
innebär å andra sidan att barnet först lär sig ett språk innan det börjar utveckla nästa. Nackdelen 
med successiv språkinlärning är att barnet kan vägra ta till sig det andra språket eftersom det 
känner att ett språk är tillräckligt kommunikationsmedel. Nackdelen med simultan språkinlärning 
är att barnet kan komma efter i språkutvecklingen i jämförelse med det enspråkiga barnet. 
Resultatet av simultan språkinlärning blir emellertid en dubbel språkkompetens. Trots tidigare 
forskning och Skolverkets uppmuntran till flerspråkighet visar det sig, enligt mina informanters 
utsagor, att ordinarie lärare i vissa fall förespråkar enspråkig svensk kommunikation inom 
skolverksamheten.  
   Vidare menar mina informanter att ordinarie lärare till viss del rekommenderar föräldrar till 
flerspråkiga barn att fokusera på det svenska språket trots att forskning visar att konsekvensen 
kan bli ödesdiger; barnet kan vägra att ta till sig modersmålet. För modersmålslärarna blir följden 
av detta att de känner sig motarbetade i utövningen av sina yrkesroller. 
   Följden av ett förbud av annat modersmål än svenska kan leda till att de flerspråkiga eleverna 
skjuter ifrån sig sitt modersmål i hopp om att ”bli av med” sin stämplade oönskade egenskap. 
Om barnets modersmål inte verkar uppskattas av omgivningen kan en känsla av skam utvecklas 
hos individen. En sådan utveckling är farlig för språkutvecklingen men framförallt för 
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självkänslan och identiteten. Stigmatisering grundar sig enligt Goffman i att en individs egenskap 
inte erkänns socialt. Genom stigmatiseringsprocessen förvandlas därmed den otroligt värdefulla 
förmågan att kunna kommunicera på flera språk till att bli en avvikande ”brist” i jämförelse med 
den normaliserade enspråkigheten. Om de vuxna, som är barnens förebilder, utvecklar 
flerspråkighet som något självklart och positivt förs denna bild över till barnen.  
   I min analys ser vi hur informanternas vardag delvis formas av attityder från övrig skolpersonal 
och en frustration över avsaknaden av ett gränsöverskridande samarbete mellan 
modersmålsundervisningen och den ordinarie undervisningen. Vi ser även ett mönster av 
konstruktion och reproduktion av normalitet och avvikelse när eleverna som deltar i 
modersmålsundervisning fysiskt avviker från den ordinarie undervisningen i det ordinarie 
klassrummet. Denna kategorisering sker indirekt via en schematisk ordning inom 
skolverksamheten. Avvikelsen förstärks när eleverna som deltagit i modersmålsundervisningen 
återvänder till den ordinarie undervisningen och på så vis normaliseras.  
   Diskussionen menar jag speglar svaret på min studies inledande frågeställningar. Fortsatt 
forskning kan med fördel anlägga ett bredare samhälleligt och strukturellt perspektiv på 
problematiken kring skola och flerspråkighet eftersom skolans ordning möjligen snarare är en 
konstruktion av samhället i stort än den lokala verksamheten. I och med mitt val av informanter 
– modersmålslärare och flerspråkiga elever – ger min studie en begränsad inblick i hur 
modersmålsundervisning och flerspråkighet kan upplevas i praktiken. Framtida studier kan tänkas 
gå djupare, med ett mer både vidare och djupare fokus, om intervjuerna kompletterades med 
informanter som ordinarie lärare, enspråkiga elever, rektorer och både flerspråkiga och 
enspråkiga föräldrar.  
   Vardagen inom skolans väggar utsätts ständigt för nya utmaningar i och med samhällets 
komplexitet. Med min studie hoppas jag kunna inspirera verksamma inom skolpraktiken till 
reflektion och att kritiskt förhålla sig till denna vardag.  
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Gemensam slutdiskussion 
Det här arbetet har öppnat upp för många nya perspektiv på hur individen verkar inom 
verksamheters praktiker och hur identitet och livsvillkor formas inom dessa. I denna avslutande 
diskussion söker vi efter gemensamma nämnare. Det vi för fram här är därmed inte 
nödvändigtvis det mest centrala i de enskilda studierna, utan snarare det som kan tänkas förena 
dem. Genom våra fyra studier har vi fått en viss inblick i problematiken mellan verksamheters 
visioner och mål i förhållande till den vardagliga praktiken. Vi kommer nu kort att presentera 
dessa tankegångar.  
   I Emil Dahlström-Hultingers bidrag har han pekat på två viktiga komponenter för en 
fungerande verksamhet. För att skapa flöden för resurser så som erfarenheter och kontakter 
verkar individen behöva vara väl integrerad i organisationen. Den verkar också behöva matcha 
organisationens behov genom sina intressen, sin biografi och sina egna resurser. Genom Klara 
Enmarks belysning av jämställdhetsarbetet på en arbetsplats har vi fått en inblick i hur bland 
annat strukturella hinder i samhället påverkar verkställandet av jämställdhet. Genom individer 
upprätthålls och reproduceras dessa hinder vilket försvårar verkställandet av visionen om en 
jämställd arbetsplats. Utifrån Julia Zytos studie har vi bland annat fått en bild av hur man inom 
verksamheter som arbetar med eftervård för frigivna kvinnor, kan tänkas skapa föreställningar 
om den kvinnliga kriminella identiteten. Detta har visat sig vara intressant i Zytos diskussion om 
hur dessa föreställningar även påverkar maktordningen. I Jenny Schwerdts studie har vi mött 
erfarenheter av den svenska skolans modersmålsundervisning där verksamheten upplevs som lågt 
prioriterad. Studien har också visat på hur skolan kan upplevas påverka identitetsskapandet hos 
de flerspråkiga eleverna genom konstruktionen av normalitet och avvikelse. 
   I verksamheterna som vi har studerat upplever vi att informanterna har en kunskap kring de 
problem som finns i verksamheten. Det blir därför intressant att ställa frågan varför denna 
kunskap ofta inte används i praktiken. Finns det brister i kunskapsförmedlingen och 
erfarenhetsutbytet som försvårar implementeringen av verksamheternas mål? Vi ser att denna 
problematik tar olika form i studiens samtliga fält. I Zytos studie ser vi att personal inom 
eftervården för frigivna kvinnor talar om vikten av samarbete mellan olika aktörer. Trots viljan 
brister detta ibland, vilket medför negativa konsekvenser för klienterna inom verksamheten. En 
liknande problematik upplever Schwerdt i sin studie där modersmålslärarna uttrycker brist på 
samarbete mellan modersmålsundervisningen och den ordinarie undervisningen. Informanterna 
menar att en bättre kommunikation mellan lärarna skulle kunna underlätta elevens språkinlärning. 
Likaså här följer alltså negativa konsekvenser, i det här fallet för de flerspråkiga eleverna. Ser vi till 
Dahlström-Hultingers fält verkar ett stort problem ha varit just frånvaron av erfarenhetsutbyte 
och kontakt aktörer emellan, något som i nuläget verkar ha blivit bättre. Även aktörer på 
Enmarks fält visar på tendenser till att det faktiskt finns kunskap om orsaker till svårigheter att 
verkställa jämställdhet i arbetslivet. Informanterna påtalar bland annat själva att strukturella 
patriarkala mönster påverkar individernas strävan efter jämställdhet, ändå saknas en diskussion 
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om detta på arbetsplatsen. Vi ser alltså även här att en kunskap om problemen finns men att det 
verkar vara svårt att integrera dessa i praktiken. 
   Som vi pekat på ovan kan vi se att ett av verksamheternas problem är bristen på resurser. Detta 
kan vara resurser i form av kontakter, samarbete, materiella resurser, kunskap och 
informationsförmedling. I vissa av verksamheterna gör bristen på resurser att ansvaret för att 
uppnå verksamhetens mål upplevs ligga på individen. Att man i verksamheterna som studerats 
möter svårigheter med att uppfylla målen kanske kan bero på hur olika individer värderar 
verksamheten och dess mål. Värderingsfrågor kräver ett engagemang vilket i sin tur kan menas 
vara beroende av individens egna intressen och erfarenheter.  
   I flera av verksamheterna menar vi att målen lättast verkar kunna uppfyllas om de 
verksamhetsaktiva har en egen personlig drivkraft och ett eget engagemang. I Zytos studie ser 
hon det personliga engagemanget som en viktig drivkraft i det vardagliga arbetet, vilket leder till 
att den enskilde även kan få stor möjlighet att påverka verksamhetens beslut och utformning. 
Även Schwerdts studie visar på upplevelser av att det yttersta ansvaret för en fungerande 
undervisning ligger på de enskilda individerna, exempelvis i form av att modersmålslärarna reser 
till sina hemland för att införskaffa läromedel. Detta upplevs leda till att förväntningar om att 
lyckas med att uppnå målen flyttas från själva verksamheten till den enskilde. Även i Enmark och 
Dahlström-Hultingers studier har det egna engagemanget visat sig vara centralt.  
   Problemen i verksamheterna kan också ta sig uttryck genom strukturella förhållanden. Detta 
kan vi se i Enmarks studie där hon pekar på hur exempelvis isärhållandet av kön hindrar 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen. Det här visar sig också i Schwerdts studie där de enspråkiga 
barnen upplevs konstrueras som norm och därmed de flerspråkiga som avvikande, vilket kan leda 
till en form av stigmatisering.   
   När vi inledde dessa studier hade vi en bild av att det ibland kan finnas en skillnad mellan 
verksamhetens verklighet och dess uttryckta mål. I våra studier har vi utforskat denna skillnad 
men vi kan ändå menas bara ha skrapat på ytan. Djupare och mer utförliga efterforskningar 
behöver göras för att på ett rättvist sätt förstå varför det är så. 
    Vi har utgått från individens upplevelser. Andra möjliga perspektiv att närma sig fälten på är 
exempelvis ur ekonomiska eller pedagogiska infallsvinklar. Eftersträvansvärt skulle också kunna 
vara att anlägga en diskursanalytisk utgångspunkt för att därigenom, på ett mer djupgående sätt, 
synliggöra olika mekanismer som tillsammans verkar bakom den problembild som genom våran 
studie målats upp.  
   Det skulle också kunna vara intressant att vidareutveckla relationen mellan individen och det 
strukturella förhållandet inom denna typ av verksamheter. Detta skulle kunna göras i linje med 
Zygmunt Baumans eller Ulrich Becks teoribildningar om hur strukturella samhälleliga förklaringar 
förlorar mark gentemot en bild av individens eget ansvar.320 Är det så att det som en gång sågs 
som samhällets, arbetsgivarens eller verksamhetens problem kan menas ha kommit att läggas på 

                                                 
320 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg: 1999) och Ulrich Beck, Risksamhället: påväg 
mot en annan modernitet (Göteborg: 2000) 
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den enskilde individen? Hur konstrueras det institutionella sammanhanget omkring individen? 
Vad får detta för konsekvenser å ena sidan för relationen mellan vision och praktik och å andra 
sidan för individen? Med dessa frågor hoppas vi kunna inspirera till fortsatta studier av dessa och 
liknande fält. 
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