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Forskningsfrågan, respondenterna och genomförandet 1 
När man genomför en intersektionell analys är därmed ambitionen att 
utforska samspelet, eller skärningspunkterna, mellan olika kategorier 
av vilka de främsta alltså är kön, klass, etnicitet/kultur, ålder och sexua-
litet. Fastän de olika kategorierna står självständiga är de samtidigt 
sammanflätade med varandra. Vilken styrka de olika kategorierna har, 
inom en intersektionell analys, varierar med den undersökta kontexten, 
sammanhanget. Särskilt kön, klass och etnicitet/kultur är samman-
vävda med vad Mattsson kallar för ”beständiga” former av social ojäm-
likhet medan ålder är en mer föränderlig och övergående kategori 
(Mattsson 2010:19,94). Det övergripande syftet, med föreliggande ex-
aminationspaper, är således att undersöka resonemangen hos social-
sekreterare, om olika klientkategorier. Detta i deras kontakter med och 
granskning av klienterna, i samband med att de ansöker om ekonomiskt 
bistånd, inom socialtjänsten, och huruvida klienternas reaktioner på 
deras arbete påverkar dem i deras myndighetsutövning. 2  

Som Mattsson (2010) understryker är det svårare att uppmärksamma 
maktstrukturer och social ojämlikhet i vardagsnära praktiker, männi-
skor emellan, än det är på gruppnivån eller på den samhälleliga nivån. I 
vardagliga situationer noteras alla de likheter och skillnader som finns 
mellan individer och som kan försvåra för forskaren att se de rådande 
strukturella mönstren. Det föranleder också att vissa faktorer, händel-
ser, situationer och omständigheter tas för givna. Detta genom att de 
uppfattas som självklarheter, vilket försvårar ifrågasättandet till och av 
dem (Mattsson 2010:31–32). Inom ramen för detta examinationspaper 
har jag valt att genomföra enklare, anspråkslösa ”samtalsintervjuer” 
med fyra socialsekreterare, för att ta del av deras resonemang och erfa-
renheter, om deras syn på olika klientkategorier, inom socialtjänstens 
ekonomiska bistånd. Likaså resonemang om sig själva och om sina ar-
betskollegors myndighetsutövning, sammankopplat till klientkategori-
erna som de får kontakt med i sitt ”gräsrotsbyråkratiska” arbete, för att 

                                                        
1 Detta working-paper examinerades inom ramen för doktorandkursen: ”Genus, intersektion-
alitet och socialt arbete i globaliseringens tid”, vid Mälardalens högskola, 7,5 hp, vt 2015.    
2 Ekonomiskt bistånd används framför begreppet ”socialbidrag.” Socialbidragsberoende 
förknippas med stigmatisering och skam (se t.ex. Dahlgren & Starrin 2004:127) i ett  
kapitalistiskt samhälle präglat av lönearbetet, som norm (se t.ex. Paulsen 2010:46,54).  
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nu använda Michael Lipskys (2010/1980) begrepp. Det empiriska 
materialet utgörs av två kvinnor och två män. Intervjuerna genomför-
des telefonledes och varade mellan 20-30 min/intervju. Samtliga re-
spondenter har avlagt en formell socionomexamen. De båda kvinnorna 
är 57 respektive 46 och de båda männen är 34 och 49. Endast en av de 
intervjuade, kvinnan på 46, har tillbringat hela sin socionomkarriär, 
med arbete inom ekonomiskt bistånd. De andras professionella bak-
grund varierar, men finns dock till störst del inom socialt arbete. Man-
nen på 49 är första socialsekreterare, men alla har gemensamt att de 
konkret arbetar med utredning och beslut om ekonomiskt bistånd. 
Samtliga arbetar inom samma kommun och även på samma bistånds-
avdelning. Alla är etniska svenskar. Vid analysen av de mest talande in-
tervjucitaten, från det empiriska materialet, varvar jag delvis min ana-
lys, som utgår från intersektionella kategorier, vars urval dock inte i 
förhand var bestämt, med teoretiska inslag. Dessa handlar om kategori-
användandets betydelse, språket och även om den positionella nivån, 
inom organisationer. Sammanfattningar görs också efter varje tema, 
med belysande intervjucitat, för att understödja tolkningarna. Examin-
ationspapret har följande upplägg. Först diskuteras en del teoretiska 
perspektiv. Därefter analyseras intervjucitaten. Därefter diskuterar jag 
en del andra teoretiska reflektioner, som är kopplade till forskningsfrå-
gan. 

Kategoriseringarna inom socialt arbete,  
med fokus på arbetslösa bidragsmottagare 
Den svenska välfärdsstaten har, sedan långt tillbaka, strävat efter att 
förse sina medborgare med så goda levnadsvillkor som möjligt utifrån 
tanken om ”det svenska folkhemmet” vars båda grundpelare utgörs av, 
å ena sidan, en stark arbetarrörelse och, å andra sidan, av en lång pe-
riod av socialdemokratiskt styre, på politisk nivå (Mattsson 2010:108–
109). Sverige tillhör den socialdemokratiska välfärdsregimen. Esping-
Andersens klassbaserade studier av den svenska välfärdsregimens ”so-
lidaritet med sina medborgare”, främst genom ekonomiska transakt-
ioner av ersättningar och bidrag mellan välfärdsstaten och dess med-
borgare, har fått ett så pass positivt genomslag att det bortses från de 
negativa aspekterna, när det gäller olika inslag, ur intersektionell syn-
punkt, som marginaliserar och exkluderar (Pringle 2010:20). Med tan-
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ken om att skapa en stark och livskraftig välfärdsstat medföljde även 
lagar, regler, policyn och tankesätt som, på ett antingen direkt eller in-
direkt plan, bidrog till förtryck och exkluderingar av redan utsatta indi-
vider och grupper i samhället. Det beror på att socialpolitiken, i mångt 
och mycket, utformades efter olika föreställningar om grupper som för 
samhället utgjorde risker och måste hanteras (Mattsson 2010:108–
109), som de föreställningar som fattigvårdshistorien lutade sin upp-
delning av ”värdiga” och ”ovärdiga” mot (Geremek 1991/1986:270–
276) och där arbetslösa kategoriserades i underkategorier. De som an-
sågs vara lösdrivare och frivilligt arbetslösa inplacerades i arbetsinrätt-
ningar (Salonen 2009:61). Samtidigt som olika slags kategoriseringar 
tenderar att, oavsett avsiktligt eller oavsiktligt, inplacera klienter som 
behöver socialtjänstens stöd, hjälp och service i underordnade posit-
ioner (Meeuwisse 2007:40–41) är det även nödvändigt att socialarbe-
tare gör dessa kategoriseringar. De underlättar, med andra ord, det 
konkreta välfärdsarbetet, inom socialt arbete. Detta välfärdsarbete 
handlar om att bedöma, granska och besluta om behov utifrån främst 
svensk lagstiftning, regler, policyn, riktlinjer och praxis (Swärd 
2007:50,56).       

Språket hos organisationen och organisationen  
som ingång till intersektionell analys 
De flesta samhälleliga maktrelationer, som reproducerar social skikt-
ning mellan individer och grupper, legitimeras genom språket. Språket, 
och de ord som används i beskrivande syfte, inom ramen för en viss 
kontext, legitimerar olika slags maktordningar. I olika situationer och 
sammanhang pågår även kamper om hur olika grupper, och kategorier, 
ska definieras och var gränsen lämpligtvis bör infalla. Detta sker främst, 
men inte bara, genom språket. Språket är ofta sammankopplad med 
makt och asymmetriska relationer. Genom att ha en maktposition kan 
den överordnade individen, mer än ofta, få den underordnade och be-
roende individen att agera som den överordnade kräver eller förväntar 
sig. Emellanåt sker detta också mot den underordnades egna intressen 
(Edling & Liljeros 2010:17,20,155). Även Gramscis begrepp ”hege-
moni”, förvisso utvecklat utifrån det italienska samhälleliga systemet, 
kan kopplas an till den intersektionella analysen. Detta genom att föras 
vidare från kategorin klass, som var det som upprätthöll Gramscis fo-
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kus, till att även avhandla de andra kategorierna, som till exempel kön, 
etnicitet/kultur och ålder. Därmed menar Mattsson att det även blir 
möjligt att förstå hur underordnade grupper accepterar sin marginali-
serade livssituation och även kan komma att tolka denna utifrån de 
överordnades tolknings- och begreppsapparat (Mattsson 2010:36).  

Som jag ser det, utifrån vad otaliga studier dessutom redan har påtalat, 
talar socialsekreterare ofta utifrån en medelklassbakgrund. Därutöver 
har de också en legitim, välfärdsinstitutionell auktoritet, i sina maktas-
symetriska relationer med klienter, vilket kan skapa en stor press på 
klienterna om att anpassa sig efter deras krav och synpunkter. Omfatt-
ningen på trycket, från socialsekreterarnas sida, kan variera till exem-
pel utifrån klienternas etnicitet/kultur och från ålder. Genom en studie 
av Hedblom (2004) framkom intressant nog att socialtjänsten inte har 
särskilt höga förväntningar på invandrarkvinnors förmåga att lära sig 
det svenska språket, kunna hitta ett lämpligt arbete och därigenom an-
passa sig till ett liv i det svenska samhället. Istället betraktades dessa 
kvinnor som förtryckta, och då även som utsatta för ett vardags- och 
familjeliv, utgående från den patriarkala kulturen. Detta bidrog till att 
en del av kvinnorna accepterade denna tolkning, från sina socialsekre-
terares sida (Hedblom 2004:147 ff.). Ur ålderssynpunkt, sett till stereo-
typer och fördomar, vilket redan har varit föremål för en del livliga 
massmediala debatter, problematiseras frågan ytterligare, menar jag, 
när ålder korsar etnicitet/kultur (alltså den etniska bakgrunden).  

Ställer socialtjänsten till exempel lika höga krav på invandrarungdomar 
som de gör på svenska ungdomar? Om kön tilläggs som en tredje kate-
gori; ställer de lika höga krav på arbetslösa invandrarflickor som de gör 
på arbetslösa svenska flickor, från majoritetsbefolkningen? Om inte, 
vilka är då de föreställningar, om olika underkategorier av minoritets-
grupper, som bakomligger olika krav för att kunna uppbära ekonomiskt 
bistånd? Om sedan också klass tilläggs, som en fjärde kategori; hur är 
kraven på till exempel en medelklassflicka som söker bidrag? Detta 
jämfört med en flicka som då har arbetarbakgrund och som har flyttat 
hemifrån, men inte klarar av att vara självförsörjande? Dessa retoriska 
frågor synliggör betydelsen av att föra ett intersektionellt resonemang. 
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Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket 
och det som uttalas, utan många gånger även icke-kommunikativt. Det 
kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte 
(får) uttalas i olika situationer (jämför Foucault 1993/1971:7). Likaså 
utifrån individers kroppsspråk. Winker & Degele skriver att det främst 
är genom sociala praktiker som individer bidrar till att befästa eller ut-
mana sociala strukturer. Därigenom hanterar de även representationer, 
som normer, värderingar och ideologiska föreställningar. För att citera 
Winker & Degele: ”Through social practices like social action and 
speech, individuals delineate themselves in social contexts, construct 
identities, process symbolic representations, support social structures 
or challenge them” (Winker & Degele 2011:56).  

Ur organisationsperspektiv är kön, klass och etnicitet/kultur centrala 
faktorer, av positionell karaktär. De påverkar hur arbetet i realiteten 
organiseras, inom till exempel socialtjänsten. Organiseringen, av socialt 
arbete, påverkar maktrelationerna och även den utsträckning som det, 
för olika aktörer som deltar, blir möjligt att påverka beslut och så vi-
dare. Mattsson diskuterar fyra olika dimensioner som, i organisationer, 
påverkar interaktionerna mellan socialsekreterarna och klienterna, av 
vilka de positionella faktorerna är centrala (Mattsson 2010:115, 149). 
Enligt mitt synsätt strukturerar positionella faktorer inte bara maktre-
lationer mellan socialsekreterare och deras klienter utan även mellan 
de förstnämnda aktörerna, mellan socialsekreterare. Detta framträder 
också till viss del i analysen av telefonintervjuerna.  

De stabila mönstren, som ofta föreligger hos social skiktning, beror på 
att denna, till stor del, upprätthålls av organisationer. Det är organisat-
ioner, där det finns maktrelationer, som alltså tenderar att reproducera 
den sociala skiktningen. Det handlar om organisationer som ofta har en 
hög grad av legitimitet hos majoriteten av allmänheten (Ahrne 
2010:154; Edling & Liljeros 2010:20). Socialtjänsten är ett exempel på 
en välfärdsinstitution (av mig kallad institution framför organisation). 
Socialtjänsten har en omfattande makt, vilken delvis bottnar utifrån det 
samhälleliga förtroende (legitimitet) som socialtjänsten behöver ha 
från omvärlden. Detta för klientkontakterna, med individer som befin-
ner sig i olika slags utsatta livssituationer, och där asymmetriska makt-
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relationer skapas och vidmakthålls. Ur ett intersektionellt perspektiv, 
på organisationer, går Acker (2006) in på mesonivån, som består av 
olika organisationer. Hon understryker, i sin egen empiriska analys, av 
studier med bankanställda av båda könen, att detta med ojämlikhets-
strukturer, särskilt i relation till kön, klass och etnicitet/kultur, är svåra 
att förändra i organisationer. Främst, men inte enbart, aktualiseras 
denna synpunkt av henne för byråkratier. I synnerhet dessa organisat-
ioner menar hon tenderar att vara stelbenta och svårföränderliga. Vi-
dare pekar hon på att, inom olika organisationer, bidrar kategorierna 
kön, klass och etnicitet/kultur till komplexa processer. Dessa kategorier 
skär in i varandra och motsäger även varandra, i olika situationer och 
sammanhang (Acker 2006:443,453 ff.). 

Socialsekreterarna om klientkontakterna i  
samband med ekonomisk biståndsansökan 
I följande framställning presenteras och analyseras socialsekreterarnas 
utsagor genom att jag, på intersektionell väg, utforskar vad som förenar 
och åtskiljer utsagorna från varandra. Den kategori som av responden-
terna aktualiseras på ett explicit sätt, i de nedanstående utsagorna, är 
alltså kön och på mer av ett implicit sätt synliggörs även åldern. Detta 
sker således när respondenterna diskuterar sina kontakter, med klien-
terna, i anslutning till att de sistnämnda ansöker om ekonomiskt bi-
stånd, hos socialtjänsten. Detta med ålderskategorin manifesterar sig 
särskilt i den femte utsagan. Där kopplas åldern an till respondentens 
tanke om bristen på arbetslivserfarenhet, hos de unga socionomerna, 
som något som kan påverka deras förmåga att tackla svåra klientsituat-
ioner. Likaså framträder åldersaspekten i den fjärde utsagan. Det visade 
sig således genom att respondenten underströk sin långa arbetslivser-
farenhet, som givetvis är något som kommer med åldern, som fördel-
aktigt i hanteringen av svåra klienter.     

Kvinnlig respondent 1, utsaga 1: ”När svåra situationer uppstår oavsett 
könet på bidragstagaren kan man visst be en av våra manliga medarbe-
tare att ta sig an det specifika fallet, om man finner att det behövs.” 

Kvinnlig respondent 2, utsaga 2: ”Det fanns ett fall med en onormalt ag-
gressiv kvinna som smällde knytnäven i bordet, då ringde jag på intern-
telefonen efter en av mina kollegor som råkade vara man.” 
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Kvinnlig respondent 1, utsaga 3: ”Jag vet att det på en del andra social-
tjänster runtom i landet går till så att männen får ta hand om de fall där 
individerna som söker socialbidrag har ett våldsamt förflutet, är kända 
som missbrukare eller helt enkelt är rättshaveristiska och svåra att pa-
rera av det skälet. Särskilt när det gäller män tror jag att det blir bättre i 
mötet om de träffar en man.”   

Kvinnlig respondent 1, utsaga 4: ”Jag har så pass mycket erfarenhet av 
denna klientkategori att jag inte behöver luta mig gentemot ett annat 
kön eftersom jag är socionom med en lång arbetslivserfarenhet, längre 
än de flesta andra på min avdelning. De flesta situationer med klienter-
na klarar jag själv eller genom att diskutera fallen som kan urarta med 
en del av mina andra kollegor, på möten.” 

Positionella faktorer, som just ålderskategorin, i den nedanstående ut-
sagan, tenderar således att strukturera relationer (Mattsson 2010) även 
professionella, mellan socialsekreterare. Det är vanligt inom byråkra-
tier av hierarkisk karaktär (Acker 2006), som just inom socialtjänsten:   

Kvinnlig respondent 1, utsaga 5: ”Som nybliven socionom direkt från ut-
bildningen tror jag det kan vara jobbigt att komma i kontakt med ag-
gressiva klienter fast ekonomiskt bistånd är ju startpunkten för många 
unga socionomer innan de avancerar i karriären. De får lära sig mycket i 
kontakten med dessa klienter som har alla möjliga problem med sig i 
bagaget.”  

Kvinnlig respondent 1, utsaga 6: ”Höjer man som kvinna tonen blir klien-
ten upprörd och ringer ens chef och klagar på socionomen, biståndsbe-
slutet, allt men när en man gör samma sak är det inte lika känsligt.” 

Kvinnlig respondent 2, utsaga 7: ”Män blir inte lika ifrågasatta som kvin-
nor som avslår ansökan om socialbidrag. Jag tror att klienter är ganska 
könsstereotypiska, de tror att män är mer kompetenta fastän män kan 
vara hårdare i sina beslut om socialbidrag och ställer fler krav på ar-
betslösa. I alla fall på arbetsplatser där jag tidigare har arbetat, har jag 
sett detta.” 
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Sammanfattningsvis, för det första, på ett generellt plan, indikerar re-
sultatet att i anslutning till granskning och bedömning, av ekonomiskt 
bistånd, inom socialtjänsten, kan manliga socialsekreterare bli aktuella i 
de situationer när klienterna anses vara ”problematiska.” Den första ut-
sagan framförde att detta kan göras i svåra klientsituationer, oavsett 
klientens kön. Detta medan den andra utsagan specifikt uppmärksam-
made ett fall med just en kvinna som uppfattades som aggressiv. Enligt 
Pease (2001) ståndpunkt borde män få hjälp med att bygga en större 
beteenderepertoar och då en som inte sammankopplas med kontroll, 
objektifiering och våld (i föreliggande examinationspaper är mäns utö-
vande av kontroll av störst intresse) (Pease 2001:4). En del av intervju-
citaten, utsaga 1 och utsaga 2, visar tydligt hur eventuella könsbundna 
föreställningar på ett implicit sätt gör mäns ”kontrollerande” egenskap-
er till en fördel, på arbetsplatsen. Detta i interaktionerna med just de 
aggressiva och ”problematiska” klienterna, av båda könen.  

För det andra indikerade också resultatet, från den sjätte och den 
sjunde utsagan, att de bidragssökande klienterna inte förefaller vara 
lika känsliga, inför de manliga socialsekreterarna, som de förefaller vara 
inför de kvinnliga socialsekreterarna. Detta fastän männen, på olika 
sätt, kunde vara betydligt hårdare, det vill säga i samband med bi-
ståndsbedömningen, gentemot klienterna. I alla fall enligt utsagan som 
kom från en av de kvinnliga respondenterna. En intressant fråga är 
huruvida de kvinnliga socialsekreterare, som diskuterar de manliga so-
cialsekreterarna som ett slags alternativt tänkbar utgångsmöjlighet 
gentemot ”problematiska” klienter, på detta sätt bidrar till att reprodu-
cera genusordningen, och även den hierarki som ofta finns inflätad i or-
ganisationer, detta sett till arbetsdelningen, avseende könsaspekten. 
Kanske inte, men jag menar att frågan i alla fall är värd att beakta. 

Enligt Connell & Messerschmidt (2005) utgår den ”hegemoniska mas-
kuliniteten” från den västerländska synen på föreställningen om den 
ideala formen av maskulinitet och som bara kan uppnås av ett fåtal 
män. Samtidigt kan alla män dra fördel av denna maskulinitet, sett ur 
ett vardagsperspektiv och i relation till den rådande könsmaktordning-
en. Den hegemoniska maskuliniteten tenderar, enligt författarna, att 
upprätthållas i vårt samhälle genom just till exempel institutioner 
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(Connell & Messerschmidt 2005:832–834). Det finns, som noterat, en 
del könsstereotypiska utsagor ovan, från de kvinnliga respondenternas 
sida, som att just män kan få situationer som har att göra med ”proble-
matiska” klienter under kontroll. Detta kan även påverka synen på män, 
i socialt arbete, som mer kompetenta, vad gäller att hantera ”svåra” ar-
betssituationer. Fast samtidigt tydliggjordes, inom ramen för den fjärde 
utsagan, från en av respondenterna, förvisso hennes arbetslivserfaren-
het, som ju kommer med åldern. Detta föranledde också att responden-
ten därigenom uppfattade sig kunna tackla alla möjliga slags situationer 
och reaktioner, som kunde uppstå i kontakten med klienterna.  

En del av respondenternas resonemang, både om socialtjänstens klien-
ter och om arbetskollegornas myndighetsutövande arbete, med de eko-
nomiskt biståndssökande, är med den allra största sannolikhet inflä-
tade i det välfärdsinstitutionella synsättet och synliggör därutöver, som 
det redan framkommit i det empiriska materialet, en del aspekter vad 
gäller ojämlikhetsregimer. Hierarkin, inom organisationen, återspeglar 
en del avseende socialarbetarens syn på ålder, som sammankopplas 
med de ungas bristande arbetslivserfarenhet, och betraktas som en 
nackdel i det konkreta arbetet med svåra klienter, inom socialtjänstens 
ekonomiska bistånd.    

Socialsekreterarna om kontrollfunktionen,  
klienterna och det ekonomiska biståndet 
Den följande framställningen, av respondenternas resonemang, presen-
terar de mest centrala uttalandena (vilket inte var så många) som gjor-
des och som kan analyseras, intersektionellt.  

Manlig respondent 1, utsaga 1: ”Jag tror att det är lika viktigt att granska 
kvitton, hyresavier och annat hos båda könen och inte utgå från att just 
kvinnor är mer ärliga för så är det inte i realiteten.” 

Manlig respondent 2, utsaga 2: ”Kvinnorna är generellt mer avspända 
när de besöker oss. Killarna verkar mer förberedda när de väl är på 
plats, på att besvara frågor och visa papper.”   
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Kvinnlig respondent 2, utsaga 3: ”Ibland kan språksvårigheter leda till 
missförstånd men det betyder inte att dessa klienter försökt att vilse-
leda socialtjänsten för att tillskansa sig mer i bidrag.” 

Manlig respondent 1, utsaga 4: ”Jag tittar lite extra på dokumentation 
hos de klienter som svarar i lite av svävande ordalag, då kanske inte allt 
står rätt till men det kan också bero på att människan är nervös.” 

Sammanfattningsvis, den kategori som, på ett explicit sätt, aktualisera-
des i respondenternas ovanstående resonemang, var kön och på mer av 
ett implicit sätt eventuellt etnicitet/kultur och ålder. Respondenterna, 
med utsaga 3 och 4, var de enda som, i sina resonemang, strävade efter 
att förhålla sig könsneutrala. Utsaga 3 föreföll, på ett mer indirekt sätt, 
att diskutera kategorin etnicitet/kultur, dock utan att koppla an till kli-
entens kön, genom att referera till språksvårigheter. De båda respon-
denterna, med utsaga 1 och 2, hade gemensamt att de på ett explicit sätt 
diskuterade kön, men på skilda sätt. Den ena respondenten påtalade att 
kvinnor inte nödvändigtvis är det mer ”ärliga” könet medan den andra 
respondenten framförde att ”killar” verkar mer förberedda när de 
kommer till socialtjänsten, för att söka det ekonomiska biståndet. In-
tressant, i sammanhanget, är också den språkliga användningen. ”Kvin-
nor” och ”killar.” En tolkningsmöjlighet, utifrån kategorin ålder, är där-
för att respondenten med ”killar” kan ha avsett just yngre män, som att 
det är just denna underkategori av män som är mer förberedda, ur ge-
nerellt synpunkt, när de möter sin biståndshandläggare, på socialtjäns-
ten. 

Övriga teoretiska reflektioner mot  
bakgrund av det empiriska materialet 
Fastän det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna, inte gick in 
särskilt mycket på andra detaljer som för mig också var intressanta, uti-
från en intersektionell analys, menar jag att det ändå är av värde att, på 
ett mer teoretiskt plan, belysa en del av dessa tankar från min sida och 
diskutera dem; mot bakgrund av kurslitteraturen. Till exempel kan 
Holmströms (2012) artikel användas, eller mer specifikt den del av 
hennes diskussion, som utgår från de båda begreppen ”ovanifrån” och 
”underifrån” (Holmström 2012:214–215). Det man kan fråga sig är om 
socialsekreterare, i sina resonemang, är mer kritiska eller mer vidsynta 
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gentemot transnationella bidragssökande, som har förflyttat sig från 
fattigare länder, över gränserna till rikare länder, och därmed har en 
viss etnisk bakgrund, en annan nationalitet och ett annat kulturellt ba-
gage med i bilden, och hur manifesterar sig därmed detta inom ramen 
för den individuella behovsprövningen, där granskning ingår? Förvisso 
diskuterade Holmström begreppen med fokus på kärleksrelationer, 
mellan män från fattiga länder och kvinnor från rika länder i västvärl-
den, som Sverige, men begreppen är ändå intressanta i sammanhanget. 
Klientkategorier kan ju också, implicit eller explicit, rangordnas på ett 
hierarkiskt sätt utifrån vilken världsdel de olika individerna kommer 
från och påverka biståndsbedömningen, på ett eller annat sätt. Man får 
inte förglömma handlingsutrymmets betydelse, i sammanhanget.  

Och dessutom, hur socialsekreterarens kön, klass och egna etniska bak-
grund kan påverka beslutet. Underlättar olika kategoriseringar, som so-
cialarbetarna använder sig av, alltså inom ramen för sin myndighetsut-
övning, för dem att fatta beslut i enskilda ärenden, men även i vilken 
grad kategoriseringarna försvårar för socialsekreterarna att fatta beslut 
om att antingen bevilja eller avslå ekonomiskt bistånd? Då tänker jag 
främst på det faktum att med kategoriseringar medföljer stereotyper 
och generaliseringar som antingen, direkt eller indirekt, faktiskt kan 
komma att bidra till beslutsutgången (Ernlund 2015:2).  

En del unga arbetslösa individer, jag minns särskilt två unga män i detta 
sammanhang, framträdde i massmedierna och berättade att socialtjäns-
ten ställde orimligt höga krav på dem, vad gällde att delta i aktiverings-
åtgärder och villkor om att praktisera så pass många timmar att de inte 
hann söka arbete. Detta medan andra unga inte hade fått samma krav. 
De hade haft lindrigare fysiska funktionsnedsättningar, men inte så 
pass illa att de, för det mesta, inte kunde klara sig själva i vardagen. De 
unga med funktionsnedsättningarna kände däremot att de, på ett orik-
tigt sätt, blev diskriminerade. Detta eftersom de ville ha praktik (i mot-
sats till de unga, ”friska” männen, som ville ha färre arbetsmarknads-
krav på sig) och därmed få möjlighet att komma ut i samhället, på 
”samma villkor som vanliga människor.” Då hade socialtjänsten, i sam-
råd med Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården, bedömt dessa 
individer vara mindre anställningsbara, på den öppna, svenska arbets-
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marknaden. Därmed hade de sänkt sina krav på de funktionsnedsatta 
unga individerna, till inga krav alls, och bara betalade ut det ekono-
miska biståndet, på ett månatligt fortlöpande sätt. Medan de hade dragit 
åt svångremmen om andra underkategorier av unga. Ovanstående ak-
tualiserar också frågan om kategorierna i sig. Det vill säga att synliggöra 
hur kön, klass, etnicitet/kultur, ålder, sexualitet, med flera kategorier, 
skär in i varandra och då bidrar till social ojämlikhet. Den globala 
aspekten blir intressant i detta sammanhang, bland annat en avgörande 
poäng, för min del, som framhålls av Holden (2014). Han menar att det 
är viktigt att till exempel särskilja fattigdom, det som individer således 
behöver för att klara existensminimum, från social ojämlikhet. Det sist-
nämnda gäller den ojämlika fördelningen av samhällets resurser, till 
olika kategorier av människor, och detta kan då problematiseras utifrån 
kategorier som till exempel etnicitet/kultur eller kön, för att ta två bely-
sande exempel (Holden 2014:35) och detta understryker vikten, enligt 
min ståndpunkt, av att också veta vilka slags teoretiska kopplingar som 
är nödvändiga för att göra en bra intersektionell analys, som även blir 
rimlig. En fråga som jag också vill lyfta fram, för att återkoppla tillbaka 
till detta med socialarbetarnas kategoriseringar, och som jag tycker 
vore intressant att utforska vid något tillfälle, är om hur omfattande be-
hov av ekonomiskt bistånd en del klienter anses ha, framför en del 
andra, påverkas, sett utifrån socialarbetarnas handlingsutrymme och 
detta med; livsföring i övrigt, utifrån klienternas ”levda erfarenheter” 
och dessutom varierar med klienternas kategoritillhörigheter och på-
verkar beslutet om bistånd genom övrig livsföring? 

Ännu en reflektion, om kategoriseringarna inom socialt arbete, är det 
som Rothstein (2003) lyfter fram om att det emellanåt kan vara knepigt 
att inplacera individer i kategorier. Sedan menar han att det därutöver 
är viktigt att också uppmärksamma att även individerna själva, utifrån 
sina egenintressen, kan komma att kämpa för att inplaceras inom ra-
men för en viss kategori, men också för att inte hamna där. Detta för-
svårar det konkreta välfärdsarbetet. Kan individer, som söker ekono-
miskt bistånd i form av socialbidrag, få en större summa pengar än so-
cialarbetaren bedömt att de ska ha, utifrån redan i förväg fastställda ka-
tegorier, kan dennes klienter börja uppge falska eller tveksamma kate-
goritillhörigheter (även känt som fusk eller otillbörligt utnyttjande av 
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det svenska samhällets skattefinansierade, gemensamma resurser, om 
man ska förstå detta mot bakgrund av mitt avhandlingsämne). Utifrån 
ovanstående tankar förespråkar Rothstein, trots kategoriindelningar-
nas värde, att det mest centrala ändå är att beakta att det i slutändan 
faktiskt inte är de sociala strukturerna, eller grupperna i sig själva, defi-
nierade utifrån kategorier, som agerar utan att det istället alltid är ”ak-
törerna i dessa enheter som gör att något sker eller inte sker” 
(Rothstein 2003:58). Om inte annat kan man, utifrån Rothstein, i alla 
fall inse det värdefulla av att, inom ramen för en intersektionell analys, 
ha insikt om betydelsen av att, i större eller mindre utsträckning, 
pendla sin förståelse, av sociala problematiker, mellan den sociala 
strukturen, organisationen, grupper, och individuellt aktörskap eller 
deras agens, som det också kan kallas (Rothstein 2003:217–218,58).        
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