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Sammanfattning: Denna uppsats fokus ligger på den praktik inom socialt arbete där 

kategorier produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Huvudsyftet har varit att studera 

professionell retorik i relation till det kategoriseringsarbete som sker inom välfärdsstatliga 

miljöer. En diskursanalytisk metod har valts som grund i form av en kategoriseringsanalys. 

De teoretiska förutsättningarna har varit poststrukturalism, social konstruktionism och 

diskurspsykologi och mer specificerat i form av institutionell kategorisering, medan Jonathans 

Potters (1996) metodologiska retoriska verktyg kring faktakonstruktion tillämpats för att 

analysera hur respondenterna framställt sina utsagor som trovärdiga och faktamässiga.  

Addiction Severity Index (ASI) manualen har använts som utgångspunkt för insamlandet av 

empiri, men även som ett sätt att försöka fånga in professionell hjälpverksamhets generella 

ambition att standardisera och säkra sitt arbetssätt. Sammanlagt har tio yrkesverksamma 

professionella hjälpare som aktivt använts sig av ASI manualen i sitt dagliga arbete 

intervjuats, dessa kom även från en och samma institution.  

Analysresultatet visar att de professionella hjälparna beskriver två olika huvudkategorier som 

relevanta för deras verksamhet, nämligen sexualbrottslingen och missbrukaren. Kategorierna 

skildras även på vitt skilda sätt avseende motivation, vilja och samarbete, där olika 

moralarbeten leder till att de professionella hjälparna agerar mot sexualbrottslingen och 

missbrukaren på skilda sätt. Det som stått på spel i intervjusituationen har varit 

professionalitet, moralarbete och säkerhet inom välfärdsstatlig miljöer. Där de professionella 

hjälparna byggt upp sina påstående så att de kan hantera dessa frågor, både för att kunna 

styrka sin professionalitet inför sig själva och inför mig som forskare, men även för att visa att 

de kan hantera frågor kring moral och ansvar och att arbetet de utför är säkert ur ett 

klientperspektiv, dvs. att besluten som tas grundas på säkra bedömningar och omdömen från 

de professionella hjälparnas sida.   

Nyckelord: Social konstruktionism, kategoriseringsanalys, Jonathan Potter, retorik, 

moralarbete, professionalitet, evidensbaserat socialt arbete, Addiction Severity Index (ASI).  
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1. INLEDNING 

Människor som kommer i kontakt med samhällets hjälpapparat befinner sig ofta i en utsatt 

situation och det betonas att det är av vikt att de bemöts och behandlas på ett professionellt 

sätt. På senare år har det därför hörts ökande röster om vikten av att kvalitetssäkra det sociala 

arbetet. Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) menar att detta tänk hör ihop med att varje tid 

behöver bearbeta och diskutera förhållningssätt till svaga grupper. I vår kultur är ”Framsteget” 

den mest övergripande diskursen, där både förnuftet och moralen inom samhällets 

välfärdsapparat förväntas utvecklas för att kunna ta spjärn mot ”den fasansfulla historien”. År 

2001 fick Socialstyrelsen, som en del i denna framstegshistoria, i uppdrag att genomföra ett 

utvecklingsprogram, Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten, vars syfte 

var att skapa och förstärka strukturer för systematisk kunskapsuppbyggnad och en effektiv 

spridning av denna kunskap inom olika områden. Att man inom socialt arbete bör sträva efter 

att använda metoder och insatser baserade på kunskap om deras verkan är tankegångar som i 

Sverige kallas evidensbaserat socialt arbete (Tengvald i Varg, 2003:27).  

I dagens berättelse om välfärdsstatens framgångshistoria får alltså upplysning och inhämtning 

av vetenskaplig kunskap en framträdande plats, vilket leder till att evidensbaserad kunskap 

och praktik tillämpas inom socialt arbete i en omfattning som ständigt ökar. Fokus läggs 

därmed på att välfärdsstaten har förändrats från dåtidens moralism till nutidens och framtidens 

vetenskaplighet och professionalism (Börjesson et. al., 2005). Denna ökade efterfrågan har 

lett till att intresset för klientbedömningsinstrument som Addiction Severity Index (ASI) har 

ökat (Engström & Nyström 2002). Som ett resultat av Socialstyrelsens utvecklingsprogram 

publicerades år 2007 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 

2007). Riktlinjerna omfattar ett 50-tal rekommendationer för samhällets hjälpapparat och däri 

rekommenderas ASI intervjun som en del i utredningen av den enskilde klientens eller 

patientens hjälpbehov.  

ASI-manualen, som är ett strukturerat frågeformulär, används först och främst för att 

identifiera och kartlägga problemområden hos den enskilda individen och genom att 

sammanställa dessa uppgifter statistiskt blir det även möjligt att åstadkomma underbyggda 

jämförelser om vad som kan uppnås för olika klienter med olika metoder. Det visar, med 

Bohlins ord (2008), att det inom det sociala arbetet finns en strävan att ta reda på vilka 

metoder som fungerar, på vilka fungerar det och varför fungerar det? Eller som Bohlin 

nämner är något av ett slagord inom den evidensbaserade fältet: What works? Det krävs någon 
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form av mätbar och empiriskt stöd som ger belägg för att insatsen eller metoden kommer ge 

ett positivt utfall för den hjälpsökande.  

Men syftet är även att standardisera praktiken; där fakta och mer standardiserade processer 

ska ersätta gammal kunskap, brist på kunskap och föråldrade praktiker (Hall, Juhila, Parton & 

Pösö, 2003). Inledningsvis står att syftet med de Nationella riktlinjerna är bl.a. att göra vården 

tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt använda 

missbruks- och beroendevårdens resurser (Socialstyrelsen, 2007). Genom att standardisera, 

inte bara inventioner, utan även användandet av bedömningsinstrument som ASI intervjun, 

finns en förhoppning om att de professionella hjälparnas godtyckliga bedömningar och ad hoc 

beslut ska frånkommas (se bl.a. Hall et al, 2003, Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005). Därför 

betonas att de professionella hjälparnas beslut och bedömningar måste vara balanserade med 

aktuell forskning (White, 2003). Vilket har lett till att intresset för hur de professionellt 

yrkesverksamma tillägnar sig kunskap, vilken slags typ av kunskap det handlar om, samt hur 

de använder sig av denna kunskap i sitt dagliga arbete har ökat (Hansson i Varg, 2003). 

Kunskap till praktik, som är ett utvecklingsarbete inom Sveriges kommuner och landsting 

med mål att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården, menar att för 

att utveckla den evidensbaserade praktiken och kunskapen måste man väga in professionellas 

kunskaper och yrkeserfarenheter (Kunskap till Praktik). Trots detta kan fokus snarare sägas ha 

legat på att ersätta de professionella hjälparnas kunskaper med mer standardiserade processer, 

t.ex. nämns i de Nationella riktlinjerna att det finns stora skillnader i traditioner, kompetenser 

och synsätt därför är det särskilt angeläget att etablera en gemensam grund till stöd för 

insatser (Socialstyrelsen, 2007). Det talas om att det inte längre räcker med att enbart hänvisa 

till den kunskap och erfarenhet som den professionella hjälparen besitter, då det är en tyst och 

icke mätbar kunskap, trots detta förväntas denna kunskap ligga till grund för huruvida vidare 

insatser är nödvändiga.  

Andra menar att den expertis som finns inom social arbete, i form av professionella hjälpare, 

som dagligen hanterar många olika sorters människor, situationer och personliga problem inte 

kan reduceras till externa teorier eller empiriskt testade arbetsmetoder, så som evidensbaserat 

socialt arbete förespråkar (Hall et al, 2003:18). I stället har vi att göra med en lokalt 

konstruerad kunskap, där de professionella hjälparna använder olika narrativ och 

kategoriseringar till att organisera och argumentera kring olika problemsituationer 

tillsammans med klienter och andra professionella. Det som sker i lokala sammanhang, i 

mötet mellan klienter och professionella hjälpare, är så komplext att det inte kan reduceras till 
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standardiserade procedurer. Det finns ingen metod eller teori som kan ersätta den lokalt 

konstruerade kunskapen som Hall et al (2003) nämner. Det blir därmed omöjligt att bortse 

från de professionella hjälparnas kunskap, eftersom det slutligen är de som ska dirigera, samt 

ansvara för, den evidensbaserade praktiken.  

Lundström & Sunesson (2000) menar att kategorisering styrs av hur yrkesverksamma inom 

organisationer identifierar problem. Denna identifikation, eller inledande bedömning, 

benämns inom de Nationella riktlinjerna som ett binärt beslut (Socialstyrelsen, 2007).
1
 Det 

inledande binära beslutet innebär att den evidensbaserade praktiken måste bli framförd av de 

professionella hjälparna, och därför är det också ofrånkomligt att en del i den evidensbaserade 

praktiken blir hjälparnas upplevelser och uppfattningar som ligger till grund för 

bedömningarna. Och det är detta Sue White (2003) menar när hon berättar att flertalet 

sociologiska studier visat ”that in producing formulations for the cases they confront, 

professionals rely on a range of warrants for their opinions with personal anecdotes, appeals 

to „common-sense‟, professional identity and moral judgement playing their part. These kinds 

of common-sense and often taken-for-granted ways of thinking can affect practitioners‟ use of 

evidence (White, 2003:178).” White betonar att vi därför behöver fokusera på att finna 

metoder för att hitta de mer subtila vägar som professionella hjälpare använder sig av, vilka 

kategorier som de föredrar, för att förstå olika fall av situationer och klienter i den 

institutionella organisering de är en del av.  

Börjesson och Palmblad (2008) menar att just kategorianvändning är centralt i professionell 

och myndighetsutövande verksamhet. Att använda sig av kategoriseringar inom samhällets 

hjälpapparater är vid närmare eftertanke inte alls oförståeligt, utan de som kommer i kontakt 

med de sociala myndigheterna måste ju på något sätt kvalificera sig till hjälpen. I de 

professionella hjälparnas arbete ingår att göra en utredning och en bedömning om just 

hjälpbehovet. Detta berättigande till hjälp rymmer då olika moment, och Börjesson och 

Palmblad nämner bland annat att uppfylla kravet på en viss aktivitet. Häri kan då ASI-

manualen spela en viktig roll i utredningsarbetet.  Börjesson och Palmblad vill vidare rikta 

uppmärksamheten på själva tillblivelsen av problemkategorier, mot själva det vetandet - 

tankemodeller och kunskapsverktyg - som utformas kring sociala problem. Jag menar att ASI-

                                                 

1
 Den professionella hjälparen bör ställa sig frågan huruvida klienten har ett problem eller löper risk att få 

problem, och sedan ta hjälp av lika missbruksmarkörer för att konstatera huruvida det existerar ”missbruks- och 

beroendeproblem” och vidare göra en bedömning av problemets svårighetsgrad och karaktär med hjälp av 

testformulär, så som ASI intervjun (Ibid., 2007). 



 7 

manualen är just ett sådant kunskapsverktyg. Den innehåller vid en första anblick en mängd 

kategorier, och själva syftet med manualen är göra en bedömning huruvida klienten uppfyller 

hjälpbehovet inom de olika problemområdena.  

Börjesson och Palmblad (2008) menar vidare att det inte finns någon versionsfri verklighet, 

kategorier och klassifikationssystem inom socialt arbete skapar en gemensam grund och 

kunskap hos de som deltar i den institutionella aktiviteten. Kunskap ur ett social 

konstruktionistiskt perspektiv kan inte ses som en passiv avspegling av verkligheten, utan den 

kunskap de professionella tillgängat sig och använder sig av i sitt dagliga arbete är en lokalt 

konstruerad kunskap, där professionella hjälparna använder olika narrativ till att organisera 

och argumentera kring olika problemsituationer tillsammans med klienter och andra 

professionella. En professionell hjälpare måste arbeta upp och placera individer i olika 

kategoriseringar och problemdefinitioner och därför kan varje individ inte behandlas som ett 

unikt fall. Kategorisering är således en del av hur institutioner och verksamheter av detta slag 

fungerar, och de professionella hjälparna kategoriserar på det sätt de gör därför att de är 

inneboende i dessa praktiker (Mäkitalo, 2005). Att studera institutionella kategorier blir därför 

ett viktigt och flexibelt verktyg för att skapa mening åt berättelserna (se även Hall et al, 2003).  

1.1 Syfte 

Denna uppsats fokus ligger således på den praktik inom socialt arbete där kategoriseringar 

ständigt produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Huvudsyftet är att studera 

professionell retorik i förhållande till de kategoriseringsprocesser som sker inom 

institutionella välfärdstatliga miljöer, där jag framförallt fokuserar på vilka kategorier de 

professionella hjälparna framställer som relevanta för sitt arbete, samt hur de gör dessa 

beskrivningar övertygande och trovärdiga i intervjusituationen. Genom att använda ASI-

manualen som utgångspunkt vill jag försöka finna den kunskap som konstrueras i lokala 

sammanhang, den kunskap de professionella tillägnat sig och använder sig av i sitt arbete med 

klienterna. Jag är intresserad av vilka fördelar och nackdelar de professionella hjälparna kan 

se med ASI manualen och på detta sätt hoppas jag få tillgång till att studera professionell 

retorik i relation till kategoriseringsarbetet, och att finna de diskursiva praktiker vari 

kategorierna konstruerats.  
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1.2 Frågeställningar 

 Hur konstruerar professionella hjälpare versioner om klientskap och 

problemdefinitioner? 

 Hur kategoriserar de professionella hjälparna sig själv?  

 Hur skildrar de professionella hjälparna klienterna i avseende på vilja och samarbete? 

 På vilket sätt görs dessa beskrivningar övertygande och trovärdiga?  

1.3 Avgränsningar 

Syftet med studien är att studera hur professionella hjälpare samtalar kring sociala 

problemkategorier. ASI manualen kommer att användas som utgångspunkt för insamlandet av 

empiri, men den är även ett sätt att fånga in professionell hjälpverksamhets generella ambition 

att standardisera och säkra sitt arbetssätt. Därför avgränsas studien till att gälla enbart de 

professionella hjälpare som använder sig av ASI manualen i sitt dagliga arbete. Vidare 

avgränsningar som gjorts är att dessa professionella hjälpare kommer från en och samma 

verksamhet.  
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2. BAKGRUND 

Det studiefält som evidensbaserat socialt arbete utgör har en inom fältet pågående konflikt 

och jag vill därför redogöra för något av den kritik som framförts mot framväxten av 

evidensbaserad kunskap och praktik inom socialt arbete, då det valda uppsatsämnet ändå kan 

sägas vara sprungen ur den plattform denna diskussion utgör. Denna studies bidrag är även att 

ha ett diskursanalytiskt förhållningssätt till evidensbaserat socialt arbete. Inledningsvis 

beskrivs här därför evidensrörelsen framväxt, så som den uppfattas av Bohlin (2008), sedan 

mer ingående hur detta påverkat det sociala arbetet. Därefter beskrivs ASI manualen, och 

vilka argument som finns för användandet av den, då dessa argument visar på de argument 

som används för införandet av evidensbaserad praktik och kunskap i socialt arbete. Slutligen 

beskriver jag kort den pågående konflikten och denna studies bidrag.  

2.1 Evidensrörelsens ursprung 

Ingemar Bohlin redogör för evidensrörelsen framväxt i artikeln Evidensbaserat 

beslutsfattande i ett vetenskapsbaserat samhälle (2008). Bohlin vill med artikeln bidra till 

dekonstruktionen av lättvindiga objektivitetsanpråk, och följer utvecklingen av 

evidensbaserad medicin (EBM) längs fyra utvecklingslinjer, nämligen resultatrörelsen, klinisk 

epidemiologi, randomiserade kliniska prövningar och metaanalys och systematiska översikter. 

Bohlin särskiljer slutligen på tre former av kunskapsbaserad praktik; den mellan 

evidensbaserade, allmänt vetenskapsbaserade, och databaserade procedurer.  

Redan på tidigt 1970-tal påvisade epidemiologen John Wennberg stora geografiska 

variationer i USA:s hälsovård och detta ledde så småningom till registerrörelsens framväxt. 

De lokala variationer som påträffades var förvånande med tanke på att kliniska beslut borde 

fattas på vad som kan kallas universell vetenskaplig kunskap. Variationerna hänfördes därför 

till lokala skillnader i de professionella hjälparnas praktik och än i dag är geografiska 

skillnader det tyngts vägande argumentet för evidensbaserad praktik (Bohlin, 2008:14). För 

att kunna undvika att dessa skillnader uppstod föreslogs att relevant kunskap skulle byggas 

upp i databaser och därmed möjliggöra kunskapsspridning inom vården. Målsättningen var att 

sammanställa en kunskapsbas genom att dokumentera olika interventioners utfall i olika 

kategorier. Det skulle då vara möjligt att se vilka behandlingsformer som kunde anses vara 

effektiva, verkningslösa eller till och med skadliga för de hjälpsökande.  
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Om vi ser till ASI-intervjuns bakgrund utvecklades den på 1970-talet just i syfte att utvärdera 

utfallet av sex olika behandlingar (IMS). Registerstudier genererar alltså kunskap om 

interventioners effekter på stora population, och att utföra dessa studier innebär att värdera 

kvalitet (Bohlin, 2008:7). Inom klinisk epidemiologi var ambitionen att utveckla metoder så 

att resultaten av olika kvantitativa studier skulle kunna användas som resurser i praktiken. Det 

var även inom denna ansats som begreppet evidensbaserad medicin (EBM) myntades. För att 

reducera osäkerheten i olika bedömningar krävdes en ny vetenskaplig grund, då de tidigare 

laboratoriebaserade kunskaperna ansågs vara otillräckliga. Kärnan i ansatsen blev att blivande 

professionella hjälpare gavs hög prioritet att på egen hand söka upp och kritiskt granska olika 

forskningsresultat som ansågs vara av relevans. Principen kom att kallas critical appraisal 

och den förespråkades framförallt av David Sackett och McMaster-gruppen (Bohlin, 2008:8). 

Värdet av randomiserade kliniska prövningar har även betonats starkt av McMaster-gruppen. 

Det var Austin Bradford Hill som genomförde det experiment som blivit stilbildande inom 

randomiserade kliniska prövningar (RCT). RCT studier ses idag som den forskningsdesign 

som ger mest tillförlitliga resultat när det gäller vad för slags effekt olika interventioner har 

och sägs även utgöra ”gold standard” för EBM (Ibid., 2008:20). Metaanalys beskriver 

slutligen det tillvägagångssätt när man summerar olika studiers resultat för att slutligen kunna 

jämföra samband i större sammanhang och metoden presenterades av Gene Glass, professor i 

utbildningspsykologi, år 1976. Metaanalys utgör således beteckning för de slutsatser av 

kvantitativa data som brukar ingå i systematiska översikter och ansatsen anses även utgöra 

evidensrörelsens fundament (Ibid., 2008:15).  

Relationen mellan de fyra ansatserna, menar Bohlin, är allt annat än okomplicerad. Var och en 

av ansatserna har beskrivit som den centrala inom evidensbaserad medicin. Bohlin nämner att 

det råder stora stridigheter mellan registerstudier, klinisk epidemiologi och RCT, 

randomiserade kliniska prövningar. En motsättning som nämns är att registerstudier inte kan 

ersätta de professionella hjälparnas erfarenheter och kunskap. Ett sätt att ”mildra” denna 

motsättning har då varit att betona att registerstudiernas resultat ska utmynna i riktlinjer, inte 

regler, som är avsedda att komplettera, inte ersätta, de professionellas eget kunnande. Detta 

visar sig bl.a. i att den sammanställning som ska vara vägledande för det sociala arbetet 

benämns Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007).  
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2.2 Evidensbaserat socialt arbete 

Grunden för införandet av evidensbaserad kunskap och praktik inom socialt arbete, menar 

Bohlin (2008) är liknande den som möjliggjorde framväxten av registerstudier, nämligen den 

att det framförts kritik över att det råder lokala skillnader. Det har argumenterats för att det 

ska byggas upp tillförlitlig statisk för att bl.a. förhindra missvård, men även för att 

socialtjänsten måste kunna garantera att varje behandling de erbjuder bygger på aktuell 

vetenskaplig kunskap. En utredning ledd av Kerstin Wigzell lade år 2008 fram ett betänkande 

med namn Evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten (SOU 2008:18). I utredningen 

definieras evidensbaserad praktik just utefter Sackett et al. (2000) originalformulering: ”the 

conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about 

the care of individual patients. The practice of EBM means integrating individual clinical 

expertise and patient values with the best available external clinical evidence from systematic 

research”. Syftet med utredningen var att besvara vilka ”nationella strukturer för 

kunskapsutveckling och -användning som måste byggas upp för att vad som ömsom kallas en 

evidensbaserad, ömsom en kunskapsbaserad praktik ska kunna etableras inom svensk 

socialtjänst (Bohlin, 2008:21).” Evidensbaserad praktik innebär således att man i socialt 

arbete använder sig av arbetssätt och metoder som är baserade på kunskap om deras verkan 

(Tengvald i Varg, 2003). Det menas att för att ett arbetssätt, eller en enskild metod, ska sägas 

vara evidensbaserad krävs det att den prövats utefter vetenskapliga kriterier, där en 

sammanvägning gjorts av de hjälpsökandes erfarenheter, den professionelles expertis och 

bästa tillängliga kunskap (SOU 2008:18). I betänkandet betonades behovet av att 

professionella hjälpare inom socialt arbete måste bygga upp den egna kunskapen, bl.a. genom 

att erbjudas nationella riktlinjer och litteraturöversikter i syfte att underlätta tillämpning i 

lokal praktik. Stor vikt lades också på dokumentation, dels dokumentation av insatser som 

görs för klienterna dels dokumentation av åtgärdernas effekter. En förutsättning för att 

dokumentationen ska vara tillförlitlig är att de metoder som tillämpas är standardiserade, dvs. 

en större tillämpning av verktyg som ASI-manualen.  
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2.3 Addiction Severity Index (ASI) 

Addiction Severity Index (ASI) har utvecklats av McLelland, en amerikansk 

missbruksforskare och hans kollegor vid universitetet i Philadelphia på 1970-talet. Som 

nämnts var manualens inledande syfte att jämföra sex olika behandlingars effektivitet. I 

dagsläget används den främst som ett kartläggningsverktyg i syfte att dokumentera 

klientuppgifter (IMS) 

ASI intervjun presenterades i Sverige första gången 1996 och har sedan dess ökat allt mer i 

popularitet. ASI fyller flera funktioner och används både inom forskning och som underlag i 

olika utredningsarbeten. ASI beskrivs som en strukturerad intervjuform vars syfte är att ge en 

profil över klientens problemområden, i sin fullständiga version innehåller den drygt 180 

frågor kring livsområdena fysisk och psykiska hälsa, arbete och försörjning, alkohol och 

narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt missbruk, psykiska 

problem och kriminalitet i släkten. Förutom att ASI-intervjuaren samlar in uppgifter om 

klientens tidigare liv och aktuella förhållanden i ett personligt möte med denne, låter 

intervjuaren klienten själv bedöma sitt problem och sitt hjälpbehov för vart och ett av de sju 

områdena. Intervjuaren gör också en egen bedömning av klientens behov av behandling inom 

varje delområde. Med hjälp av dessa skattningar kan profiler sammanställas över klientens 

problembild, dvs. man identifierar problemkategorierna. Dessa profiler används sedan som 

underlag för den fortsatta behandlingsplaneringen. Det betonas att en utbildning krävs för att 

kunna genomföra en ASI-intervju, då det säkerställer att den information som läggs in blir 

tillförlitlig och kan användas för vetenskapliga studier (IMS). 

De argument som används för att beskriva fördelarna med ASI-manualen följer de 

tankegångar som nämnts inledningsvis. Bland annat är det stort fokus på att frågorna är 

strukturerade och standardiserade, att samma frågor ställs på ett likartat sätt till samtliga 

klienter oavsett verksamhet. Den standardiserade formen inte bara ökar trovärdigheten för den 

information som samlas in; utan även för de beslut som tas därefter. Besluten menas bli 

tydligare inte bara för klienterna, utan även för socialtjänst och politiker, då de bygger på 

utrednings- och bedömningsinstrument som är evidensbaserade (IMS). Informationen anses 

meningsfull då den är standardiserad, strukturerad och evidensbaserad och kan därför 

användas som underlag för statistik. ASI manualen skapar utöver detta ett gemensamt 

språkbruk, då samma klientuppgifter dokumenteras oavsett verksamhet. Detta är särskilt 

intressant då denne studies ansats är diskursanalytisk. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv har 

just språkbruket kring ett fenomen betydelse för vilka föreställningar vi kommer att göra om 
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den verklighet som beskrivs. Slutligen nämns att fördelen med den information som samlas in 

med ASI-intervjun, är att den genererar värdefull kunskap om de insatser som görs inom 

missbrukarvården och deras värde för klienterna (IMS) 

2.4 Kritiska röster 

British Medical Journal publicerade år 2003 en satirisk artikel, där författarna menar att det 

faktiskt inte finns evidens för påståendet att fallskärm är bäst när det gäller att förhindra 

skador eller dödsfall vid fallskärmshoppning. Författarna efterlyser vidare randomiserade 

kontrollerade studier inom området, och frågar sig dessutom retoriskt om inte de starkaste 

förespråkarna för evidensbaserad praktik borde anmäla sig till kontrollgruppen – dvs. de som 

inte får fallskärm (Pell & Smith, 2003). Artikeln må vara komisk, men författarna sätter ändå 

fingret på det som många frågar sig, hur bra är det att använda sig av färdiga metoder? 

Professionella hjälpare har uttryckt att varje klient är unik och därmed borde varje enskild 

insats vara unik. Andra tankegångar är att evidensbaserad praktik skulle innebära att det 

sociala arbetet blir som att befinna sig i en fabrik, där professionella hjälpare likt robotar strikt 

tillämpar de verktyg och arbetsmetoder som ”forskningen” visat gett bäst resultat, på den ena 

klienten efter den andre (Tengvald, i Varg 2003:35). Ingemar Bohlin (2008) jämför de 

konflikter som skett i framväxten av det evidensbaserade arbetet med den konflikt som rått 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. De som förespråkar statistiska metoder och 

probabilistisk kunskap betonar ofta att enskilda livsbanor bör förklaras i termer av grupper 

och kategorier som individerna tillhör, då det finns en önskan om att ta fram arbetsmetoder 

som är mer generellt tillämpbara (Tengvald i Varg, 2003). Kunskapen bör dessutom göras 

tillgänglig genom databaser och register. Medan de som framhåller värdet av klinisk 

erfarenhet bland medicinare eller tolkande metoder i sociologin hävdar att det unika hos varje 

individ bör kunna urskiljas (Bohlin, 2008).   

Börjesson och Palmblad (2008) visar även hur den språkliga vändningen gjort det 

problematiskt för de två dominerande evidensbaserade ansatserna, rationalistisk respektive 

den problemlösande. Den rationalistiske ansatsen tänker sig att forskning ska leda det 

praktiska arbetet, medan den problemlösande ansatsen tänker sig att forskningen ska följa på 

praktiken. De båda ansatserna utgår från att det finns en linjär relation mellan forskning och 

praktik, men då detta är betydligt mer subtilt än så har denna problematik orsakat att det varit 

svårt att upprätthålla den linjära relationen och forskning har i dag i allt högre grad förskjutits 

till att studera lokala förhandlingar, och dess normativa grundvalar, då berättelser om 

klientskap är något som växer fram i lokala sammanhang.   
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Utan att vilja ta ställning i själva konfliktfrågan som kan sägas råda inom evidensbaserat 

socialt arbete, vill jag ändå med denna studie ge mitt bidrag till diskussionen genom att ha ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt till evidensbaserat socialt arbete. Kunskap ur detta 

perspektiv kan inte ses som en passiv avspegling av verkligheten, utan den kunskap de 

professionella tillgängat sig och använder sig av i sitt dagliga arbete är en lokalt konstruerad 

kunskap, där professionella hjälparna använder olika narrativ till att organisera och 

argumentera kring olika problemsituationer tillsammans med klienter och andra 

professionella. Att studera institutionella kategorier blir därför ett viktigt och flexibelt verktyg 

för att skapa mening åt berättelserna (se även Hall et al, 2003). 
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3. TIDIGARE FORSKNING  

 

Med utgångspunkt från den här studien syfte har jag valt att lyfta fram tre olika studier som på 

olika sätt är intressanta för mitt fortsatta arbete. Börjesson och Palmblads Strultjejer, 

arbetssökande och samarbetsvilliga (2008), har jag valt ut för att den belyser att vilja och 

motivation är något som är viktiga hörnstenar i det professionella klientarbetet samt att de 

professionella hjälparnas bedömningar av detta är av betydelse för de kategoriseringar som 

görs inom institutionella välfärdsmiljöer. Medan Juhilas Constructing the Bad Client (2003) 

belyser att kategoriseringsarbetet är av betydelse för de professionella hjälparnas egna 

självkategoriseringar i att framstå som just professionell, där en stor del av det professionella 

arbetet är inriktat på att få klienten att passa in i rollen som ”den gode klienten”. Mäkitalos 

The Record as a Formative Tool (2005) i sin tur fokuserar på hur institutionella dokument och 

register kan användas i rent formativt syfte, och hur professionellas användande av dessa 

lyfter fram två olika versioner av klientskapet.  

3.1 Väljandets kultur och motivationsarbete 

Börjesson och Palmblad har var och en för sig, tillsammans och med andra skrivit ett stort 

antal av de kategoriseringsstudier som gjorts i Sverige idag
2
. I den senast utkomna Strultjejer, 

arbetssökande och samarbetsvilliga (2008) har de gått igenom en stor mängd journalmaterial 

från socialtjänsten. Börjesson och Palmblad var framförallt intresserade av att granska 

produktionen av problemdefinitioner och klientskap, samt att studera hur klienterna skildrats 

avseende på vilja och motivation. Börjesson och Palmblad menar att det inte finns någon 

versionsfri verklighet, kategorier och klassifikationssystem inom socialt arbete skapar därför 

en gemensam grund och kunskap. En professionell funktionär inom samhällets hjälpapparat 

måste arbeta upp och placera individer i olika standardiseringar och därför kan varje individ 

inte behandlas som ett unikt fall. Därför har de varit intresserade av att studera hur ett 

institutionellt sammanhang (i detta fall socialtjänsten) konstruerar klientskap och 

problemdefinitioner, samt hur de genom retoriskt uppbyggd text når övertygande och 

trovärdighet (Börjesson & Palmblad 2008:35). Genom att hänvisa till olika journalutdrag har 

de i sin studie kunnat peka ut språkliga byggstenar och tänkbara kombinationer i byggandet 

av kategorisering inom socialt arbete, men även hur den professionella funktionären rent 

                                                 

2
 Se bland annat Börjesson (1994, 2003), Palmblad (2000), Börjesson och Palmblad (2003) och tillsammans med 

Tomas Wahl; Börjesson, Palmblad & Wahl (2005).  
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retoriskt har framställt det skrivna i akten för att ge trovärdighet till sin framställning eller 

bedömning. De upptäckte att det gemensamma för det professionella berättandet om 

medborgare (akterna) är att det finns en användbar dikotomi mellan det objektiva och det 

subjektiva (Ibid., 2008:65): ”Vi kunde i flera av fallen ovan se hur denna dikotomi används 

som en språklig resurs för att åstadkomma en distans och trovärdighetsgap mellan de som vet 

(experter) och de som sällan vet (klienter).” Detta betyder att makt inte på något enkelt sätt 

finns i rollen som professionell hjälpare, utan snarare i de standardnarrativ som gör att 

människan så lätt känner igen olika kategorier (Ibid., 2008:65).   

Börjesson och Palmblad menar vidare att en väljandets kultur har brett ut sig i samhället, där 

den professionella myndighetspersonen förvandlats till handledare eller bollpank och därmed 

behöver förhålla sig mer aktivt till klienten i det professionella hjälparbetet. Det är idag allt 

större fokus på motivationsarbete och det har lett till att det sociala arbetet alltmer genomsyras 

av förhandlingar kring klientens vilja och motivation (Ibid., 2008:69). Detta behöver inte alls 

betyda att en ökande grad av demokratisering, utan snarare som ett nytt sätt till samhällelig 

styrning. ”Vi förväntas alla idag att vara lojala med expertdefinitioner och därefter ta ansvar 

för vår hälsa och våra liv (Ibid., 2008:156). Därför var de bl.a. intresserade av att studera hur 

klienten skildras med avseende på vilja eller motivation och hur utfallet av viljebedömningen 

påverkade problembeskrivningen. Med hjälp av journalanteckningarna har Börjesson och 

Palmblad kunnat visa vad funktionären i skilda situationer och tidpunkter betraktat som osunt 

eller oroväckande; men även hur texterna i akterna med hjälp av t.ex. olika narrativ framställt 

klienter med hög grad av motivation eller vilja och även det motsatta på vilket sätt klienterna 

framställts som omotiverade och i avsaknad av vilja.   

Börjesson och Palmblad visar att viljan är det centrala i mötet mellan myndighet och klient, 

men att det slutgiltigt handlar om den rätta viljan och klienternas förmåga att ansluta sig till 

spelreglerna; ”Viljan utgör grunden för sorteringen av medborgarna i ‟normala‟ och 

‟avvikande‟ (Ibid, 2008:135). De slutsatser Börjesson och Palmblad kommer fram till är att 

med rätt vilja visar klienterna sin önskan om att tillhöra det normala, de andra betraktas som 

avvikande i aktmaterialet.  

3.2 Professionell självkategorisering 

Den andra studien Constructing the Bad Client är gjord av Kirsi Juhila (2003) och är en av 

flera som presenteras i boken Constructing Clienthood in Social Work and Human Services 

(Hall et al, 2003) Det övergripande syftet med boken är att studera hur kategorin ”klient” 
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produceras, upprätthålls, modifieras och bryts inom socialt arbete. Författarna försöker svara 

på vem och vad en klient i socialt arbete är. De ifrågasätter och tar avstånd från idén att det 

finns något universellt i konceptet klient, utan menar att klient är en socialt konstruerad 

kategori som växer fram i de otaliga variationer av möten som existerar inom socialt arbete.   

Inledningsvis menar Juhila (2003) att det finns två tillgängliga kategorier att tillgå för 

deltagarna inom socialt arbete, dvs. socialarbetare och klient. Till dessa kategorier finns det 

ett visst handlingsmönster tillgängligt, t.ex. förväntas socialarbetaren dokumentera klientens 

problem och komma med råd och hjälp, medan klienten förväntas ge information om sig själv 

och vad dennes problem är samt ta emot erbjuden hjälp. Men vad händer om den ene parten 

eller båda inte uppfyller de förväntningar som är knutna till kategorin, dvs. när det uppstår 

meningsskiljaktighet rörande institutionella identiteter och uppgifter (Juhila, 2003:85)? 

Studien är en fallstudie där en klient tillskriver sig själv en identitet eller kategoritillhörighet 

som två socialarbetare förhåller sig till som om den är olämplig och störande. Studien tar plats 

på kriscentret “Mobile” beläget i en medelstor stad i Finland. Juhila menar att kriscentret i sig 

utgör en intressant kontext för studien, eftersom centret profilerar sig som att vem som helst 

är välkommen oavsett tid på dygnet, samt att besökaren själv får bestämma hur denne vill 

använda sig av kriscentret. Frågeställningar i studien är vilka institutionella kategorier och 

(arbets)uppgifter respondenterna tillskriver sig själva, vilka ansvarsområden och skyldigheter 

de tillskriver varandra samt på vilket sätt respondenterna framställer alternativa eller 

annorlunda identitets- eller kategoritillhörighet?   

Juhila visar med utdrag av samtal hur klienten har makt att störa den samstämmighet som 

förväntas finnas mellan kategoriförhållandet socialarbetare - klient, och han gör detta genom 

att inte vilja tillskriva sig den institutionella rollen klient. Socialarbetarna i sin tur försöker 

under samtalets gång att passa in och guida honom till att kliva in i rollen, eller kategorin 

klient, och därmed göra det möjligt för socialarbetarna att göra sitt jobb, dvs. erbjuda honom 

hjälp, hjälp som klienten i sin tur ska acceptera. Det klienten i denna fallstudie inte vill göra är 

att acceptera den erbjudna hjälpen. Det Juhila vidare kommer fram till är hur socialarbetarna 

under samtalets gång producerar följande karaktäristika för den ”gode klienten”; han 

tillskriver sig klientrollen, dvs. han accepterar att han är i behov av den hjälp som erbjuds; han 

är motiverad att bli hjälpt av den erbjudna hjälpen; han behandlar socialarbetarnas förslag som 

kompetenta och ifrågasätter dem inte; han kritiserar inte hjälporganisationen eller det sätt 

vilket socialarbetarna utför sitt arbete. Det motsatta är i sin tur karaktäristika för den ”dålige 

klienten” (Juhila, 2003:93).   
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3.3 Klientskapets två ansikten 

Åsa Mäkitalos (2005) studie The Record as a Formative Tool fokuserar på hur institutionella 

dokument och akter används av professionella för att lösa olika institutionella arbetsuppgifter. 

I Mäkitalos studie utgjordes verksamheten av en arbetsförmedling, vars arbetssökande ansågs 

vara marginaliserade på den svenska arbetsmarknaden. De arbetssökande hade varit inskrivna 

på den aktuella arbetsförmedlingen i över två år. Det empiriska materialet utgörs av 30 

stycken inspelade samtal mellan de arbetssökande och deras handläggare.  

Mäkitalo visar att individregistret inom verksamheten kunde göras relevant på olika sätt i 

konversationen, där det framträdande var att handläggarna tonade ner betydelsen med 

registret med ursäktande kommentarer. Detta tyder på att ämnet, att använda sig av 

information tillgänglig i registret, kan vara av moralisk känslig natur och det indikerar att en 

asymmetrisk relation karaktäriserar det institutionella möten överlag (se även Juhila, 2003; 

Börjesson och Palmblad, 2008). Att registret behandlas som en aktivitet som inte är till gagn 

för det personliga mötet mellan den professionella och den sökande leder till att användandet 

av registret måste motiveras. Främst gjordes registret relevant genom att peka på att det är en 

institutionell minnesbank, som återberättelser av de sökandes bakgrund så att onödiga frågor 

kan undvikas och som en källa för information att använda under det pågående samtalet. 

Registret användes dessutom för att kontrollera den informationen de sökande uppgav.  

Mäkitalo visar också på hur två olika versioner av klientskap växer fram i och med 

användandet av registret i pågående konversation. I vissa fall såg inte handläggaren 

dokumentationen som en representation av den arbetssökande, utan med kommentarer som 

”där är du” när den sökandes namn kom upp på dataskärmen, indikerar att handläggarna inte 

skiljer på den sökande som person och den sökande som register. Två olika versioner av den 

hjälpsökande träder då fram (Mäkitalo, 2005:445):  

1. If the officer takes the applicant as a person as her point of departure, inclusion, 

engagement and collaboration are possible to achieve as well as, often, elaboration of 

the record.  

2. If the officer takes the record as her point of departure, this generates opportunities 

for influencing the applicant as a person and, hence, for moving the person to action. 
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Andra mönster som Mäkitalo fann var att den institutionella karaktär som registret gavs var av 

vikt för de sökandes möjlighet att diskutera och ifrågasätta personregistrets innehåll. När 

registret introducerat, samt gjorts relevant implicit, kunde det användas för att disciplinera den 

arbetssökande. Detta i samband med de två ansikten av klientskap som framträder i studien 

har således konsekvenser för individernas demokratiska rättigheter.   

Mäkitalo menar att inom i all form av socialt arbete där en professionell hjälpare ska hjälpa 

sin klient, förväntas hjälparen kunna få klienten att acceptera och integrera en adekvat bild av 

sig själv, men även att rätta sig efter de av samhället uppställda normerna, men denna 

förändring förväntas klienterna komma till insikt om själva. Genom att använda sig av 

institutionella instrument och register, såsom ASI intervjun, för att samla in information om 

klienterna möjliggör för de professionella hjälparna att utföra sitt arbete. Mäkitalo menar då 

att denna information kan indirekt användas som ett formativt verktyg eller som en 

argumenterande, nästan bevisande resurs få klienten att acceptera och integrera en adekvat 

bild av sig själv. Den pedagogik som krävs för att få klienten att röra sig åt detta moraliskt 

riktiga håll behöver då vara indirekt och därmed föras in som en aktivitet av implicit karaktär 

av de professionella hjälparna. 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis menar Mäkitalo (2005) att de möten som sker inom 

välfärdsinstitutionerna karaktäriseras främst av kommunikation, där frågor och svar utgör 

själva mittpunkten av de institutionella aktiviteterna. Det studierna betonar är att förhållandet 

socialarbetare/funktionär och klient är menat att vara asymmetriskt. Där Börjesson och 

Palmblad (2008) menar att den professionella funktionären rent retoriskt har framställt det 

skrivna i akten för att ge trovärdighet till sin bedömning, genom att betona att de vet och 

klienterna sällan vet. Juhila (2003) i sin tur skriver att klienten, för att vara en god klient, ska 

varken ifrågasätta eller kritisera hjälpen, utan fogligt ta emot både den och rollen som klient. 

Mäkitalo har också visat att genom att använda sig av institutionella instrument och register 

som ett formativt verktyg kan de professionella hjälparna framställa sig som sådana ”som 

vet”, men även arbeta för att få klienterna att acceptera och integrera en adekvat bild av sig 

själv på ett implicit sätt, då det normaliserings- och förändringsarbete som klienterna ska 

genomgå optimalt ska ske inom klienterna själva (Börjesson & Palmblad, 2008).   
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Inom evidensbaserat socialt arbete betonas att klienterna skall ges stort utrymme att 

involveras i behandlingsarbetet. Där fokus ligger på klienternas behov och delaktighet 

(Johannesson, 2007). Genom denna utveckling har då de förhandlingar som sker mellan 

professionell hjälpare och klient hamnat i fokus, där den institutionella produktionen av 

kategorier förväntas ske i dialog med de hjälpsökande. Studierna nämnda ovan visar hur vilja 

och motivation är viktigt, men att det ytterst handlar om ”rätt” vilja och motivation som 

klienten ska visa och att en stor del av den professionella hjälparens arbete går ut på att 

fastställa (kontrollera) huruvida det är just ”rätt” vilja som klienten visar, och även att klienten 

söker hjälp för ”rätt” saker. Det blir därför av intresse att studera på vilket sätt de 

yrkesverksamma skildrar klienterna i just avseende på vilja och motivation, då en stor del av 

det sociala arbetet alltmer genomsyras kring förhandlingar kring detta (Börjesson & 

Palmblad, 2008:69).  
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4. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Denna uppsats fokus ligger på den praktik inom socialt arbete där kategoriseringar ständigt 

produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Studien vill bidra med ett diskursanalytiskt 

perspektiv på framväxten av det evidensbaserade sociala arbetet och utifrån mitt syfte som är 

att studera professionell retorik i förhållande till de kategoriseringsprocesser som sker inom 

institutionella välfärdstatliga miljöer har denna uppsats har en diskursanalytisk grund, i form 

av en kategoriseringsanalys. Av de tre diskursanalytiska ansatser som Winther Jørgensen och 

Philips (2000) beskriver är denna studie närmast diskurspsykologi. Diskurspsykologi bygger 

på en poststrukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att det är bara genom språket som vi får 

tillgång till vår verklighet. Winther Jørgensen och Philips (2000) menar vidare att 

poststrukturalism ska ses som en del av den bredare kategorin social konstruktionism. Detta 

betyder att studien har sin teoretiska förutsättning i poststrukturalism, social konstruktionism 

och eftersom det jag vill studera är professionell retorik i förhållande till 

kategoriseringsprocesser, mer specificerat i form av diskurspsykologi och Potters 

metodologiska retoriska verktyg kring faktakonstruktion. Detta innebär att jag tänker på den 

teoretiska och metodologiska helheten när jag utför min analys, då teori och metod är 

sammanlänkande (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

4.1 Poststrukturalism 

Poststrukturalister väljer att misstro att språket fungerar genom kartläggning eller spegling av 

verkligheten, som det strukturalistiska perspektivet utgår från, utan för att förstå hur kunskap 

konstrueras måste man förstå att språket är i ständig förändring. Poststrukturalismen har 

modifierat Ferdinand de Saussure (1970, i Winther Jørgensen & Philips, 2000) grundidé att 

språket, med sina två nivåer langue och parole
3
, är ett system av tecken. De Saussures 

menade att ord får sin betydelse först genom att ställas i motsats till varandra i ett 

oföränderligt strukturellt nätverk, och inte genom att försöka förstå karaktäristika hos det 

aktuella ordet i verkligheten. Men ur ett poststrukturalistiskt perspektiv innehåller inte 

nätverket fasta hållpunkter och bestämda positioner som de Saussures teori utgick ifrån, utan 

det är istället i ständig förändring genom att ett ords betydelse skiftar från diskurs till diskurs, 

t.ex. kan vi tänka hos att ordet klient betyder en helt annan sak på advokatfirman än på 

                                                 

3
 Langue ska ses som språket struktur, medan parole är det konkreta språkbruket (Winther Jørgensen & Philips, 

2000).  
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socialkontoret. Poststrukturalism är även kritisk till den skarpa åtskillnaden mellan langue och 

parole och menar istället att det är intressant studera parole, då det är just i det konkreta 

användandet av språket som struktur skapas och förändras. Kategorisering av 

problemdefinitioner handlar därmed inte om att slutligen bestämma vad kategorin är, utan 

genom att studera den i förhållande till det övriga strukturella nätverket, t.ex. genom att 

studera hur de professionella hjälparna kategoriserar sig själva i förhållande till olika 

problemdefinitioner. Detta är även ett av studiens syfte, att studera hur just de professionella 

kategoriserar sig själva i förhållande till de individer de kommer i kontakt med. Professionellt 

kategoriseringsarbete ur ett poststrukturalistiskt perspektiv innebär således alltid ett val, där 

de professionella hjälparna har att välja inom ett stort sortiment av karaktäristika, beteenden, 

tillstånd och personligheter eftersom språket erbjuder olika kontrastpunkter (Börjesson & 

Palmblad, 2008).  

Åsa Mäkitalo (2002) har problematiserat det strukturalistiska och det etnometodologiska 

perspektivet när det kommer till den kategorisering som sker inom samhällets välfärdsapparat. 

Kategorisering ur ett strukturalistiskt perspektiv handlar om att sociala fakta och 

representationer (kategorier) är en extern kraft som influerar eller begränsar människor 

agerande, och som utövar tryck på individer att anpassa sig till rådande ordning. Detta leder 

till att den kategorisering som sker inom t.ex. en hjälpverksamhet får ett eget liv frånskilt den 

praktik den är en del av. De professionella hjälparna som finns inom verksamheten blir 

reducerade till att helt enkelt adoptera de kollektiva normerna och representationerna. Det 

etnometodologiska perspektivet i sin tur ser de sociala fakta som produceras, som en del av 

den sociala interaktionen som sker ”in situ”. Det problematiska när det kommer till studier av 

detta slag, som vill beskriva hur professionella hjälpare utför olika former av institutionella 

praktiker, är att detta perspektiv inte tar tillräckligt med hänsyn till relationen kategorier - 

aktiviteter. De professionella hjälparna är ansvariga för sitt agerande inom institutionen, och 

Mäkitalo betonar även att; ”the material and the social consequences the use of categories in 

such practices have must be considered as fundamental, particularly in institutions (Mäkitalo, 

2002:18).”  

Genom att ta interaktionen som det primära i sin analys om kategoriseringsprocesser inom 

välfärdsstatliga miljöer fokuseras hur de professionella hjälparna gör för att framställa sig som 

faktamässiga och kunniga i samtalet, men även hur de använder sig av olika institutionella 

kategorier och vilka konsekvenser detta får, då deltagarna inte bara producerar fakta och 

kunskaper, utan hur de själva är inneboende i dessa praktiker. De professionella hjälparna 
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kategoriserar på det sätt de gör därför att de har deltagit i institutionella aktiviteter som 

förutsätter vissa kategorier. Kategorier används inom välfärdsapparaten som konkreta 

verktyg, i form av register, kartläggningsverktyg etc. som används för att utöva institutionella 

uppdrag (Mäkitalo, 2002).  Dessa kategorier får således konsekvenser både individuellt som 

kollektivt. Här i ser vi då användningen av ASI manualen som ett konkret verktyg, den 

används för att fullfölja inte bara verksamhetens mål och uppdrag utan även politiska mål, i 

detta fall att bedriva evidensbaserad socialt arbete. Genom att använda mig av ASI manualen 

som utgångspunkt för empirin i denna studie, hoppas jag få tillgång till de 

kategoriseringsprocesser som råder inom verksamheten. Detta genom att studera vad de 

professionella hjälparna framställer som relevant och faktiskt och därmed också få tillgång till 

de institutionella logikerna, och på vilket sätt de tar sig utryck i talet.  

Ett sätt att närma sig upprätthållandet av den kategorisering som görs inom välfärdsapparaten 

är att genom retorisk analys av argumentation studera vad som tas för givet (Billig, 1996). Det 

blir av intresse att studera vad som blir osagt, vad de professionella hjälparna anser vara 

bortom argumentation och faktiskt. I diskussioner använder ofta talaren olika former av 

retoriska topoi
4
 som de antar är allmänt rådande och accepterade av alla, genom att identifiera 

dessa kan forskaren studera den bakomliggande ideologin som råder. Retorik ur denna 

synvinkel ska inte förknippas med talekonst i tydligt syfte att övertyga, något som kanske mer 

hör samman med politiska tal (Billig 1987, i Potter 1996). Retorik bör istället ses som ett 

genomgripande grunddrag i mänsklig interaktion, där argumentation och diskussion alltid är 

närvarande och hur vi gemensamt kommer fram till förståelse. På detta sätt läggs fokus på den 

retoriska organiseringen av text och tal, hur människors konstruktioner av världen utformas 

för att bemöta alternativa versioner av världen, dvs. hur en viss version av verkligheten 

genom talet framställs vara faktisk och solid (Wetherell & Potter, 1992). ”Man analyserar hur 

människor behandlar varandra som agenter som kan dra fördel av sina handlingar och för 

vilka därför något står på spel i dessa handlingar (Winther Jørgensen & Philips, 2000).” 

Längre fram kommer Potters metodologiska verktygslåda presenteras närmare, då den är med 

                                                 

4
 ”Det grekiska ordet topos betyder plats eller ställe och topoi är pluralformen av topos. Med topoi menas mentala 

platser där man till exempel finner olika utgångspunkter, infallsvinklar eller associationer som en diskussion eller en 

text kan utgå ifrån. Topoi speglar tänkandet och gängse uppfattningar inom aktuell doxa. Valet av topoi är starkt 

beroende av rådande doxa och varierar mellan olika grupper, olika kulturer, olika tidsperioder etc. Topoi åskådliggör 

eller illustrerar relationen mellan begrepp, exempelvis mellan orsak och verkan, handling och konsekvens, möjlighet 

och svårighet, kvantitet och kvalitet, händelse och alternativ, positivt och negativt (Olsson, rundabordsamtal, 

www.lth.se).”  
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hjälp av den som jag kommer studera hur de professionella hjälparna retoriskt gör sina 

beskrivningar och versioner av verkligheten övertygande och trovärdiga i intervjusituationen.   

4.2 Abstrakt diskurs och vardagsdiskurs 

Michel Foucault är den som på allvar satte igång den diskursanalytiska forskningen genom att 

bl.a. utveckla diskursanalysens begrepp, metod och teori (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Foucault fokuserar i sina arbeten framförallt på abstrakt diskurs. Abstrakt diskurs är 

betäckningen för en analytisk fokusering där man kartlägger de diskurser som cirkulerar i 

samhället genom att studera sociala och språkliga strukturerna (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). 

Foucault har studerat hur kunskap produceras, samt använts inom olika institutioner. Han har 

varit typiskt ointresserad huruvida denna kunskap är sann eller inte. För Foucault kan kunskap 

inte räknas som universell, utan snarare som något historiskt förankrat och kulturbundet 

(Foucault, 1994). Med hjälp av metaforen sanningsregimer vänder han därmed vår 

uppmärksamhet på att sanning är relaterad till specifika institutioner och inte till individer 

(Foucault, 2002). Detta innebär att det inte är personliga intentioner eller bakomliggande 

motiv hos de professionella hjälparna som ligger till grund för de “fakta” och kategorier som 

produceras och används inom välfärdsapparaten, utan dessa uppfattningar styrs av den 

rådande institutionella diskursen. Foucault menar att det inte bara är objekt som produceras 

inom institutioner, utan även olika subjekt, där nya sanningsregimer ger nya sätt att tala om 

och förstå världen och människor på. Detta innebär också att den kategorisering som görs, 

vilka kategorier som ordnar världen, inte kan frånkopplas moraliseringar, då kategorier alltid 

innebär maktordningar, värden och hierarkier (Börjesson, 2003). För denna studie blir det 

därmed intressant att studera vilka versioner om klientskap och problemdefinitioner som de 

professionella hjälparna konstruerar, samt hur de kategoriserar sig själva.   

Foucault (2002) har även fokuserat på hur sättet att tänka och tala om olika fenomen och 

företeelser, hur olika kategoriseringar, skiljer sig åt, där han utvecklat begreppet vetandets 

arkeologi. Vetandet avser i första hand kunskapen om människan medan arkeologin syftar på 

att studera det redan sagda på en diskursiv nivå, samt att jämförelserna som sker är 

begränsade och regionala (Lindgren, 2003). Inom varje historisk era finns vissa kategorier 

som reglerar vad som är sann kunskap, och människan har inordnat sig i sin tids tankesystem 

genom att acceptera tillgängliga kategorier. Den struktur som styr rådande tankesätt skiljer sig 

åt mellan olika tidpunkter och historien blir därmed en serie diskontinuiteter, där varje period 
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har egna gränser för vad som är möjligt respektive omöjligt att uttrycka. Foucault var 

intresserad av att studera hur regler för tänkandet konstruerats och förändrats genom olika 

tider just genom att studera dessa diskontinuiteter. De karaktäristika som knyts till en kategori 

är således under konstant förändring och dessa skillnader kommer då bl.a. till uttryck inom 

institutioner och verksamheter. 

I foucauliansk anda gör Åsa Mäkitalo (2002) en historisk återblick av kategorin ”arbetslös”, 

och visar att när man förr studerade orsakerna bakom fattigdom särskilde man på ”tjänstlösa”, 

”försvarslösa” och ”lösdrivare”. Distinktionerna uppstod eftersom det som värderades vid just 

den tidpunkten var individers strävan och intention att förändras, t.ex. ansågs ”lösdrivaren” 

orsakat sin egen situation, de var kriminella och depraverade. Mäkitalo (2002) argumenterar 

för att ”tjänstlösa” ligger till grund för kategorin arbetslös, medan jag vill påstå att 

”lösdrivare” är den kategori som ligger till grund för den lagstiftning som i dag finns kring 

personer med alkohol och drogproblem. Genom att studera hur bilden av alkoholisten 

förändrats genom årens lopp framgår hur regler för tänkandet kring alkoholisten konstruerats 

och förändrats. Alkoholisten sågs förr som ansvarig för sitt omoraliska beteende och en typisk 

konsekvens var inspärrning. Idag ses alkoholism mer som en sjukdom eller ett beroende och 

en passande social aktion blir därför vård och inte straff (Burr, 2003:5).  

Enligt Foucault verkar makt genom diskurser i syfte att forma vanliga uppfattningar om vissa 

företeelser t.ex. kriminalitet (Foucault, 2003). Foucault kritiserade starkt de nuvarande 

begreppen, åsikterna och strukturerna som togs för givna och som är osynliga bara för att de 

är bekanta. Olika diskurser stöds och bevaras genom ett nätverk av experter, institutioner, 

politiker och tidskrifter etc. Människan ser därmed på sig själva med diskursen ögon, t.ex. är 

det få som ifrågasätter huruvida dem är en klient eller inte när de söker hjälp hos 

socialtjänsten, eller att de är en patient när de söker hjälp på ett sjukhus, då detta synsätt bärs 

upp av den omgärdande diskursen.  Detta innebär att kunskap och makt inte går att särskilja, 

utan de direkt förutsätter varandra (Ibid., 2003:33). Detta visar sig i en alltmer tydlig 

sammanflätning av vetenskaplig kunskapsbildning och historiskt utformade institutionella 

praktiker (Hultqvist & Petersson, 1995).  

Foucault menade att för att få en uppfattning om diskursers gränser ska man studera det som 

skiljs ut som avvikande, det som konstrueras som onaturligt, något som Foucault i sina 

analyser kallar för de andra (Foucault, 2002:26). Kategorier skapas genom åtskiljande och 

klassificering och genom skapandet av motsatser i det strukturella nätverket. För att etablera 

kategorin de normala måste man först skilja ut det som förhåller sig avvikande och 
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annorlunda. En stor del i att bli klient är bl.a. att den professionella hjälparen ska mäta den 

hjälpsökandes tillstånd mot den tänkta normen, det normala, och ASI intervjun kan ses som 

ett sådant mätinstrument. I urskiljandet av det som är avvikande står just vetenskapen i fokus. 

Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) menar att det som dömts ut som avvikande är 

kategorier som vi tänker oss är vetenskapligt grundade, nästan bevisade. Det vetenskapliga 

ska därmed garantera det säkra i bedömningarna i förhållande till verklighet. Vetenskapen, 

och den evidensbaserade praktiken sprungen ur den, framstår då som leverantörer av 

sanningar, men som Foucault (2002) framförallt betonar är denna sanning snarare kopplat till 

sanningsregimer än till individer. Denna studie vill därför bidra med ett diskursanalytiskt 

perspektiv på framväxten av det evidensbaserade sociala arbetet. Att genomföra en 

diskursanalys handlar initialt om att studera hur skillnaderna mellan ‟de andra‟ och ‟de 

normala‟ framställs diskursivt och därmed utröna vilka alternativ som inte tillåts inom det 

välfärdsstatliga arbetet, dvs. att studera vilka versioner av klientskap och problemdefinitioner 

som konstrueras. Det handlar om att belysa kategoriers godtycklighet genom att ta isär 

verkligheten för att se hur den kunde ha konstruerats på ett annat sätt (Börjesson, 2003).  

Foucaults begreppsverktyg lämpar sig bäst för att sätta diskurser i ett historiskt perspektiv, 

medan Potters metotodologiska retoriska verktygslåda, som bygger på ett diskurspsykologiskt 

angreppssätt, bättre lämpar sig för den här studiens syfte, dvs. att studera professionell retorik 

i relation till kategoriseringsarbetet, hur beskrivningar byggs upp till fakta och hur dessa 

faktakonstruktioner bidrar till olika former av agerande inom välfärdsapparaten. Diskurs i 

detta fall är då inte den abstrakta struktur som Foucault inriktat sig på, utan hur kategorier 

skapas och upprätthålls i vardagens interaktion mellan människan, dvs. fokus är snarare på 

vardagsdiskurs än på abstrakt diskurs. Men dessa två perspektiv vävs ändå samman i denna 

studie, då Foucault (2003) framförallt ser diskurser som produktiva, där språkliga uttryck 

formar vår sociala värld. Språket blir för Foucault ett redskap som formulerar olika diskurser, 

och Potter (1996) beskriver även han hur språklig retorik bygger upp vår värld och på detta 

sätt binds dessa två perspektiv samman.  

4.3 Diskurspsykologi 

I diskurspsykologisk analys är problemformuleringen inriktad på frågor kring hur människor 

genom diskursiv praktik skapar konstruktioner av världen, och därmed grupper och 

identiteter. Och den problemformulering som denna studie bygger på är mötet mellan klienter 

och professionella hjälpare inte kan reduceras till standardiserade procedurer, så som 
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evidensbaserat socialt arbete förespråkar. Det är de professionella hjälparna som i slutändan 

ska dirigera den evidensbaserade praktiken och det blir därför intressant att studera vad för 

slags institutionella logiker de professionella hjälparna arbetar utefter och använder sig av i 

sitt dagliga arbete, då detta är ett arbete där kategorianvändning och problemkategorier och 

identifikationer är grundläggande mekanismer. När det gäller diskurspsykologi, är det 

framförallt Wetherell och Potter (1992) arbeten som ligger till grund och Potter (1996) har 

utvecklat vissa redskap för analys av konkret social interaktion.  

Diskurspsykologi utvecklades inom socialpsykologin som ett social konstruktionistiskt 

tillvägagångssätt som i grunden var kritiska inställda mot kognitivismen. Om man har ett 

diskursanalytiskt perspektiv på kategorisering ställer sig de flesta kritisk till kognitivismens 

förklaring till varför människan kategoriserar. Kategorisering, enligt ett kognitivistiskt synsätt 

(Hamilton & Trolier, 1986, i Wetherell & Potter, 1992), beror på att vår hjärna skulle bli 

”överhettad” om vi försökte se varje individ som unik. Människan lider helt enkelt brist på 

kapacitet, utan vi hanterar olika informationsmängder genom kognitiva processer varvid vi 

kategoriserar världen på bestämda sätt. Kategorier ses som mentala strukturer som styr vårt 

handlande, och kategorisering vilar därmed på empirisk erfarenhet, så kallad perceptualism 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:99). Kognitivismen menar att människan iakttar världen 

direkt, och utifrån perceptionen konstruerar vi olika scheman och skript som vi därefter 

använder för att kategorisera världen.  

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan vi inte enbart förlita oss på perception bl.a. händer det 

att vi ser det vi förväntar oss att se och inte vad som verkligen finns där (Potter, 1996). Men 

även att se det som verkligen finns där innebär en form av kategorisering, vi ser ju inte bara 

något framför våra ögon utan vi måste ju se det som något, något som vi kan beskriva. Såvida 

vi inte grymtar eller gör oartikulerade ljud på annat sätt, utan säger någonting har vi använt 

kategorier (Billig, 1996, i Börjesson & Palmblad, 2008). Och dessa kategorier är inte neutrala 

och abstrakta beskrivningar, inte ens inom vetenskaperna. Negativ social kategorisering, bl.a. 

rasism, förklaras enligt kognitivismen med det som sker inuti människan och då framförallt 

hennes attityder. Och det är just detta som socialkonstruktioner ställer sig kritiska emot. 

Förklaringar till fördomar och stereotyper och vad för karaktäristika vi knyter till olika 

kategorier, får vi genom att studera människan i hennes sociala och språkliga omgivning 

(Wetherell och Potter, 1992, Billig, 1996). Det kognitiva förhållningssättet leder snarare till 
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att bevara de rådande maktrelationerna, eftersom kognitivism hävdar att stereotyper är 

ofrånkomliga (Winther Jørgensen & Philips, 2000:111, Wetherell och Potter, 1992).    

Till skillnad från kognitivismen, som ser språket som direkta avspeglingar av verkligheten, 

ser diskurspsykologerna dessa som konstruktioner som orienterats mot social handling 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:97). Diskurspsykologin menar att språket är en form av 

social praktik som formar vår värld och fokuserar därför på att analysera språkbruket i de 

kontexter där de framträder. Jaget ses som socialt, identiteter som diskursiva och analys riktas 

mot hur identiteter bildas och görs om i sociala praktiker. Diskurspsykologin betraktar inte 

individer som helt determinerad av struktur, utan människan använder diskurser som resurser 

när de skapar nya sammansättningar av ord. Människan blir således aktörer i diskursiv och 

kulturell förändring. Detta synsätt harmoniserar med Barthes (1982, i Winther Jørgensen & 

Philips, 2000) slagord att människan är språkets herrar och slavar.  

Sammanfattningsvis är det diskurspsykologiska perspektivet orienterat mot handling och 

fokus ligger på vad människan gör med talet. Den empiri som samlats in för denna studie, 

genom att intervjua professionella hjälpare, ska ses som mer än att de bara delar med sig av 

information. Språket ur ett diskursanalytiskt perspektiv är ett verktyg för att konstruera 

verkligheten och därmed också en social handling. Hur de professionella hjälparna retoriskt 

arbetar med olika utsagor och vad för slags konsekvenser, eller vilken form av agerande, detta 

får (Burr, 2003). Världen konstrueras av oss människor när vi talar, skriver och argumenterar 

den. Det runt omkring oss är inte fixt och färdigt, beskrivningar och kategoriseringar blir 

därmed någonting grundläggande  

4.4 Social konstruktionism 

Det diskurspsykologiska perspektivet bygger ju på en poststrukturalistisk språkfilosofi och 

poststrukturalism ska ses som en del av den bredare kategorin social konstruktionism, och 

därför beskrivs det social konstruktionistiska perspektivet närmre här (Winther Jørgensen och 

Philips, 2000). Burr (2003) beskriver fyra olika premisser för att man ska kunna säga sig ha 

ett social konstruktionistiskt perspektiv, vidare tar Winther Jørgensen och Philips (2000) hjälp 

av dessa premisser när de beskriver det som är gemensamt för olika diskursanalytiska 

inriktningar. Dessa premisser är: att ha en kritisk inställning till självklar kunskap och 

vetenskap, att vår världsbild och identitet är historiskt och kulturellt specifikt, att vår 

världsbild skapas och upprätthålls i sociala processer samt att vår bestämda bild av världen 
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legitimerar vissa former av handlingar som korrekta, medan andra blir helt oacceptabla. Den 

sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser 

(Burr, 2003 och Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

Att ha en kritisk inställning till självklar kunskap handlar om att vår kunskap om världen inte 

oproblematiskt kan betraktas som objektiv sanning, således en motpol till positivismen och 

empirismen. Ett social konstruktionistiskt perspektiv innebär att man visserligen ser 

verkligheten som oberoende av oss själva, men det är via språket som vi konstruerar vår 

verklighet och sorterar in den i kategorier (Winther Jørgensen & Philips, 2000) Vi kan inte 

fritt välja hur vi vill kategorisera världen på, utan vi föds in i en redan existerande diskurs 

med bestämda konstruktioner av verkligheten. Hur vi uppfattar världen och vilka kategorier vi 

kommer att använda oss av, eller vad vi kommer att fylla dem med är beroende av vart och 

när i världen vi befinner oss (Burr, 2003). De kategoriseringar som görs inom samhällets 

hjälpapparatur och vilka karaktäristika och värderingar som knyts till kategorierna ska således 

ses som ett resultat av hur det talas om gruppen och hur kategorin konstrueras med hjälp av 

språket (Stokoe, 2003).  

Det finns ur ett social konstruktionistiskt perspektiv inte något kausalt samband mellan ett ord 

och det som beskrivs. Det är kunskapen i ett samhälle som avgör vad för mening vi ger 

begreppen och vilka slags kriterier som är relevanta när denna kunskap delas in i hanterliga 

kategorier. Varje uttalande bär på en ideologisk historia som omfattar tänkandet och beteendet 

inom ett givet samhälle och som får samhället att framstå som naturligt och obestritt av dess 

medlemmar. Det som därmed behöver studeras är ideologi i sig (Billig, 2005). Ideologi är 

diskurser som kategoriserar världen på sätt som bidrar till att bevara och legitimera sociala 

mönster (Wetherell & Potter, 1992).  Det sociala styrs av mer än en ideologi och därmed 

interpelleras inte subjektet i en enda subjektsposition utan olika diskurser ger subjektet olika 

positioner att tala och se världen ifrån (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

Men om vår kunskap om världen inte oproblematiskt kan betraktas som objektiv sanning, vart 

får vi då vår kunskap ifrån? Det är genom social interaktion som kunskap konstrueras och 

upprätthålls. Genom sociala processer bygger vi gemensamt upp vad som ses som sant 

respektive falskt.  Wetherell (2005) betonar dock att; ”Discourse analysts are much more 

interested in studying the process of construction itself, how ‟truths‟ emerge, how social 

realities and identities are built and the consequences of these, then working out what ‟really 

happened‟ (Wetherell, 2005:16).” Att kunskapen är konstruerad gör den inte mindre verklig 

för oss, utan förhållandet däremellan fungerar i båda riktningarna. Samtidigt som vi 
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konstruerar vår egen verklighet blir den verklig och objektiv för oss, och vi förhåller oss 

därmed till den som om den vore absolut och sann (Burr, 2003:186). Detta leder oss in på den 

fjärde premissen som handlar om att vår bestämda bild av världen legitimerar vissa former av 

handlingar som korrekta och andra som oacceptabla och hur den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning därmed får konkreta sociala konsekvenser. Vilka olika värderingar vi 

lägger i kategorier påverkar mycket starkt vilken slags social praktik som följer, t.ex. den 

utveckling som skett inom missbrukarvården, och hur den ändrat både form och fokus.  

Sammanfattningsvis utgår det social konstruktionistiska perspektivet från att vår förståelse av 

ett fenomen eller ting är beroende av språket och hur vi därigenom uttrycker, tolkar och 

formar vår omvärld (Börjesson, 2003). Då språket inte är konstant eller absolut innebär det att 

vår förståelse av världen är beroende av vilken tidskontext vi rör oss i. Skapandet av 

identiteter och grupper är därför historiskt och kulturellt specifikt (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). Sociala handlingar – som indelningen av människor i olika sociala 

problemkategorier– sker enligt ett social konstruktionistiskt perspektiv för att de har ett syfte 

och inte för att de är naturgivna (Börjesson, 2003). Social konstruktionismen studerar således 

hur konstruktioner uppstår, förändras, försvinner, reproduceras o.s.v. och eftersom social 

konstruktionister är de första som skulle säga att även social konstruktionism är en social 

konstruktion, är det naturligtvis av intresse att förhålla sig reflexivt till sin egen ansats 

(Hacking, 1999) Detta leder till att betydelsemöjligheter blir betydligt mer intressant att 

studera än att försöka slå fast vad som är sant respektive falskt om olika utsagor, eller vad 

som verkligen är verkligt (Börjesson, 2003).  

4.5 Social och institutionell kategorisering 

Att kategorisera individer efter olika karaktäristiska är nog ingenting som vi är främmande 

inför, när vi ser någon uppfattar vi oftast dennes kön, ålder och kanske någonting om den 

sociala tillhörigheten. Detta sker naturligt då det är först genom våra kategorier som 

verkligheten blir tillgänglig, begriplig och meningsfull för oss. Skapandet av sociala 

kategorier pågår ständigt i samhället. Vi utgår då ofta från egenskaper som är tydliga för oss, 

så som kön, etnicitet, ålder eller funktionshinder. Vi kan inte fritt välja hur vi konstruerar vår 

identitet, utan i den diskurs vi föds in i finns redan färdigt konstruerade språkliga kategorier, 

valbara samt tvingande, som vi kan tillhöra, t.ex. kvinna, barn, arbetarklass, pensionär och så 

vidare. Valbara är de kategorier som är ett resultat av individuella övervägande; t.ex. olika 

formerna av identiteter och livsstilar. Tvingande är de som inte är förhandlingsbara eller 
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valfria för individen, såsom kön, etnicitet, men även de kategorier som kan bli socialt 

påtvingande, såsom ”klient” eller ”missbrukare” (Börjesson och Palmblad, 2008).  

I ett social konstruktionistiskt resonemang har människor inte inre ”essenser” - en uppsättning 

äkta och oföränderliga eller autentiska karakteristika, utan de tilldelas oss genom den 

diskursen vi tillhör (Burr, 2003, Winther Jørgensen & Philips, 2000). Dessa språkliga 

kategorier tillskriver vi även olika värderingar. Att till en viss kategori tillkommer en form av 

värdering av dess innehåll, samt vad som hör till den aktuella kategorin. Börjesson (2003) 

beskriver kategorin ”hemlös” och hur denna kategori står i motsatsförhållande till den som har 

ett ‟eget boende‟. En individ med ”eget boende” är underförstått både skötsam och 

välanpassad, medan den ”hemlöse” ses som problematisk. ”I varje kategoriord ligger 

kulturella överenskommelser kring vad som utmärker gruppen, vad de kan och inte kan, hur 

det står i relation till kontrasterande grupper etc. (Börjesson, 2005:193).” Olika kategorier 

konstrueras genom att man definierar vad man inte är och genom att markera skillnaden mot 

”de andra” (Foucault, 2002). Kategorin ”hemlös” får därmed sin betydelse först när den ställs 

i relation eller i ett motsatsförhållande till ”den som har eget boende”.  

Vi skulle kunna säga att kategoriseringar fungerar genom att framkalla föreställningar och 

bilder hos människor som leder fram till vissa tolkningar och beteenden. Det är även av 

betydelse hur kategorin framställs och framförallt vem det är som framställer den för att den 

ska bli trovärdig och rådande (Börjesson, 2004) Stor vikt läggs således vid den mänskliga 

interaktionen och hur vi tillsammans skapar mening, men diskurser är som nämnts beroende 

av sitt historiska och kulturella sammanhang, vilket leder till att vissa kategoriseringar är 

tillgängliga för oss medan andra är stängda. Denna form av analys är särskilt betydelsefull när 

det kommer till kategoriseringsprocesser, då kategorier måste analyseras i sin sociala kontext. 

Syftet med analysen är ju inte att kategorisera människor som t.ex. rasist, utan att identifiera 

de diskursiva praktiker vari kategorin konstruerats (Wetherell & Potter, 1992).  

När det gäller social kategorisering tänker man kanske främst på institutionella kategorier. I 

dagens välfärdssamhälle finns en förhoppning om att man genom institutionell kategorisering 

ska komma ifrån moraliseringar, fördomar och subjektiva bedömningar i arbetet med att 

beskriva de människor de professionella hjälparna kommer i kontakt med (Börjesson, 

Palmblad & Wahl, 2005). Detta ska ske genom att på olika sätt använda sig av 

klassifikationssystem, teoristyrning och professionalitet; eller som vi argumenterat hittills, 

genom att evidensbasera det sociala arbetet. Det binära beslutet (Socialstyrelsen, 2007) 
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innebär att dock att det är den professionella hjälparen som ska bedöma huruvida det existerar 

ett problem hos de hjälpsökande och därmed ingår subjektiva bedömningar som en högst 

naturlig del i de kategoriseringar som görs inom samhällets välfärdsmiljö. Identifiering, och 

kategorisering, av klienten kan därför komma att ha betydelse för det faktiska arbetet i 

praktiken. Detta innebär att det välfärdsstatliga institutionernas arbete när de bestämmer 

vilken slags kategori den hjälpsökande tillhör är i allra högsta grad en moralisk bedömning. 

Att klassificera någon som tillhörande en kategori innebär alltid ett val, då det inom 

institutionerna finns ett brett sortiment av tillgängliga kategoritillhörigheter. Att redan innan 

man kommer i kontakt med t.ex. Socialtjänsten, finns där en knippe tillgängliga kategorier för 

individen och dessa är då på förhand styrda av professionella och byråkratiska regleringar 

(Mäkitalo, 2002). Redan innan första mötet, benämner den professionella den hjälpsökande 

som t.ex. ”klient”, och som tidigare nämnt är detta en tvingande kategori, dvs. den är inte 

förhandlingsbar för individen.  

Bowker & Star (1999) menar att kategorisering är en högst naturlig, djupt mänskligt, 

verksamhet, och detta behov manifesteras också inom det sociala arbetets praktik, inom själva 

välfärdsinstitutionerna med stöd av institutionella dokument och kartläggningsverktyg. 

Institutionell kategorisering handlar ju om att definiera den hjälpsökande, tillskriva denne en 

problemkategori, för att samhället ska kunna ge ”rätt hjälp”, men kategorisering handlar även 

om att ge objekt, subjekt och fenomen en mening. Institutionella kategorier uppmanar till 

vissa handlingar, tolkningar eller förhållningssätt. Genom användning av dessa kategorier 

åstadkommer vi något med det som vi talar om (Börjesson, 2003:87). Kategorisering är 

således en process som samtidigt väljer ut vissa beskrivningar och utesluter andra, samt 

möjliggör för en viss sorts handlande.  

Det har även betydelse i vilket socialt sammanhang kategoriseringen görs. Hall et al (2003) 

betonar att socialt arbete, förutom den kontrollerande aspekten, även innebär ”managing and 

categorizing people in order to control a range of deviations and to make people compatible 

with the outlooks of institutions based on normalizing people (Ibid, 2003:13).” Detta leder till 

att den kategorisering som sker ofta är negativ och baserad på definitioner av klienternas 

tillkortakommande och problem. Tideman (1999) menar vidare att kategorisering inte är 

något hos individen självvalt, utan att den kategorisering som sker; vilka människor som 

omfattas och vilka karaktäristika som knyts till den utvalda gruppen; styrs av dem som i 

slutändan har rätt att definiera kategorin, i denna studie de professionella hjälparna 
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Rose (1996) beskriver hur människor i professionell rådgivning behöver översättas till en 

institutionell kategori för att komma att bli ”goda subjekt” för terapi genom att föreställa sig 

deras problem i en särskild psykoterapeutisk form. Rose (1996) och Börjesson et al (2005) 

beskriver alltså hur individer när de kommer i kontakt med olika institutioner behöver 

översättas till, eller kvalificera sig som tillhörande en kategori och därmed även de 

karakteristika som finns knutna till kategorin. Genom att studera olika kontraster och 

formuleringar kan man nå fram till de interna logiker som ligger till grund för olika åtgärder 

(Börjesson et al, 2005:137). Ur ett social konstruktionistisk perspektiv ska man vara kritisk 

till att det finns någon ”sanning” i dessa kategorier. Till exempel har Latour och Woolgar 

(1986) i sina etnografiska studier visat hur ”sanning” konstrueras i den vetenskapliga världen, 

då framförallt den laboratoriska verksamheten. Latour beskriver hur olika kategorier 

produceras inom denna värld, hur vetenskapliga fakta konstrueras och blir ”sanning” genom 

observationer och experiment.  

Liknande sker då även med kategorier inom institutionella miljöer, där Miller och Rose 

(1994) menar att terapeutiska miljöer är som laboratorium som tvingar vissa saker att bli 

verkliga, saker som redan från börjat fantiserats ihop i huvudet på de professionella hjälparna. 

Dessa språkliga kategorier upprätthålls sedan genom att vi använder och accepterar dem i en 

språklig kontext. På sätt och vis kan vi förstå att institutionella kategorier leder till att passa in 

klienters problem i olika institutionella ramverk, för att kunna ge ”rätt hjälp”, där de 

professionella ger klienten direktiv och skriver rapporter utefter denna kategorisering för 

andra professionella att ta del av (Agar, 1985). Detta påverkar den professionella hjälparen i 

hög grad då; “psychological norms, values, images and techniques have increasingly come to 

shape the ways in which various social authorities think of persons, their vices and virtues, 

their health and illness, their normalities and pathologies. Objectives construed in 

psychological terms - normality, adjustment, fulfilment - have been incorporated into 

programmes, dreams and schemes for the regulation of human conduct (Rose, 1991).” 

Påverkan av detta slag leder till att de professionella hjälparna redan ser på sin patient eller 

klient på ett visst sätt genom kategoritillhörigheten. Kategorierna styr vårt tänkande och hur 

världen är beskaffad, samt hur vi som människor förstår oss själva och vår omgivning. Att 

dessa institutionella kategorier är skapade, eller konstruerade gör dem inte mindre verkliga, då 

människan konstruerar sin egen verklighet, samtidigt som den blir verklig och objektiv för 

henne så att hon förhåller sig till den som om den vore absolut och sann (Burr, 2003:13). 

Socialt välfärdsarbete, psykologi, och kategoriförhållandet hjälpare - hjälpsökande, blir mer 
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än en samling abstrakta förklaringar, utan det har blivit en teknologi som konstituerar 

individer, det vill säga denna teknologi gör vissa subjektsformer mer möjliga än andra (Rose, 

1996).  

4.6 Faktakonstruktioner 

Hittills har jag argumenterat för att man inte kan eller bör undvika kategoriseringar inom 

institutionellt arbete. Utan istället ska man fråga sig på vilka förutsättningar som de 

professionellas kategoriseringsarbete vilar, hur de retoriskt uppnår trovärdighet och vad just 

detta fastställande av rimliga kategorier har för konsekvenser och vilken form av agerande det 

leder till (Börjesson & Palmblad, 2008)? För att få svar på dessa frågor kommer jag rent 

konkret att använda mig av Jonathan Potters (1996) retoriska metodologiska verktygslåda. 

Den möjliggör en retorisk analys av de professionella hjälparnas utsagor och är därmed ett 

sätt att närma sig den kategorisering som sker i välfärdsstatliga miljöer (Billig 1996, 

Wetherell 2005, Mäkitalo 2003). I en diskursanalys är viktigt att titta på hur både fakta byggs 

upp och hur den försvagas, då konstruktionen av fakta handlar om att framställa sin version 

som trovärdig och riktig samtidigt som andra versioner framställs som felaktiga eller mindre 

trovärdiga och detta är ett av studiens huvudsyften. Potter (1996) har studerat hur människor 

genom olika former av kommunikation framställer sin version av verkligheten som realistisk, 

trovärdig och sann. Han menar att faktakonstruktionen är något som byggs upp retoriskt, där 

faktamässighet arbetas fram med hjälp av olika metodologiska retoriska verktyg (Potter, 

1996:103). Potter intresserar sig framförallt för två frågeställningar, hur beskrivningar 

konstrueras som fakta och vilket sorts agerande de bidrar till. Epistemological orientation of 

descriptions avser då faktakonstruktionen och action orientation of descriptions handlar om 

vilket sorts agerande de utför.  

Faktakonstruktionen innebär de situationer där beskrivningarna byggs upp till att framstå som 

just fakta, dvs. på vilket sätt framstår olika uttalanden som övertygande och trovärdiga. Vi har 

ett brett spektrum av sätt och metoder för att framställa våra beskrivningar som fakta, bl.a. har 

Latour och Woolgar tagit fram en modaliserande hierarki för att visa hur uttalanden kan ses 

som oberoende av den som uttalar det och det motsatta, hur uttalanden kan behandlas at 

talaren är osäker eller rent av ljuger (Latour & Woolgar 1986, i Potter 1996; samt Börjesson 

2003). I interaktion värderas uttalande efter trovärdighet och ett sätt att bedöma ett uttalandes 

trovärdighet är genom att granska personen som talar. Foucault (2003) menar att det i varje 

samhälle finns vissa kategorier som har legitimitet att avgöra vad som är kunskap. I vårt 
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samhälle har vetenskap denna status (Börjesson et al, 2005), bl.a. läkare, forskare, professorer 

och andra högt uppsatta yrkeskategorier har legitimitet att uttala sig om vad som utgör 

vetenskaplig fakta i vårt samhälle. Trovärdigheten i ett påstående kan därför byggas upp 

genom att hänvisa till en sådan kategoritillhörighet; något som Potter kallar category 

entitlement (Potter, 1996:132ff). Begreppet beskriver en form av självklar auktoritet som inte 

behöver ifrågasättas, t.ex. ifrågasätter patienten vanligtvis inte doktorns kompetens, utan 

kompetensen anses komma med själva titeln. Dock finns ingenting i titeln i sig som utgör 

denna trovärdighet, utan dessa betitlade kategorier kan konstrueras eller dekonstrueras på en 

mängd olika sätt (Potter, 1996).  

Ett annat sätt att konstruera neutralitet, att få sin version att framstå som trovärdig, är att 

framställa en beskrivning som gemensam och allmän. Potter använder sig av begreppen 

consensus och corroboration (Potter, 1996:158ff). Detta är en retorisk teknik som drar 

uppmärksamheten från talaren och externaliserar fakta till någonting utanför talarens 

påverkan. Fakta finns därute för andra att finna och det innebär att ansvaret för 

faktakonstruktionen delas av fler aktörer, s.k. tillförlitliga vittnen, som oberoende funnit att 

det förhåller sig precis på det sättet som talaren menar. Active voicing, dvs. citerande; är en 

sådan retorisk teknik som leder till bekräftelse och samförstånd (Woofitt, 1992, i Potter 1996). 

Genom att använda citat från andra styrks det man själv sagt då man visar att andra 

samtycker. Citerandet sker ofta i form av opersonliga fraser, än i direkta citat, vilket gör det 

svårt att ifrågasätta påståendet. Citat som formuleras i plural indikerar att uttalandet bygger på 

en allmän upplevelse och bidrar omedvetet till att arbeta fram påståendet som en gemensam 

röst. Effektiviteten med allmänt citerande är att eftersom citatet inte uttrycks explicit kan det 

lätt förnekas vid andras ifrågasättande.   

Faktakonstruktionen bidrar även till att någonting händer, dvs. olika beskrivningar används 

för att utföra ageranden av olika slag. Dessa beskrivningar är inte alltid tydliga, utan snarare 

tvärtom, agerandet de vill utföra, eller bidra till, är ofta indirekt. Anledningen kan t.ex. vara 

att talaren vill dölja något som ett direkt uttalande skulle avslöja och på detta sätt kan talaren 

dölja t.ex. egoism, feghet, okänslighet osv. (Potter: 1996:109). Människan konstruerar med 

hjälp av kategoriseringar verkligheten på ett sådant sätt att vissa tolkningar är möjliga och 

andra utesluts (Ibid, 1996: 176). Kategorisering är således en process som samtidigt väljer ut 

vissa beskrivningar och utesluter andra. Det är därför intressant att titta på hur påståenden och 

argument blir effektiva genom gränsdragningar.  
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Ontological gerrymandering är ett begrepp för att beteckna det godtyckliga i varje 

verklighetsbeskrivning (Potter, 1996, Börjesson, 2003). Begreppet betyder här att man 

förvränger något till sin egen fördel, genom att vissa aspekter i beskrivningen eller 

kategoriseringen lyfts fram, medan andra hålls utanför och hur kategorierna laddas med 

diskursivt innehåll när vi använder dem i vardagligt tal.  Med hjälp av språket tillskriver vi 

människor och beteenden mening och vi gör det genom att sätta gränser för vad som uppfattas 

som normalt respektive avvikande. Några begrepp att använda i analys när man vill se till hur 

man konstruerar beskrivningar som normala eller onormala är; normalization och 

abnormalization (Potter 1996:194ff). Att något avviker kan visa sig genom att vissa repliker 

eller ord understryker att det som sker är onormalt. Potter menar att små ord retoriskt kan 

användas för att framställa ett beteende som onormalt eller oönskat. Ett verktyg för att få 

någonting att framstå som normalt är användandet av en s.k. ”Three-part list”, genom att 

räkna upp tre olika exempel vill man påvisa någonting som vanligt förekommande eller 

generellt, och därmed kunna generalisera det som hävdats (Potter, 1996:194).  

Potter beskriver även hur människor retoriskt går till väga för att rättfärdiga och försvara sina 

egna påståenden samt göra motpartens beskrivningar mindre trovärdiga; ett sätt är att använda 

sig av så kallade extremfallsformuleringar (Pomerantz, 1986, samt i Potter 1996). I sin strävan 

att övertyga kan talaren överdriva sin beskrivning, antingen genom att förstora och förminska, 

eller genom att etablera något som sant genom att upprepa det gång på gång; extrematization 

och minimization (Potter, 1996: 187ff). Extremfallsformuleringar som förstorar visar sig när 

man använder sig av uttryck som hon är helt oskyldig, det här är mycket allvarligt eller han är 

alltid sjuk. Medan förminskning visar sig när man vill förmildra en omständighet, eller göra 

en händelse mer acceptabel, t.ex. genom att säga en örfil i stället för ett knytnävsslag.  
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5. GENOMFÖRANDE 

5.1 Urval 

Urvalet av respondenterna till denna studie var strategiskt och benämns som kvoturval. 

Urvalskvoten i denna undersökning var tio personer och urvalet var selektivt, då jag av 

naturliga skäl hade ett kriterium att respondenterna skulle vara yrkesverksamma 

professionella hjälpare, samt att de aktivt använde sig av ASI intervjun i sitt arbete.  I denna 

studie togs det en personlig kontakt med en professionell hjälpare på en verksamhet knytet till 

socialt arbete. Denna kontaktperson kunde i sin tur upplysa om att det på den valda 

verksamheten fanns professionella hjälpare som uppfyllde de i förväg uppsatta kriterierna. 

Dessa respondenter kontaktades sedan per telefon och tillfrågades om de var intresserade av 

att delta i studien. Vid visat intresse skickades ett informationsbrev ut, där jag presenterade 

studien och vidare hur de kunde komma i kontakt med mig. Till informationsbrevet bifogades 

även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som studien följer (se Bilaga 1). Som 

nämnts, tackade tio respondenter ja till att delta i studien.  

5.2 Intervjuerna 

Börjesson (2003) har frågat sig hur man ställer diskursanalytiska frågor och svarat att något 

entydigt svar inte går att ge. När jag skrev inledningen till denna uppsats, där jag ville 

introducera mitt intresseområde professionell kunskapsgenerering, kategoriseringsanalys i 

kontrast till evidensbaserat socialt arbete; formades en idé om att jag skulle använda mig av 

ASI-manualen, både som ett sätt att fånga in professionell hjälpverksamhets generella 

ambition att standardisera och säkra sitt arbetssätt, men även som utgångspunkt för samtalen. 

Fördelen med att använda sig av ASI intervjun som utgångspunkt för samtalen var att jag 

genom denna skulle kunna finna den kunskap som konstrueras i institutionell kontext. ASI-

manualen i sig bygger ju på en uppsjö av problemkategorier, och det argumenteras för att den 

skapar ett gemensamt språkbruk, vilket är intressant ur ett diskursanalytiskt perspektiv.  

Språkbruket kring ASI manualen har ju betydelse för vilka föreställningar vi kommer att göra 

om den verklighet som beskrivs därigenom. Då respondenterna dessutom använder sig av den 

i sitt dagliga arbete skulle det kännas naturligt att samtala kring den. På detta sätt skulle 

samtalen direkt kasta mig in i det diskursanalytiska fält som jag velat studera, dvs. retorisk 

institutionell logik i förhållande till välfärdsstatligt kategoriseringsarbete. Nackdelen med att 

använda sig av en intervjuguide byggd på ASI manualen, är ju att man ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv sällan använder sig av strukturerade intervjuer, utan istället väljer att arbeta med 
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naturligt förekommande material. Det hade varit fördelaktigare ur denna synvinkel att arbeta 

med t.ex. individregister och dokumentation inom verksamheten, eller analysera samtal 

mellan de professionella hjälparna och de hjälpsökande. Det som blir intressant med min 

inriktning är att materialet kan sägas utgöras av intervjuer om intervjuer. Insamlandet av 

empiri har skett genom att ställa frågor om ett frågeformulär, där respondenterna svarat med 

frågor de i sin tur ställt till klienterna utifrån frågeformuläret. På detta sätt har jag i min analys 

kunnat visa på olika funktioner av den professionella retoriken och den institutionella logiken, 

där fokus har legat på att analysera vad som stått på spel i intervjusituationen.   

Frågorna i intervjuguiden fokuserar, utöver de sju problemområden den redan innehåller, på 

frågor kring vilka fördelar respektive nackdelar respondenterna såg med manualen. Min 

förhoppning var att dessa frågor skulle lyfta fram den kunskap de professionella tillägnat sig 

och använder sig av i sitt arbete med de hjälpsökande. Jag vill nämna att de citat som jag valt 

ut på intet sätt representerar de professionella åsikter eller värderingar, utan dessa citat ska ses 

som en representation av en diskurs, som här utgörs av institutionella logiker som råder inom 

den valda verksamheten. Och därmed som en källa till hur kategoriseringar och 

konstruktioner används och hur diskursiva praktiker ser ut hos den aktuella verksamheten. 

Med hjälp av metaforen sanningsregimer vänder ju Foucault (2002) vår uppmärksamhet på att 

sanning, “fakta” och de kategorier som produceras och används inom en specifik verksamhet 

är relaterad till den rådande institutionella diskursen och inte till personliga intentioner eller 

bakomliggande motiv och uppfattningar hos de professionella hjälparna. Intervjuguiden går 

att återfinna i Bilaga 2.  

5.3 Genomförande och analys 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer. Jag bestämde mig för att använda mig av 

denna form av intervjumetod eftersom metoden ger möjlighet att upptäcka erfarenheter hos 

intervjupersonerna (Patel & Davidsson, 2003). Men även för att syftet med studien var att 

studera hur professionella hjälpare samtalar kring sociala problemkategorier. Rent praktiskt 

gick det till så att jag under ett par dagar besökte den utvalda verksamheten. Där fick jag 

tillgång till ett privat rum där respondenten och jag kunde sitta i enskildhet under intervjun. 

Innan intervjun startade informerade jag återigen om studien syfte, samt läste upp 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag betonade särskilt studiens syfte, då jag inte 

ville föranleda respondenten till att tro att det var deras förmåga att använda sig av ASI 

manualen, eller ASI manualens förtjänster eller nackdelar, som jag studerade.  
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När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades arbetet med att transkribera det empiriska 

materialet. Den empiri som insamlats med hjälp av samtal i en diskursanalys, brukar ofta ha 

en mycket detaljerad transkribering, där pauser och till och med harklingar markeras i 

textform då detta anses vara av vikt för analysen (för mer information se Atkinson & 

Heritage, 1984). Det fanns inledningsvis en sådan intention, men på grund av tidsbegränsning 

har jag fått lov att begränsa mig i detaljrikedom när det gäller transkribering. De citat som 

används i analysen har därför inte markerats med symboler eller övriga detaljer som t.ex. kan 

visa på pauser, betoningar eller huruvida respondenter talar märkbart snabbare eller 

långsammare. Citaten har dock inte redigerats från talspråk till skriftspråk, vilket ska 

underlätta för läsaren (Kvale, 1997:152), utan i största möjliga mån har jag låtit talspråket 

kvarstå för att verkligen få med detaljer i talets skiftningar så mycket som möjligt. Det 

transkriberade materialet avidentifierades även genom att ta bort namn och kön på personer 

och platser som omtalades i intervjuerna. Detta gjordes för att minimera riskerna för ett 

igenkännande av respondenterna, eller verksamheten, i studien. Utskrift och genomläsning av 

intervjuerna gjordes efter det att alla intervjuer var genomförda. Varje intervju omfattades av 

cirka åtta till tio sidor intervjutext och respondenterna hördes klart och tydligt och därmed 

blev transkriberingen korrekt utförd (Ibid, 1997). 

Den analys som gjorts kan delas upp i två faser, där den första fasen bestått av att jag försökt 

hitta mönster i materialet. Här har jag rent konkret tagit hjälp av Jonathan Potter 

metodologiska verktyg kring faktakonstruktioner för att finna det respondenterna själva 

behandlat som topos, dvs. hur de professionella hjälparna retoriskt framställt och visat på 

institutionella logiker genom överdrifter, underdrifter och andra faktakonstruktioner. Den 

andra fasen har bestått i att utveckla hypoteser kring dessa institutionella logiker, kring 

funktionen och effekterna av språket i det empiriska materialet och därefter lyfta fram och 

exemplifiera dessa med belysande och passande citat (Potter & Wetherell, 1987).  Detta har 

jag sedan i en vidare mening kopplat mer ingående till de frågeställningar studien har; hur 

konstruerar professionella hjälpare versioner om klientskap och problemdefinitioner, vilka 

självkategoriseringar gör de, hur skildrar de professionella hjälparna klienterna avseende vilja 

och samarbete och på vilket sätt görs beskrivningar trovärdiga och övertygande?  
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5.4 Reflexivitet  

Winther Jørgensen & Philips (2000) skriver att när man arbetar med diskurser som man som 

forskare själv är nära, kan det vara svårt att förhålla sig till diskursen som just ett socialt 

konstruerad betydelsesystem som kunnat vara annorlunda. Reflexivitet handlar då om att 

ständigt granska sig själv som forskare i förhållande till sitt forskningsobjekt och därmed bli 

medveten om sin egen roll i interaktionen och på vilket sätt detta påverkat respondenternas 

utsagor (Börjesson, 2003). Detta är någonting jag ständigt har haft i åtanke, både under 

intervjuerna och under den senare analysen. Jag har försökt att inte ta någonting för självklart 

eller sannolikt, utan hela tiden arbetat för att ställa mig främmande inför mitt studieobjekt. 

Mer konkret handlar reflexivitet, och dess betydelse för denna uppsats, om att jag genom att 

intervjua respondenterna, själv blivit medskapare i hur man talar och använder olika typer av 

retoriska byggstenar. Jag vänder mig således mot den kanske rådande uppfattningen om att 

jag genom intervjuerna ska kunna visa på något som finns inom respondenterna, något som 

bara finns där och väntar på att avspeglas oberoende av mig som forskare (Börjesson, 2003). 

Utan jag är i högsta grad en medskapare av talet och delaktig i vad som sätts på spel i själva 

intervjusituationen. Det som därmed måste tas i beräkningen är att jag själv är en del i och 

medskapare av den diskursiva praktik jag velat blottlägga, vilket gör analysen av empirin och 

tolkningen av den än mer komplex. Den tolkning jag gör av det empiriska materialet är såklart 

en av flera möjliga tolkningar, och den ska förstås utifrån den kontext den är tagen ur. 

Reflexivitet inbegriper ju  även att de citat som använts måste förstås utifrån den kontext de 

initialt skapades i. Det är viktigt att här betona att olika kontexter öppnar upp för olika 

positioner av aktörer och därför också olika versioner om klientskap och problemdefinitioner 

(Hall et al, 2003). Men vidare så är det ju jag som forskare som väljer ut vilka citat som ska 

användas, och därmed så betraktar jag mitt arbete som en diskursiv konstruktion, då min syn 

på vetenskaplig kunskap är att den är produktiv (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  
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6. ANALYS OCH RESULTAT 

Med hjälp av Potters (1996) metodologiska retoriska analysverktyg kring faktakonstruktion 

kommer jag här att lyfta fram de beskrivningar och företeelser som de professionella 

hjälparna själva behandlat som topos, för att på detta sätta lyfta fram den verksamma specifika 

institutionella logiken där bl.a. under- och överdrifter och språkliga avgränsningar har fått mig 

som forskare att ställa frågan vad är det som händer och varför? En huvudfråga att ställa sig 

när man gör en sådan en diskurspsykologisk studie, är att fråga sig vad har stått på spel för de 

professionella hjälparna i intervjusituationen, och på vilket sätt detta bidragit till talet och de 

retoriska byggstenar som har använts av oss båda (Winther Jørgensen & Philips, 2000). I detta 

avsnitt försöker jag därför även att analysera vad stått på spel i intervjusituationen för de 

professionella hjälparna, både gentemot mig som forskare men även gentemot de som de 

blivit ålagda att hjälpa, nämligen klienterna, dvs. vad som står på spel under själva ASI-

intervjuerna tillsammans med klienterna.   

6.1 Kategoriseringar och problemdefinitioner 

En av de största svårigheterna med ASI intervjun som nämns av de professionella hjälparna är 

att vissa klienter går igenom intervjun med bara ”nollor”
5
 och att detta hade lett till att det 

inom den aktuella verksamheten inte görs lika många intervjuer numera:  

Hjälpare: Om vi tittar på vårt uppdrag att utföra ASI intervjuer, så stämmer vårt 

uppdrag inte överens med det här. Det finns sexualbrottslingar här och de 

är alltså bortblockade ifrån... De går igenom utan att det blir något, det blir 

bara nollor. Det har man konstaterat. Då har man sagt att vi tar bort den 

gruppen, och då faller den största andelen av vårt klientel.  

Det är en form av category entitlement (Potter, 1996:132ff) som den professionella hjälparen 

använder genom att hänvisa till ”att vårt uppdrag inte stämmer överens med” och ”det har 

man konstaterat”. Det ger trovärdighet till uttalandet, övertygar och förhindrar ifrågasättande 

huruvida det finns belägg för att inte genomföra ASI intervjun på dessa klienter. Men om vi 

ser vidare på kategorin sexualbrottsling, kan vi konstatera att ”denna grupp” går igenom ASI 

                                                 

5
 

 ASI intervjun är uppbyggd kring ett speciellt kodsystem, där svaren på frågorna kodas på följande sätt;  

Nej kodas som ”0”, Ja som ”1”, Ej tillämpbar som ”N” och slutligen Förstår Ej/Vill ej svara/Frågan ej ställd 

kodas som ”X” (Andréasson et al, 1999).  
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intervjun med att ”det blir bara nollor”, en form av extrematization (Potter 1996), där 

extremfallsformuleringen används för att rättfärdiga ett visst uttalande (Pomerantz, 1986).  

Citatet står även för en form av ontological gerrymandering (Potter, 1996, Börjesson, 2003), 

där det som lyfts fram och betonas är de sexualbrottslingarna som går igenom intervjun med 

”bara nollor”, medan de som skulle kunna kartläggas på ett mer adekvat sätt med hjälp av ASI 

intervjun hålls utanför beskrivningen. Att dessa klienter går igenom intervjun med bara nollor 

innebär alltså att de svarat nej på de flesta frågorna i intervjun, underförstått; det finns inga 

behov eller problemområden att kartlägga, ingenting att ”upptäcka”. Men genom att 

identifiera en persons aktivitet kan vi också ge denne en social identitet (Börjesson et al., 

2005) Vi ska se hur detta är möjligt genom att studera hur aktiviteten ”sexualbrott” leder till 

en social identifikation hos ”sexualbrottslingen”, dvs. det som blir intressant att studera 

närmre är vad detta ”något” står för. Det som framkommer av följande citat är att det som inte 

går att upptäcka hos sexualbrottslingarna, dvs. detta ”något”, är ett bakomliggande missbruk, 

konstaterat eller misstänkt, vilket numera är det som föranleder genomförandet av en ASI 

intervju inom verksamheten: 

Intervjuare: När görs en ASI intervju numera? 

Hjälpare: Det är ju mer, t.ex. om det är oklart om någonting som... Om det är oklart 

runt den hära, vad heter det, alkoholdelen, eller om man liksom är 

fundersam. Då kan man göra en ASI, för det är ju väldigt bra, det blir ju 

liksom strukturerat och tydligt liksom VAD. 

Den professionella hjälparen nämner att det är när någonting är ”oklart” och ”man är 

fundersam” som de använder ASI intervjun som verktyg, när det finns ett behov av att 

tydliggöra VAD som är problemet. Ett av ASI intervjuns användningsområde inom 

institutionen är således för att identifiera klientens problemområden, eller med Rose (1996) 

och Börjesson, Palmblad och Wahls (2005) ord, behöver klienten översättas till eller 

kvalificera sig som tillhörande en institutionell kategori och då även automatiskt till de 

karakteristika som finns knytet till kategorin. Att som professionella hjälpare ”vara 

fundersam”, innebär att man ännu inte översatt klienten som tillhörande en kategori och 

därmed uppstår svårigheter för den professionella hjälparen att bedöma vidare vad för slags 

insatser som behöver sättas in, då det är utifrån kategoritillhörigheten som insatserna 

utformas. ASI intervjun används därför som ett klassifikationssystem, där syftet är att ordna, 

strukturera och tydliggöra, samt knyta en vidare identitet till kategorin som träder fram hos 
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klienten. En anledning till att sexualbrottslingen inte får genomgå denna ASI intervju är 

således att intervjun inte anses kunna användas för att ordna och förse sexualbrottslingarna 

med en vidare identitet, inte genom användandet av just ASI intervjun i alla fall. Detta innebär 

dock inte att någon form av klassificering ägt rum, utan tvärtom om fylls kategorin 

sexualbrottslingen genom den aktivitet som kategorin återsyftar på.  

Vi fortsätter studera vad för karaktäristika som är knytet till de kategorier som nämnts, 

nämligen sexualbrottslingen och de som upplevs har oklarheter kring ”alkoholdelen”: 

Hjälpare: Vi vet ju inte att det är nollor innan, men det är väl någon statistisk 

bakgrund till det också... Generaldirektören... Så har man alltså valt ut, 

alltså, finns det ett missbruk, och sådana saker, DÅ ska den göras. Men de 

här sexualbrottslingarna, de kanske har haft en fast anställning fram till 

dagen de börjar... Alltså det finns inte den här problematiken i deras 

bakgrund. Den blir inte synlig i en ASI i alla fall.  

Även i det här citatet går det att se det som Potter kallar category entitlement (Potter, 

1996:132ff).  Även om den professionelle hjälparen inte har kunskapen personligen menar 

denne på att det ”väl finns någon statistiskt bakgrund” och sedan nämns titeln 

”Generaldirektören” och slutligen en stark betoning på ”DÅ ska den göras”. De inledande 

orden ger trovärdighet till det senare uttalandet om varför ASI intervjun görs, det finns ett 

misstänkt eller konstaterat missbruk. Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) menar att det 

inom välfärdsarbetet finns en specifik argumentation för att framställa sitt arbete som rättvist. 

Rättvist i detta fall betyder att besluten ska fattas på objektiva grunder. Genom att hänvisa till 

en generaldirektör, som valt, och dessutom till en statisk bakgrund (och därmed underbetonat 

evidensbaserat) framstår detta beslut som objektivt grundat.  Retoriken i citatet försäkrar det 

vetenskapliga i bedömningen och därmed också det rättvisa i beslutet (Ibid., 2005). I 

ovanstående citat finns det då en mängd karaktäristiska till kategorin sexualbrottsling 

tillgängliga. Det framkommer att det uteblivna missbruket inte är den enda anledningen till att 

sexualbrottslingarna inte får genomföra en ASI intervju. De har ofta fast anställning och inget 

missbruk och samtidigt har de inte den här problematiken i sin bakgrund.   

Ytterligare anledningar som framkommer i intervjuerna till varför ASI inte passar 

sexualbrottslingarna är själva brottet:  

Hjälpare:  Alltså, till exempel, sexualbrottslingar, prata om brottet är ju väldigt 

speciellt. Nästan alla är ju oskyldiga. Det blir ju väldigt speciellt att 



 44 

försöka samtala runt brottet då. Ehh… så man får ju vara påläst från början 

så att man kan ställa frågor. Så får man försöka ställa frågor runt omkring. 

Intervjuare:  Varför är det viktigt att prata om det? 

Hjälpare:  Därför det är därför de är här. Det är ju oerhört viktigt tycker jag. De andra 

är... De flesta står ju för vad de har gjort liksom och då är det inte så svårt 

att prata om det.  

I det här citatet kan vi finna det som Potter kallar abnormalization (Potter 1996:194ff) i 

uttrycket ”nästan alla är ju oskyldiga”. Med små ord som ”ju” och ”speciellt” i meningen före 

och efter, vinklas det att klienterna anser att de är oskyldiga som ett onormalt beteende, men 

ändå att det onormala i att framställa sig som oskyldig är det som är ”normalt” för just 

sexualbrottslingen. Vidare bidrar beskrivningen indirekt till att motivera till, samt försvara 

varför den professionella hjälparen bör vara påläst innan; ”så att man kan ställa frågor runt 

omkring”. Genom att framställa det abnorma i att samtala kring brottet med en 

sexualbrottsling, argumenterar den professionella hjälparen för det moraliskt riktiga i att vara 

påläst innan samtalet. Det här med att vara påläst om de individer de kommer i kontakt med, 

inför ASI intervjun, är ett ämne för debatt inom verksamheten (och andra verksamheter, se 

t.ex. Mäkitalo 2005). Detta är något som analyseras närmre nedan.  

I slutet av citatet noteras återigen en skillnad mellan sexualbrottslingar och ”de andra”. De 

andra ”står för det de gjort” och att om man står för det man gjort ”är det inte så svårt att prata 

om det”. Vad betyder detta för de karaktäriska som knyts till kategorin sexualbrottslingen? 

Att man inte står för det man gjort tyder på att brottet är förlagt med skam, eller i alla fall att 

brottet är av moraliskt känslig natur. Det är även ”väldigt speciellt” att prata om brottet, utan 

fokus får snarare ligga på saker ”runt omkring” för att på det sättet närma sig själva brottet. . 

Det antyds att det är betydligt lättare att tala om sådant man står för, dvs. sådant som inte ses 

som moraliskt laddat eller skamfyllt. Följande citat styrker detta: 

Hjälpare:  Det finns en väldig, väldig hierarki mellan brott. En del säger ju: Ja, du vet 

jag har rånat banker, men jag har aldrig förgripit mig på barn eller jag har 

aldrig slagit kvinnor.  

Genom active voicing (Woofitt, 1992, i Potter 1996), dvs. genom att använda andras citerande 

tal som hjälpmedel framstår informationen som läggs fram av den professionella hjälparen, 

dvs. att det råder en väldig, väldig hierarki mellan kategorier, som om detta vore en allmän 

upplevelse delad av många människor. En sådan formulering bidrar då indirekt till att arbeta 
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fram påståendet som en gemensam röst, och därmed också som fakta. ”En del säger” är också 

en form av vaghet i talet som ger en framträdande uppfattning av neutralitet, vilket gör 

uttalandet svårt att ifrågasätta, dvs. finns det några som säger detta överhuvudtaget?   

Om vi återgår till föregående citat säger den professionella hjälparen att ”det är därför de är 

här”. Här ser vi att det är den professionella hjälparens arbetsuppgifter och existerande som 

står på spel. Med ord som självbestämmande, valfrihet osv. förväntas klienten ta ansvar för att 

förändra sin egen livssituation, men ändock förväntas den professionella hjälparen vara den 

som får klienten att rätta sig efter samhällets uppställda normer, samt att acceptera och 

integrera en adekvat bild av sig själv (Mäkitalo, 2005). Att mötas av klienter som inte vill tala 

om sitt brott, eller sin livssituation, underminerar de professionella hjälparnas möjlighet att 

påverka klienten i denna av samhället förväntade riktning, och indirekt påverkas även de 

professionellas möjlighet att framstå som just professionella. Då sexualbrottslingarna 

dessutom går igenom ASI intervjun med bara nollar, och därmed också blivit frånkopplade 

från detta kartläggningsverktyg, kan de professionella hjälparna inte använda ASI intervjun 

som ett formativt verktyg (Mäkitalo, 2005). Dock återkommer vi till att de professionella 

hjälparna därmed behöver vara ”påläst” inför mötet med sexualbrottslingen för att kunna 

utföra sina av samhället, och institutionen, förväntade arbetsuppgifter.  

Genom den kategorisering som görs av sexualbrottslingen och anledningarna till varför denne 

inte genomgår ASI intervjun, fylls även motparten upp, dvs. den klient som får genomföra 

ASI intervjun inom verksamheten. Kategorisering av problemdefinitioner ur ett 

poststrukturalistiskt får vi ju genom att studera kategorierna i förhållande till det övriga 

strukturella nätverket (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Motparten har oklarheter kring 

alkoholdelen, har konstaterat eller misstänkt missbruk, har inte fast anställning, samt har den 

här problematiken. Kategorin ”missbrukaren” har således, för de professionella hjälparna, en 

problematik som blir synliggjord i och med genomförandet av ASI intervjun. Missbrukaren är 

ofta arbetslösa, de står för det dem gjort och det är det misstänkta eller konstaterade 

missbruket som föranleder intervjun. Tänkbara kategoritillhörigheter som utkristalliseras av 

ASI intervjun som framkommer i empirin är ”narkoman”, ”narkotikamissbrukare”, ”renodlad 

alkoholist”, ”självmordsbenägna” och ”sådan som tagit många överdoser” etc.  

Inom varje institution finns det en bestämd uppsättning kategorier som av de professionella 

hjälparna anses vara relevanta för det som institutionen är satt att hantera (Börjesson et al, 

2005). I empirin särskiljer de professionella hjälparna på två olika huvudkategorier, nämligen 

”sexualbrottslingen” och ”missbrukaren”. Behovet att kategorisera, att fastställa ett 
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identitetskap finns hos båda kategorierna, men hos sexualbrottslingen är det brottet i sig som 

utgör vad för slags karaktäristika som knyts till kategorin. Sexualbrottslingen behöver inte 

genomföra en ASI intervju, då den inte kan ”avslöja” eller upptäcka deras problematik. Hos 

den misstänkte missbrukaren finns det däremot ett behov av att göra en ordentlig 

identifikation, där ASI intervjun används som ett verktyg för att fastställa vilka karaktäristika 

som hör till missbrukarens eventuella problembild.  Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) 

skriver att det är med hjälp av detaljerade profileringar och karaktäriseringar som människors 

avvikelser från en tänkt normalitet avslöjas och häri finner vi då ASI intervjun berättigande 

inom den aktuella institutionen. Den används för att just stapla upp och ordna klienternas 

problemområden, och därmed avvikelse från normen.  

Den kategorisering de professionella hjälparna gör av sexualbrottslingen, kan analyseras med 

begreppet ontological gerrymandering, som innebär att vi framställer verkligheten ur ett 

avgränsat perspektiv, en viss avgränsning leder ju till att vi väljer att se verkligheten ur just 

den synvinkeln (Potter, 1996, Börjesson, 2003). Den avgränsning som de professionella 

hjälparna gör; att sexualbrottslingen genomgår intervjun med bara nollor, avgränsar och 

bortser från de sexualbrottslingar som skulle få annat än nollor i intervjun. De 

sexualbrottslingar som skulle få annat än nollor i intervjun, dvs. det finns någonting att 

upptäcka, eller att ”den här problematiken” existerar, skulle då betyda att det kring 

sexualbrottslingen finns problemområden som eventuellt skulle kunna lindra ansvarsbiten. 

Avgränsningen som görs är av moralisk natur, då detta indikerar att anledningen till att 

sexualbrottslingarna inte får genomföra en ASI intervjun, är för att intervjun motverkar, eller 

motarbetar, att få sexualbrottslingarna att ” stå för vad de har gjort”. Om sexualbrottslingen 

indirekt, med hjälp av ASI intervjun, kan lägga ansvaret på yttre omständigheter förhindras ju 

detta när de blivit ”bortplockade” från intervjun. Av följande citat förstår vi att en av 

anledningarna att de med misstänkt missbruk får genomgå ASI intervjun, är just för att 

beskriva yttre omständigheter;  

Hjälpare:  Först att de beskriver hur det sett ut, men alltså, det mest relevanta är väl 

vad de kan göra åt situationen i dag. 

I citatet framgår att det som behöver fokuseras på är vad missbrukaren kan göra åt sin 

situation idag, det är det som är mest relevant. Den professionella hjälparen antyder således 

att klienterna inte ska fastna i det förgångna, eller skylla ifrån sig, utan fokusera på vad de kan 

göra åt situationen idag. Men ASI intervjun används även för att:  
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Hjälpare:  Det är väldigt bra att få det uppstrukturerat så där, då kan man liksom se 

vart man ska börja någonstans, vart problemet ligger... 

  

”Vart problemet ligger” verkar antyda att problemet ligger på just en yttre omständighet, eller 

i alla fall en omständighet som missbrukaren inte ytterst är ansvarig för. Och kanske kan vi 

göra den återskillnaden mellan de två huvudkategorierna inom institutionen, där 

sexualbrottslingen ses som klandervärdig och ansvarig för sitt brott, medan missbrukaren har 

ett beroende, en sjukdom och därför inte är fullt ut ansvarig för det denne gjort. Men citatet 

visar även på de professionellas tro på att ASI intervjun kan ”upptäcka” problemet, dvs. en 

form av empirisk logik där de med hjälp av manualen kan avtäcka, eller avspegla en sanning 

som leder till att verkligheten blir ”uppstrukturerad”, så att de professionella hjälparna ”ser 

vart de ska börja någonstans”.  

En annan tänkbar analys är att sexualbrottslingen undantas ASI intervjun just för att intervjun 

visar på att det inte finns någonting att upptäcka. Sexualbrottslingen har en fast anställning, 

inget missbruk och dennes problematik blir inte synlig och kanske är det just däri vi finner det 

moraliskt fördärvliga, att sexualbrottslingen kan ”framstå” som normal. ASI intervjun förmår 

inte hjälpa till att upptäcka, eller ”avslöja” avvikelsen såsom den kan hos missbrukaren, utan 

snarare har intervjun ”hjälpt till” att framställa sexualbrottslingen som normal, då det bara blir 

nollor och därmed förstärkt dessa klienters ”onormala” framställning att de är oskyldiga.  

Tankar på ånger och bot, där ånger ses som en förutsättning för bättring, har alltid varit ett 

centralt tema när det gäller brottslingen (Börjesson, 1994). Den professionella hjälparen har 

till uppgift att bestämma graden av ånger, huruvida brottslingen varit medveten om det 

moraliskt klandervärda med brottet samt om denne begått brottet av fri vilja. Därför fokuseras 

det mycket på själva brottet när det gäller sexualbrottslingen, att få dem att förklara sig själva 

skyldiga, och det visar sig bland annat i följande citat:  

Hjälpare:  Jag hade den kännedomen... kunskapen, och sen kom vi till sexualbrottet. 

Då hörde jag antingen så förringade de... Sen när jag hörde att det var en 

förnekelse totalt då kände jag att den delen där, på den punkten, så måste 

man vara väldigt påläst för att veta, för att få någon rättvisa i det här 

arbetet. Annars kan de, tycker jag, svara bu eller bä. Sen om det var för att 

få fram vad man har för ställning i dag, ångrar du dig, eller så, då kan de 

också sitta och fabricera. 
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Även i ovanstående citat märker vi extremfallsformuleringarna ”förnekelse totalt” i kontrast 

till ”väldigt påläst”. Extremfallsformuleringarna används för att argumentera för, samt 

rättfärdiga varför den professionella hjälparen behöver vara påläst. Detta förstärks ytterligare, 

där sexualbrottslingen först ”förringade”, men sedan var det en ”förnekelse totalt”. Att bara 

förringa något är inte ett tillräckligt starkt motiv för att vara påläst. Det intressanta i uttalandet 

är att hjälparen motiverar detta att vara påläst inför samtalet med att de behöver få ”veta”, 

samt för att ”få någon rättvisa i det här arbetet”. Rättvisan handlar då om att förhindra att 

klienten ”svarar bu eller bä” på den professionella hjälparens frågor. Häri kan vi då tänka oss 

att detta med att vara påläst leder till ledande frågor, där det som ska fastställas är det som 

inledde detta stycke; att få veta vad sexualbrottslingen har ”för ställning idag” och ”om denne 

ångrar sig”, då detta förutsätter bättring. Bättring, eller soning för sitt brott, får man först när 

man bekänner sin uselhet inför sig själv och inför andra samt att det finns en vilja att 

återanpassas (Börjesson, 1994). Att det är detta som det fokuseras på av de professionella 

hjälparna visar sig bl.a. i följande citat:  

Hjälpare:  Frågor runt själva brottet och ansvaret och lite så där. ”Om du vore i 

samma situation igen, hur tänker du att du ska göra då?” 

Här ser vi att det som fokuseras är brottet samt ansvarsbiten. Sexualbrottslingen ska således 

”bekänna” brottet, eller i alla fall samtala om det, och därmed bekänna sin uselhet inför sig 

själv och andra, samt ta på sig ansvaret för det. Den sista frågan, i form av active voicing, 

fokuserar i sin tur på bättring ”om du vore i samma situation igen”. Den professionella 

hjälparen försöker alltså utreda huruvida personen upplever verklig ånger och förstår det 

moraliskt klandervärda i brottet, ”hur ska du göra då?” Ett sätt att få klarhet i själva 

ångerfrågan har, enligt Börjesson (1994), varit med hjälp av olika standardiserade testmetoder 

som har ånger i fokus. Svårigheten när det gäller ASI intervjun är att manualen inte kartlägger 

ånger, och intervjun kan då inte vara behjälplig i att fastställa graden av ånger. Och hur ska de 

professionella hjälparna kunna arbeta med själva ansvarsbiten om den inte avslöjas i 

kartläggningen? För att motverka detta har det specifikt hos detta klientel varit viktigt att vara 

påläst innan, för att kunna prata runt brottet och därmed få den kunskap de behöver, dvs. 

upplysningar som kan leda till att den professionella kan göra sitt arbete, att få 

sexualbrottslingen att ångra sig, förklara sig själva skyldiga, samt att få dem att självmant 

arbeta sig fram till att följa de samhälleliga normerna.  
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6.2 Ärlighet 

En annan svårighet i samband med att genomföra en ASI intervju som nämns av de 

professionella hjälparna är ärlighet. Om vi går ner på djupet i samtalen kan vi finna följande 

faktakonstruktioner, dvs. hur respondenterna konstruerar fakta i samtalet för att på ett 

övertygande sätt visa hur ärlighet försvårar en ASI intervju:  

Intervjuare:  Vad är din erfarenhet av ASI-intervjun? 

Hjälpare:  Jag tycker om ASI-intervjun. Jag tycker det är ett bra verktyg. Jag tycker 

det är... ehm, man kan få fram väldigt mycket. 

Intervjuare: Få fram mycket, hur tänker du då? 

Hjälpare:  Det är ju de här sju livsområden, man börjar ju med arbete, bostad eller 

först är det då vardagssituationerna. Och där kan man ju, om han har, om 

man får ärliga svar kan det ju vara väldigt nyttig att se hur sammanhangen 

ser ut och dessutom om det är en missbrukare... DÅ kan man i alla fall se 

om de är ärliga eller vilka problem de har.  

Att vara ärlig i intervjun leder alltså till att de professionella hjälparna får ett sammanhang, ju 

ärligare klient desto mer sammanhangsförståelse får hjälparen. Detta uttalande hänger 

samman med att utbudet tillgängliga kategorier i ASI intervjun kan användas för att 

konstruera sammanhangsförståelse, behov och problembilder, men enbart om klienten är ärlig 

när denne svarar på frågorna (Börjesson et al, 2005). Detta är då väldigt nyttigt enligt de 

professionella hjälparna.  

Men uttalandet visar dessutom att när det är en missbrukare som genomgår intervjun sker 

något ytterligare. De professionella kan se hur ärlig missbrukaren är, dvs. om klienten inte är 

ärliga under intervjun och därmed ger de professionella ett nyttigt sammanhang, så 

framkommer det i alla fall av intervjun att de inte varit ärlig. Detta blir också en form av 

kunskap som de professionella hjälparna använder sig av. Om ASI intervjun inte kan vara 

behjälplig i kartläggningen bekräftar den i alla fall de professionellas inledande bedömning; 

att klienten är en missbrukare, men då en förnekande sådan. Börjesson och Palmblad skriver 

att ”‟missbrukaren‟ ljuger, både för sig själv och andra, vet vi genom kategoriordet 

(2008:52).” Uttalandet blir behäftat med hög trovärdighet eftersom problemdefinitionen 

”missbrukare” är känd i vårt samhälle.   
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Hjälpare:  En kollega till mig hade en också en sådan kille, och hon läste inte heller 

på före, för man skulle vara som helt blank innan man kom in. Så gjorde 

hon ASI:n på den här killen och han var ju villig å prata å berätta så där, 

sen visade det sig att absolut ingenting av det han hade sagt var sant. Han 

hade blåljugit sig igenom hela intervjun. När man läste akten var det 

absolut ingenting som stämde. 

Vi kan se ännu ett karaktäristiska hos missbrukaren i ovanstående citat, nämligen 

manipulation; ”han var ju villig och prata och berätta sådär”.  Klienter som är villiga att prata, 

men som blir påkomna med lögner, antas manipulera av en anledning. Detta hänger samman 

med att missbrukaren förväntas förneka sitt missbruk, då missbruket även för med sig en 

bristande insikt om hur livet verkligen är (Ibid, 2008). Det ligger således i själva kategorin 

”missbrukare” eller ”misstänkt missbrukare” karakteristiska såsom självbedrägeri, förnekelse, 

sociala svårigheter, lögner och därmed blir oärligheten en form av bekräftelse på 

kategoritillhörigheten hos de klienter som ljuger.  

Citat blir även intressant att studera med hjälp av Potters retoriska metodologiska verktyg, där 

användandet av extremfallsformuleringar innebär att man försöker försvara, anklaga eller 

rättfärdiga sitt uttalande och i ovanstående citat visar sig detta i att den intagne inte bara hade 

ljugit runt vissa aspekter utan ”han hade blåljugit sig igenom hela intervjun... absolut 

ingenting stämde”. Faktakonstruktioner framställs inte bara för faktas skull, utan för att man 

vill åstadkomma någonting hos den man riktar sitt tal till. I detta fall är en av orsakerna till 

överdriften att den professionella hjälparen vill peka på att svårigheten inte beror på de 

professionellas förmåga att utföra ASI intervjun, eller i ASI intervjun i sig, utan svårigheten 

ligger hos ”sådana killar” som ljuger sig igen hela intervjun.   

Vi kan även uppmärksamma ytterligare en faktakonstruktion i föregående utsaga, nämligen 

consensus och corroboration (Potter, 1996:158ff). Tekniken används ju för att dra 

uppmärksamheten ifrån sig, att externalisera fakta till något eller någon utanför sig själv för 

att på detta sätt få fakta bekräftat, men också för att konstruera neutralitet. Denna form av 

faktakonstruktion visar sig i meningen ”En kollega till mig hade också en sådan kille...” Men 

låt oss backa ett litet steg, och visa den inledande konversationen till detta uttalande:   

Intervjuare: Har det funnits situationer där ASI:n inte fungerat? 

Hjälpare: Jag har ju haft killar som... eller det finns ju de som inte pratar sanning. 

Intervjuare: Hur tacklar du sådana situationer? 
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Hjälpare: Jag hade ju ett exempel på en kille som var här och då gjorde jag, då var 

det lite så där nytt, så vi höll på att fundera liksom om man skulle läsa på 

före eller inte... En kollega till mig hade en också en sådan kille, och hon 

läste inte heller på före, för man skulle vara som helt blank innan man 

kom in. Så gjorde hon ASI:n på den här killen och han var ju villig å prata 

å berätta så där, sen visade det sig att absolut ingenting av det han hade 

sagt var sant. Han hade blåljugit sig igenom hela intervjun. När man läste 

akten var det absolut ingenting som stämde.  

Inledningsvis talar respondenten om egna erfarenheter hon haft med ”de som inte pratar 

sanning”, för att sedan ta en kollega som exempel. Utsagan syftar på att övertyga om att 

beskrivningen delas av fler aktörer, s.k. tillförlitliga vittnen (Potter, 1996:158ff). Ett vittne, i 

detta fall en kollega, som varit med om en liknande situation och därför kan känna både 

samförstånd med den professionella hjälparen samt bekräfta att detta kan inträffa, att klienter 

”blåljuger” och att ASI intervjun därför inte fungerar som tänkt. Det är inte så att det är 

hjälparen som tror eller hittar på, att ”en sådan kille” ljuger, utan det är faktiskt så att vem 

som helst i samma situation skulle uppfatta sådana killar på samma sätt.   

En annan passage i ovanstående citat att se över närmre är just kategorin ”en sådan kille”. Det 

är en sorts vaghet i talet som gör att respondenten hindrar eventuella följdfrågor om den här 

personen, ”som blåljuger om allt”, verkligen existerar. Motsatsen till vaghet hade varit att ge 

en detaljerad beskrivning av ”en sådan kille”, situationen som uppstod osv., men i vissa fall 

kan detaljer vara ineffektiva (Potter, 1996). Detaljer i detta läge hade kunnat leda till 

följdfrågor och vidare till ifrågasättande av det hjälparen vill beskriva. Sammantaget leder 

retoriken i uttalandet till att framställa beskrivningen som fakta. Trovärdighet i beskrivningen 

har alltså uppnåtts både genom att vi underförstått förstår att det till kategorin missbrukare är 

knytet en aktivitet; de ljuger både för sig själv och för andra, manipulerar, samt befinner sig i 

en fas av förnekelse, men även för att den professionella hjälparen kunnat visa att denna 

uppfattning delas av andra professionella.  

Vidare beskriver hjälparen i ovanstående citat att ”man skulle vara som helt blank innan”. Att 

vara blank i detta fall kan ses som att de professionella hjälparna inte ska göra sig några 

förutfattade meningar om klienten innan intervjun, just för att det är med hjälp av ASI som 

klientens problembild ska byggas upp. Men den professionella hjälparen argumenterar för  att 

vara blank innan intervjun leder till manipulation från klientens sida, då det med bakgrund av 

akten framkom att det klienten var villig att prata om var idel lögner. Det den professionella 
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hjälparen således försöker åstadkomma med de retoriska argumenten är att denne vet att man 

ska ”blank” inför intervjun, men då missbrukaren ofta är oärlig och manipulativ, det ligger i 

själva kategoritillhörigheten, riskerar ASI intervjun att bli meningslös om man inte är påläst, 

vilket då vem som helst i samma situation skulle tycka.  

En sak som stått på spel i intervjusituationen, både gentemot mig som forskare, men även i de 

beskrivningar de gjort om intervjuer med klienter, är detta att använda sig av den information 

som de har tillgänglig i individregistret inom verksamheten. Att använda information från ett 

register, eller en akt, i ett personligt möte kan vara av moralisk känslig natur (Mäkitalo, 2005). 

Och som sådan måste de professionella hjälparna motivera användandet både inför klienterna, 

sig själva men även inför mig som forskare. Här ser vi då att de retoriska argument och 

utsagor som använts är sådana som också funnits av Mäkitalo, dvs. akten används som en 

minnesbank mot vilken informationen som klienterna uppger kontrolleras:  

Hjälpare:  Då har vi liksom mer hårdfakta eller vad man ska säga, som man kan utgå 

ifrån. Och sen kan man som ställa frågorna utifrån att man vet det här, så 

om han till exempel säger att han inte dricker någonting, så kan jag säga, 

men här i din utredning står det att din syster till exempel har sagt att hon 

är orolig för ditt drickande. Vad säger du om det liksom? Då har man ju 

mer kött på benen. 

I de två ovanstående citaten framkommer det att missbrukarens uppgifter kontrolleras mot 

akten just för att det till kategorin är knytet karaktäristika som oärlighet och manipulation, och 

detta är den motivering de professionella hjälparna använder när de argumenterar för att vara 

påläst. Medan att vara påläst inför mötet med sexualbrottslingen motiverades med att 

sexualbrottslingen ofta framställer sig som oskyldig, inte står för vad denne har gjort, samt 

inte samtalar om brottet. De professionella använder då akten mer som en källa för 

information varvid onödiga frågor kan undvikas, och av citaten som nämnts har då akten 

möjliggjort att ”rätt frågor” kan ställas, dvs. frågor som förhindra att sexualbrottslingen 

”svarar bu eller bä". Då de professionella anser det vara viktigt att veta vad sexualbrottslingen 

har ”för ställning idag” och ”om denne ångrar sig”, då detta förutsätter bättring. 

Mäkitalo (2005) visar även hur professionella hjälpare kan förhålla sig till sin klient på två 

olika sätt, antingen kan de utgå från klienten som person eller från klienten som akt. De som 

argumenterar för att vara påläst kan då sägas utgå mer ifrån den person som växer fram med 
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hjälp av akten än den person de möter ansikte mot ansikte. Andra professionella menar dock 

att det här med att vara påläst inför ASI intervjun är någonting man inte ska vara:   

Hjälpare: Jag skulle vilja påstå så här, att jag har ju den här, jag har ju tillgång till 

den här informationen. Men jag läser ju inte på innan jag träffar klienten, 

så är det.  

Intervjuare: Är det medvetet? 

Hjälpare: Ja, det har jag någonstans lärt mig att det ska man inte och det sitter ju i 

då. Därför är det ju som sagt lite knas att göra på sina egna klienter, för då 

vet jag ju mycket. Framförallt det man ska få här är ju HANS... Hur ser 

DU egentligen på det här? Nu tar vi varje fråga för sig, inte på djupet, 

vilket man gör i ett samtal kanske. Har du varit åtalad förut?  

Att vara påläst innan intervjun leder till att man ”vet för mycket”. Här framstår klientens egen 

syn på dennes livssituation som det viktigaste. Det är ”hur DU ser på saken” som betonas och 

därmed kan vi också säga att dessa utgår ifrån personen i mötet och inte akten i första hand. 

Beroende då på vilken institutionell karaktär som akten ges av de professionella hjälparna, 

huruvida man ska vara påläst innan eller inte; är alltså av vikt för klienternas möjlighet att 

påverka under intervjun. De hjälpare som argumenterar för att vara pålästa kan därför sägas 

använda akten mer i disciplinerande syfte, genom att de vill styra klienterna i den riktning de 

själva utsett (Mäkitalo, 2005).   

Av citatet framkommer även att den professionella hjälparen betonar att ASI intervjun inte är 

ett samtal. En underton i uttalanden är att det fokuseras på enkelheten i ASI, en form av 

minimization (Potter, 1996: 187ff) där den professionella hjälparen försöker dra 

uppmärksamheten ifrån det som kan upplevas som jobbigt med ASI intervjun för klientens 

del. Eftersom det inte är ett samtal, utan raka frågor ”Har du varit åtalad förut?”, torde det bli 

enklare för klienten att vara sanningsenlig, kanske framförallt för att det är för HANS skull 

den görs. Genom att vissa aspekter av ASI intervjun är vridna för att framstå som mer positiv, 

det är inte ett samtal, vi går inte ner på djupet, kan intervjun för klientens del framstå som 

mindre provokativ. Att veta för mycket innan kan då framstå som hotfullt eftersom man då 

går ”ner på djupet” där man vet att det finns eventuella problem och det har den professionella 

hjälparen lärt sig att ” det ska man inte”.  
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Det här att förhålla sig till klienten som person eller klienten som akt är ingen knivskarp 

distinktion, och följande citat visar att de professionella kan föra akten på tal indirekt som ett 

formativt verktyg (Mäkitalo, 2005):  

Hjälpare:  Det som är svårigheten med den, vi vet ju inte om killarna sitter och ljuger 

för oss, det vet vi inte. Jag brukar alltid inleda med; ”Om jag nu... Jag 

betraktar dig som sanningssägare, finns det nånting i dokumentationen 

som jag kan finna som inte överensstämmer med det du säger nu, då faller 

ju det här. Och den här gör jag för DIN skull. Det här är ditt, din 

behovsprofil, vi ska åstadkomma och hjälpa dig med, så du väljer.” 

Här framstår en blandning av att inte vilja ha i förväg förutfattade meningar, men samtidigt 

förehålla sig till kategorin missbrukaren; som manipulativ och ljugande.  Respondenten väljer 

först att med pronomenet ”vi” och ”oss” visa att denna uppfattning delas av flera, dvs. 

consensus and corroboration och förstärker detta ytterligare genom active voicing. Genom att 

använda sitt eget citerande tal som hjälpmedel framstår situationen som vanlig och en form av 

neutralitet konstrueras (Potter, 1996). Det den professionella hjälparen i sitt eget citerande 

citat visar på är hur akten indirekt förs på tals, nästan som ett förtäckt hot om att klienten inte 

ska vara oärlig då information kan kollas upp gentemot den.  

Följande uttalande kan vi ställa i kontrast till det som tidigare sagt om ärlighet. Att för att 

komma ifrån att klienterna ljuger under intervjun, var det ju viktigt att man var påläst innan 

och att man när man upptäcker lögner frågade runt, för att kunna sätta fingret på problemet. 

Men samtidigt uttrycker de professionella hjälparna att det är klienternas ord som ska utgöra 

grunden för intervjun, och inte deras kunskaper om klienten. Här handlar det om att 

respondenten upplever att denne till skillnad vet vad som är bäst för klienten. Som Börjesson 

och Palmblad (2008) nämner gör respondenten här en form av självkategorisering, där denne 

framställer sig själv som den som vet, experten, medan klienten blir den ovetande. 

Respondenten får härigenom både legitimitet och makt att värdera klientens leverne och 

inställning. Dock framkommer att det i slutändan trots allt är klientens eget val, men det 

indikeras ändock på slutet att det till kategorin missbrukare även hör att göra dåliga val och 

detta vet den professionella hjälparen om.   
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6.3 Klientens behov och motivation 

Den övervägande fördelen som de professionella hjälparna såg med ASI manualen var 

förmågan att kartlägga klientens behov och motivation. Börjesson och Palmblad (2008) menar 

att en väljandets natur brett ut sig inom det sociala arbetet. De har i sin studie visat hur vilja 

och motivation påverkat de förhandlingar som sker mellan klient och professionell hjälpare. 

Där en stor del av de professionellas arbete går ut på att fastställa huruvida klienten besitter 

vilja och motivation, men även att det är ”rätt vilja” som klienten visar, samt att den leder till 

att klienten vill ”rätt saker”. Att det finns en tydlig strävan i det professionella hjälparbetet att 

fastställa graden av vilja och motivation hos klienterna ser vi i själva kartläggningsverktyget. 

ASI intervjun är uppbyggt att efter varje livsområde får klienten uppskatta hur mycket 

problem denne upplever inom det aktuella området, samt hur stort hjälpbehov denne har. 

Denna skattning sker med hjälp av en poängskala på 0 t.o.m. 4, där 0 är inget problem/inget 

behov av hjälp och 4 är mycket stort problem/mycket stort behov av hjälp (Andréasson et al, 

1999).  I följande citat beskriver den professionella hjälparen hur klienterna förhåller sig till 

denna skattningsskala:  

Hjälpare: Jag skulle vilja påstå att det är ingen som skattar för högt, utan de har ju en 

tendens att negligera problemen.  

Att påstå något ligger högt upp på modaliseringshierarkin ljuger (Latour & Woolgar 1986, i 

Potter 1996; samt Börjesson 2003), och den professionella hjälparen framställer det som ett 

faktum att ”missbrukaren” är en som negligerar sina problem och uttalandet fungerar. Brist på 

insikt är ett av de karaktäristika som följer med kategorin, och påståendet får hög 

trovärdighet. Liksom hjälparna kunde fånga in oärlighet och manipulation med ASI intervjun 

visar detta uttalande på att de även kan fånga in brist på motivation och vilja hos klienten, 

bara genom att låta klienterna genomföra intervjun. De professionella hjälparna värderar 

missbrukarens skattning i förhållande till sin egen skattning och får därmed en indikation på 

klienternas vilja och motivation.   

Det som blir intressant att studera närmre är att de professionella hjälparna uttalar att ASI 

intervjun är till för klienternas skull; ”den här gör jag för DIN skull. Det här är ditt, din 

behovsprofil.”, samt att det som ska fångas med hjälp av ASI manualen är klientens 

upplevelser; ”det är inte mina ord som ska användas utan det är dina ord, det du säger...”, ”det 

får ju definitivt inte vara mina åsikter.”, men de kategoriseringar som de professionella gör 

med bl.a. ovanstående citat tyder på att det torde det vara svårt att fånga klienternas behov och 



 56 

upplevelser om de professionella förhåller sig till klienterna som om dessa ljuger, manipulerar 

och förminskar sina problem i själva intervjusituationen. I kontrast kan vi studera vad som 

sker när det motsatta inträffar, dvs. hur de professionella hjälparna beskriver situationer där 

klienterna skattat att de har problem, samt stort behov av hjälp inom ett område:   

Hjälpare:  Ja, och ibland får man nästan förklara en gång till vad skattningen innebär 

för de skattar att de har jättemycket hjälp behov på allting, fast det inte 

finns ett problemområde.  

I ovanstående citat kan vi se hur ASI intervjun används för att urskilja klientens verkliga 

behov. Extremformuleringarna ”jättemycket” och ”på allting” skildrar klienternas höga 

skattning som onormal, nästan absurd, framförallt i kontrast till den professionella hjälparens 

tolkning med en hög grad av modalisering, ”det finns inget problemområde”. I dessa 

situationer beskriver den professionella hjälparen att de får förklara för klienten vad 

skattningen innebär igen. Börjesson och Palmblad (2008) menar att det här att definiera reella 

behov, skilja berättigad från icke berättigad, kanske till och med stimulerande hjälpbehov, är 

en central uppgift för den professionella hjälparen. I ovanstående citat framgår det också att 

denna strävan, att få klienten att se det som den professionella redan från början ser, är en 

förhandling som inte diskuteras direkt öppet med klienten. Det den professionella får gå in 

och förklara för klienten är skattningsskalan; och inte detta att hjälparen inte ser något 

problemområde; även om fokuset ligger på att få klienten att förstå att detta är inte är ett 

problemområde.  Häri har det uppstått en diskrepans, dvs. vems behov är det som mäts med 

ASI intervjun? Att samtidigt som det är klientens behovsprofil, beskriver de professionella 

hjälparna att det är deras version av hjälpbehov som klienterna ska skatta utefter och inte 

utefter sina egna upplevelser. Och det är med utgångspunkt av sin egen inledande bedömning 

de professionella hjälparna värderar klientens problem och behov, och inte utefter det som 

klienterna själva säger.  

I följande uttalande ser vi att den professionella hjälparen redan gjort den inledande 

bedömningen;  

Intervjuare:  Vilka förtjänster kan du se med ASI-intervjun?  

Hjälpare:  Man får en... Det har ju med de insatsbehoven att göra, man ser vad killen 

är motiverad att jobba med. Om jag tycker att han är superkriminell, men 

han själv säger att; ”Nej, jag vill inte ha någon hjälp! Jag har noll, jag har 

inga problem med det där!” Då kanske man inte kan börja med att du ska 
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göra det här och det där, utan vi kör lite motiverande samtal då så kanske 

vi kan gå vidare sen, så att man inte bara jättemycket insatser och han är 

noll mottaglig.  

Det som står på spel här är att inför mig som forskare göra det rimligt och trovärdigt att inga 

vidare insatser än motiverande samtal är nödvändiga och häri används därför 

extremformuleringen uppenbarligen för att övertyga om kontrasten mellan vad den 

professionella hjälparen ser för behov; ”superkriminell” och vad klienten ser för behov; ”jag 

har inga problem med det där.” Börjesson och Palmblad (2008) nämner att det är med hjälp av 

formuleringar som ställer den aktuella individen i kontrast till det önskvärda, som den sociala 

inplaceringen, liksom socialpolitiska åtgärder av olika slag legitimeras eller åtminstone 

framstår som förnuftiga. I detta fall används kategorin ”superkriminell” framförallt för att 

ställa klienten i kontrast till det denne själv hävdar, och som förstärkts genom active voicing 

(Woofitt, 1992), nämligen ”inga problem alls” och därmed framstår inga insatser alls förutom 

”motiverande samtal” som förnuftigt och professionellt. Att klienten även har ”noll”, 

indikerar återigen klientens oärlighet och dennes brist på insikt. Med hjälp av ASI intervjun 

kan hjälparen få kunskap om klienternas motivation och därmed förhindra att ”jättemycket 

insatser” erbjuds de klienter som inte besitter den rätta viljan eller motivationen. Den 

professionella hjälparen uttrycker här att trots att det inte finns överenskommelse i vilka 

förändringsbehov klienten har, så finns det överenskommelse i vilka slags åtgärder som ska 

sättas in, i detta fall inga.  

Följande citat visar vad som händer om hjälpare och klient inte är överens i vilka 

förändringsbehov klienten eventuellt har eller i tänkbara åtgärder:  

Hjälpare: [ASI intervjun] är ju för deras skull. Det är ju för att de ska få möjlighet att 

liksom få hjälp för den problematiken de har under tiden de är här. Sen 

finns det undantag liksom, där killen inte vill någonting. Han vill inte gå i 

programverksamhet, han vill inte ha någon utsluss och han vill inte delta i 

aktiviteter och så vidare. Han har, vad jag kan se, ett grovt 

alkoholmissbruk, men han vill inte ha någon hjälp för det för det är inget 

problem. Han vill ingenting. 

Det som däremot står på spel för den professionella hjälparen i denna situation, både gentemot 

mig som forskare och gentemot klienten i intervjusituationen, är att göra trovärdig varför 

klienten beskrivs som att han ingenting vill. Vi kan med hjälp av Potters begrepp three part 
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list (1996) se hur den professionella hjälparen hävdar klientens uteblivna motivation. Three 

part list används ju när man vill påvisa någonting som vanligt förekommande eller generellt, 

och för att kunna summera denna regelbundenhet behövdes tre exempel för att kunna 

generalisera det som hävdats. I detta fall är det ju den uteblivna motivation som vill hävdas, 

eller snarare att ”killen inte vill någonting”. För att konstruera detta som fakta används tre 

exempel, inklusive ett ”och så vidare”, för att bekräfta förekomsten av den icke existerande 

motivationen. Det känns därför trovärdig och rimligt att sedan hävda att dessa klienter inte 

någonting vill.  

Det som står på spel gentemot klienten i den beskrivna situationen är att visa på att ASI 

intervjun är för deras skull, och att därmed försöka passa in klienten i rollen som den gode 

klienten. Citatet visar då att klienter har makt att störa den samstämmighet som förväntas 

finnas mellan kategoriförhållandet professionell hjälpare och klient genom att vägra ta på sig 

rollen som klient, bl.a. genom att inte acceptera att han behöver hjälp, vara omotiverad och 

förhålla sig till den professionella hjälparen som om denne var inkompetent (Juhila, 2003). En 

klient som den som beskrivs ovan har vägrat att ta på sig den förväntade rollen som klient, 

och den professionella hjälparen förhåller sig i sin tur till individen som att ”han vill 

ingenting”. Detta visar att när det kommer till vilja hos klienterna, så handlar det om att 

besitta den ”rätta viljan” som är i linje med det som de professionella inledningsvis redan 

bedömt annars betraktas klienten som avvikande (Börjesson & Palmblad, 2008).  

Men om vi ser tillbaka på överenskommelsen av förändringsbehov. I det nya förhållande som 

uppstått mellan klient och hjälpare, där myndighetspersonen förvandlats till en handledare, 

har det blivit mer fokus på att få klienten av vilja just rätt saker (Ibid., 2008). De två 

ovanstående citat beskriver två klienter som omotiverade i olika grad. Viljan hos klienterna 

har blivit ett viktigt kriterium när det gäller att fastställa klienternas verkliga behov, och det är 

med hjälp av ASI intervjun som den bristande viljan eller motivationen lyfts fram. Båda 

citaten visar även på att de professionella hjälparna framställer sig själva som de som vet, som 

ser vilka behov klienten verkligen har och att arbetet tillsammans med klienten mer syftar till 

att få klienterna att se eller veta det hjälparna redan vet (se t.ex., Juhila, 2003 och Börjesson & 

Palmblad, 2008). Kanske antyder skillnaderna i överenskommelse av åtgärder i de två citaten 

på skillnader i förhållningssätt till klienterna. I det senare citatet framställer den professionella 

sig själv som en hjälpare som erbjudit klienten olika former av insatser som klienten sedan 

vägrat delta i. Problemen läggs därmed på klienten, att det är denne som brister i självinsikt 

och att denne inte förstår att ASI är till för deras skull. Ett annat alternativt sätt att se på den 
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bristande motivationen, är att klienten inte upplever att denne blivit delaktig eller lyssnad på 

och därmed visar på den makt denne besitter, nämligen den att kunna störa samstämmigheten 

genom att vägra ta emot erbjuden hjälp (Juhila, 2003).  I det förra citatet visar den 

professionella hjälparen mer hur klienten gjorts delaktig i förändringsarbetet trots den 

uteblivna motivationen.  Den professionelle förstår att erbjudna insatser kan leda till ”noll 

mottaglighet” hos klienten, då denne inte är motiverad till förändring. Detta i sin tur skulle 

störa den bild av professionalitet som den professionella hjälparen förväntas besitta, utan 

fokus läggs på att göra klienten motiverad med samtal så att de kan ”gå vidare sen”.  

Detta nya förhållande mellan hjälpare och klient innebär dock inte att makten eller påverkan 

försvunnit, utan endast att formerna för den har förändrats (Börjesson & Palmblad, 2008), och 

kanske kan vi av nedanstående citat se hur detta förändrats: 

Hjälpare:  Då får man ju lägga krut på att försöka att förklara och försöka motivera 

och så där. Det är ju inte alltid det går, men man får ju göra så gott man 

kan. 

Förr talades det helt annorlunda kring klienter, där den professionella hjälparen var den som 

enväldigt definierade problemen, och erbjöd lämpliga åtgärder därefter (Rose, 1999, 

Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005, Börjesson & Palmblad, 2008). Medan idag ska den 

evidensbaserade praktiken medverka till ett livslångt lärande, där klienterna skall ges stort 

utrymme att involveras i behandlingsarbetet (Johannesson, 2007). Fokus ligger således på 

klientens behov och delaktighet, där det professionella hjälparbetet idag är inriktat på att 

klienten ska göras delaktig genom att ”förklara” och ”motivera”. De professionella hjälparna 

framställer sig också som sådana som har till uppgift att påverka och motivera klienterna till 

att vilja ”rätt saker”. Ovanstående citat fortsätter på följande sätt:  

Intervjuare:  Känns det svårt ibland? 

Hjälpare: Ja, så är det ju. Man ser ju att det finns ett behov, men det är väldigt 

många klienter som är snabba på att säga att det här inte är någon vård, 

trots att det här är [verksamhet]. Då får man ju liksom förklara att det här 

är det vi erbjuder och du är här för att, det här... Och du är 

sexualbrottsdömd och då har vi den här behandlingen och det är väldigt 

bra om du går den både för din skull och det ser bra ut i papprena och så 

där 
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Här ser vi åter det Juhila (2003) uppmärksammat i sin studie om hur professionella hjälpare 

konstruerar ”goda och dåliga klienter”, där den goda klienten inte kritiserar verksamhetens 

eller den professionella hjälparens förhållningsätt eller sätt att arbeta. I citatet framställer den 

professionella hjälparen då att de som kritiserar verksamheten och säger att det här inte är 

någon vård som ”dåliga klienter”, och den professionelle ”får då liksom förklara” vad 

verksamheten erbjuder, samt anledningen till att klienterna befinner sig där. Och det här med 

att förklara anledningen, indikerar att den professionella hjälparen förklarar vad för slags 

identitet klienten ska ta på sig, att det är ”det här” eller ”det här” som förorsakat att du sitter 

här just nu. Även detta är en konstruktion av ”den gode klienten” som tar på sig 

klientidentiteten (Ibid., 2003). Och senare i uttalandet ger den professionella hjälparen ett 

exempel; ”du är sexualbrottsdömd” och det som följer är att försöka motivera klienten att ta 

på sig kategorin/identiteten ”sexualbrottsling”, samt acceptera den erbjudna hjälpen och 

uppfatta den som kompetent. Häri ser vi att den professionella hjälparen dessutom motiverar 

klienten att genomgå behandlingen ”för att det ser bra ut i dina papper”. Även om den inre 

viljan kanske inte existerar hos klienten, så kan yttre konsekvenser motivera till villighet 

(Carstens, 1996). Genom att peka på ett behov som klienten eventuellt har, dvs. information 

som lagras i akten som är av positiv natur, i kontrast till t.ex. ”klienten nekade att ta del i 

behandlingen…” Och detta sker då inte enbart i syfte att hjälpa klienten, utan en stor del av 

det hela är självkategoriseringar som de professionella hjälparna gör (Juhila, 2005). Att 

klienten vill rätt saker visar samtidigt att det arbete som den professionelle gör är kompetent 

och genomtänkt, framförallt om klienten accepterar de förändringsbehov som de 

professionella ser, accepterar erbjuden hjälp samt att klienten inte ifrågasätter utan behandlar 

de föreslagna åtgärder som kompetenta.  

ASI intervjun används för att lyfta fram och fokusera på klienternas motivation till förändring. 

Ovanstående citat visar hur ASI använts för att lyfta fram den uteblivna motivationen och 

viljan, medan vi i följande citat kan se att ASI intervjun även kan användas i motiverande 

syfte;  

Hjälpare;  Men man ser fortfarande att man har inget missbruk, tycker man själv, för 

man har alltid skött jobbet, och man har liksom inte… ehm ja. Men när 

man frågar om deras alkoholkonsumtion så kan de väl medge då att det 

vart lite mycket kanske. Så det här är väldigt bra, det är väldigt lätt att få 

dem att svara på de här frågorna. 
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I ovanstående citat ser vi att ASI intervjun används för att med hjälp av de rätta frågorna få 

klienten att komma till insikt. Att medge något, kan ur de professionella hjälparnas perspektiv 

innebära att komma just till insikt.  

Carstens (1998, i Börjesson & Palmblad, 2008) visar ju i sin studie hur vilja som verkar 

komma inifrån ses som mer positiv för klienterna, än villighet som kan sägas komma från 

yttre styrning och påverkan, vilket exemplifierades i föregående citat. Att en klient medger att 

deras ”alkoholkonsumtion var lite mycket” visar på en form av insikt som verkar komma 

inifrån. ASI intervjun kan således hjälpa till att bryta igenom de försvarsmekanismer som 

klienterna tenderar att ha då ”de tror att de inget missbruk har eftersom de alltid skött jobbet”, 

dvs. en brist på probleminsikt. Vilja och motivation, men även eventuell överenskommelse 

och konsensus, är således viktiga bedömningspunkter för de professionella hjälparna, när de 

bedömer förutsättningarna för förbättringsprocessen som klienterna ska genomgå (Börjesson 

& Palmblad, 2008).  
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7. PROFESSIONALISM, MORALARBETE OCH SÄKERHET  

Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att studera professionell retorik i förhållande till 

de kategoriseringsprocesser som sker inom välfärdsstatliga miljöer, där jag framförallt 

fokuserat på vilka kategorier de professionella hjälparna har framställt som relevanta för sitt 

arbete, samt hur de har gjort dessa beskrivningar övertygande och trovärdiga i 

intervjusituationen. Jag vill betona att jag inte har studerat själva mötet mellan professionell 

hjälpare och klient, vilket innebär att jag enbart kan säga något om hur talet om klienten, samt 

om hjälparen självt, har sett ut i själva intervjusituationen. Däremot ger jag förslag till 

analyser av hur institutionella logiker ser ut – särskilt de som har med moral och normalitet att 

göra.  

Med hjälp av Potters (1996) metodologiska retoriska analysverktyg kring faktakonstruktion 

har jag försökt lyfta fram de beskrivningar och företeelser som de professionella hjälparna 

själva behandlat som topos, där bl.a. det retoriska skapandet av neutralitet och språkliga 

avgränsningar har fått mig som forskare att undra vad som stått på spel? Det som blir 

intressant att lyfta fram här, är att jag som forskare i intervjusituationen inte har kunnat veta 

huruvida dessa klienter eller situationer och företeelser som har beskrivits av de professionella 

hjälparna verkligen existerar eller inte. Detta har även varit helt irrelevant då jag har varit 

typiskt ointresserad av att studera vad som är sant eller falskt, eller vad som verkligen är 

verkligt (Börjesson, 2004). Fokus har snarare varit på varför just dessa beskrivningar, och inte 

några andra, lyfts fram av de professionella hjälparna. Och en vidare fråga, vad för slags 

agerande har formuleringarna lett till, samt vilken funktion har de fyllt? Wetherell och Potter 

(1987) skriver att analysera språkets funktion, inte kan härledas till att enbart kategorisera 

olika delar av talet. Språket, och dess funktion, kan bara förstås tillfullo i sin kontext där de 

initialt blev yttrade och en analys är därmed beroende av forskaren som försöker läsa av 

situationens kontext, för att därmed kunna lyfta fram vilken funktion talet haft. Det som blir 

intressant att fråga sig är därför vad som stått på spel för de professionella hjälparna i 

intervjusituationen, gentemot mig som forskare, men även gentemot klienten under ASI 

intervjun, och på vilket sätt detta bidragit till talet.  

Om vi först ser till ”den gode klienten”, som Juhila (2003) beskrivit, tar denne utan att 

ifrågasätta på sig klientidentifikationen, accepterar att det finns ett problem samt är i behov av 

hjälp, hjälp som specifikt erbjuds av den aktuella institutionen. Den gode klienten förhåller sig 

även till föreslagna insatser som om de är kompetenta förslag, och kritiserar varken hjälparen 
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eller den omgärdande institutionen. Olika versioner och konstruktioner av den goda och 

dåliga klienten lyfts upp av de professionella hjälparna på olika ställen i empirin, där de 

obehindrat rent retoriskt arbetar med dessa konstruktioner för att i samtalet upprätthålla det 

som jag funnit stått på spel, dvs. säkra omdömen och professionalitet i socialt arbete.  

Detta har medfört att de professionella hjälparna under intervjusituationen ibland har 

framställt klienterna som just ”goda klienter”. Den konstruktionen har möjliggjort att 

framställa den professionella hjälparen som just professionell, då vissa situationer förutsätter 

en samarbetsvillig och ”god klient” som accepterar att det både finns ett hjälpbehov samt att 

den professionella hjälparen är den som kan erbjuda den hjälpen. Med bl.a. vaghet i de 

professionella hjälparnas beskrivningar, t.ex. i kategorier som ”sådana killar” har även 

motsatsen till den ”goda klienten” konstruerats. Detta har skett framförallt i situationer där 

säkra bedömningar och säkerheten i kartläggningsverktyget ASI stått på spel. De problem och 

svårighet som kan inträffa, har då framställts bero på ”sådana killar” som inte vill någonting 

eller som ifrågasätter föreslagna hjälpinsatser, hjälparen och den omgärdande institutionen. 

Vagheten i påståendet har även hindrat ifrågasättande huruvida det verkligen existerar 

”sådana killar” eller inte, vilket än mer tyder på att kategoriseringen fyllt en vidare indirekt 

funktion. Funktionen kan då tänkas vara att de professionella hjälparna velat övertyga att de är 

kapabla, kompetenta och professionella, där de genom olika problemnarrativ har beskrivit 

klienter som inte vill anpassa sig till rollen som klient och därmed förhindrat de professionella 

från att göra sitt jobb. Olika orsaksförklaringar till de svårigheter som kan uppstå i 

kategoriförhållandet hjälpare - klient ges av de professionella hjälparna genom att pendla 

mellan dessa två kontinuum, den gode och den dålige klienten. Förklaringarna hamnar 

därmed på klientnivå och inte hos de professionella själva.  

En annan aspekt i att framstå som professionell i intervjusituationen har varit för de 

professionella att beskriva hur tolkning och förståelse för klienternas situation har ingått som 

en naturlig del i deras arbete. Detta är något som föreskrivs professionellt hjälparbete och blir 

därför en nödvändig ingrediens i samtalet för att visa hur det professionella arbetet är just 

professionellt och säkert ur ett klientperspektiv (Börjesson och Palmblad, 2008). Och kanske 

har detta visat sig bäst i de situationer där de professionella beskrivit att klienterna med hjälp 

av ASI manualen fått möjlighet att se tillbaka på hur det varit, vart problemen legat, och hur 

detta även ansetts vara en viktig del i förändringsprocessen (förutsatt att klienten därefter går 

framåt). Förståelse och tolkning från de professionellas sida för hur yttre omständigheter, 

bakgrund och övrig livssituation påverkat vart klienterna befinner sig i dag har varit en 
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nödvändig beskrivning att göra i intervjusituationen för att framställa sitt arbete som 

professionellt och klientorienterat.  

De professionella hjälparna har också framställt sig som hjälpare som har till uppgift att 

påverka och motivera klienterna till att vilja ”rätt saker”. Där en viktig del i hjälparbetet har 

varit att få klienterna att förstå att det finns ett problemområde och ett hjälpbehov. Det jag 

tycker mig kunnat visa är hur de professionella hjälparna i samtalet gett trovärdighet till sina 

beskrivningar och kategoriseringar genom att ha framställt dessa som neutrala och generella, 

men även genom att ha betonat att ”de vet” och att klienterna sällan vet. En stor del av arbetet 

har därför inriktats på att klienten ska få probleminsikt. Som Börjesson och Palmblad (2008) 

nämner gör de professionella hjälparna här en form av självkategorisering, där denne 

framställer sig själv som den som vet, experten, medan klienten blir den ovetande. Detta ger 

berättigande till att den professionella värderar klienternas leverne och inställning. 

Expertkunskaper ger både legitimitet och makt att göra det. Detta betyder inte att makt på 

något enkelt sätt finns i rollen som professionell hjälpare, utan snarare i de standardnarrativ 

som använts av de professionella själva (Ibid., 2008). Detta överensstämmer också med 

studier som mer tagit sitt avsprång i dokumenterad retorik i form av akter producerade av 

professionella hjälpare (bl.a. Börjesson och Palmblad, 2008); och studier som inriktats på det 

språkliga samspelet som sker i interaktionen mellan klient och hjälpare (bl.a. Mäkitalo, 2003; 

Juhila 2005). Att klienten vill ”rätt saker” visar samtidigt att det arbete som den professionelle 

har gjort är kompetent och genomtänkt, framförallt om klienten har accepterat de 

förändringsbehov som de professionella initialt sett (dvs. blir en god klient). Denna strävan att 

få klienterna att se det som de professionella hjälparna ser är en förhandling som inte 

diskuterats öppet med klienterna, utan den professionella hjälparen har beskrivit i talet hur 

detta måste lyftas fram som någonting indirekt, bl.a. genom att använda sig av olika formativa 

verktyg, och argumenterande resurser (Mäkitalo, 2005).  

Klienternas behov av hjälp ska även springa ur ett, av de professionella hjälparna, definierat 

verkligt behov (Börjesson & Palmblad, 2008). För att framstå som professionell i 

intervjusituationen har de professionella hjälparna behövt visa hur de kan skilja på verkliga 

behov från stimulerade behov hos klienterna, och detta har gjorts genom en varierande bredd 

av olika narrativ och konstruktioner. Detta att definiera situationen, vad som är klientens 

verkliga problem, är ett medel som tilldelats experten, och även om detta förväntas förhandlas 

med klienten när denne görs delaktig i förändringsarbetet, har det framkommit i samtalet hur 

de professionella hjälparna ofta har granskat och tolkat klienters påståenden med en 
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grundhållning som kan kallas för misstankens hermeneutik (Börjesson och Palmblad 2008:98, 

för djupare diskussion se Gilje & Grimen, 1992). Och på flertalet ställen i min analys har jag 

kunnat lyfta fram denna hermeneutik som en naturlig del i de professionella hjälparnas 

förhållningssätt, där grundinställningen gentemot de klienter som beskrivits baseras på 

karaktäristika som är knytet till de olika institutionella kategorier jag kunnat finna i empirin.  

White (2003) skriver rätt träffande angående evidensbaserat socialt arbete, att innan man 

bestämmer ”What‟s works?” måste de professionella hjälparna bestämma ”What‟s wrong?” 

Och White menar vidare att de professionella gör detta genom en rad, för den aktuella 

institutionen, föredragna formuleringar och kategoriseringar. I min studie har jag visat att det 

är framförallt två olika kategorier som gjorts relevanta i samtalet av de professionella 

hjälparna, nämligen sexualbrottslingen och missbrukaren. Genom att ha avgränsat sina 

beskrivningar och enbart lyft fram vissa sidor av verkligheten, har de professionella hjälparna, 

framställt de institutionella kategoritillhörigheter aktuella för verksamheten som något 

universellt och generellt, men likt Hall et al (2003) tar jag avstånd från att det finns något 

universellt i dessa kategorier, utan menar att den här studien visat på hur dessa klienter är en 

socialt konstruerad kategori, där det som lyfts fram och betonats är sådant som ansetts 

relevant för de professionella hjälparnas specifika verksamhet och arbetsuppgifter.  

Dessa två kategorier bär på två vitt skilda moraliska implikationer för hur det agerats mot, 

bl.a. får missbrukaren ta del av ASI intervjun, där verktyget kunnat bidra till en 

sammanhangsförståelse för hjälparna, ordnat, strukturerat och tydliggjort, samt knutit en 

vidare identitet till kategorin missbrukaren; oavsett den svårighet som missbrukarens 

oärlighet, manipulation och bristande insikt kunnat innebära. Det blir intressant att belysa att 

om manualen rekommenderas som ett standardiserat kartläggningsverktyg, vars syfte är att få 

fram olika problems karaktär och svårighetsgrad, verkar de professionella hjälparnas 

uttalanden visa på att de bedömningar som görs inte är speciellt säkra om klienten nu kan 

tänkas ljuga eller manipulera. För att den professionelles trovärdighet ska stärkas måste de 

visa på hur de kontrar dessa karaktäristiska hos missbrukaren, för att på detta sätt ge 

trovärdighet både till sin egen professionalism och till ASI intervjun som ett säkert 

kartläggningsverktyg. Det ligger i själva Framstegsdiskursen att vetenskapen, framväxten av 

evidensbaserat socialt arbete, ska leda till säkra bedömningar och rättsäkerhet för klienten. 

Och de svårigheter som fokuseras på är det som initialt kommer från ”missbrukaren”, 

nämligen dennes lögner och manipulationer, måste hjälparen först framställa sig så pass 

professionell att denne kan förhålla sig till detta på ett professionellt sätt i de situationer som 
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uppstår. Det blir en ständig balans mellan att göra klienten delaktig och involverad och 

samtidigt förhålla sig till kategoritillhörigheten på ett tillbördigt sätt, och denna växling leder 

således till en oerhörd spänning och påverkar också i stor grad hjälparnas möjligheter till att 

framställa sitt arbete som professionellt och säkert. Detta leder vidare till att hur det talas om 

evidensbaserat socialt arbete, med bl.a. införandet av standardiserade procedurer, mer är ett 

retoriskt argument i syfte att säkerställa att de omdömen och beslut som tas är neutrala 

avspeglingar av en redan existerande verklighet, och en slags önskan om att detta leder till 

rättssäkerhet för klienten och en del av Framstegsdiskursen.  

De argument som i sin tur har använts för att motivera varför sexualbrottslingen blivit 

bortplockad från ASI manualen visar ytterligare på de professionella hjälparnas strävan att 

framställa sitt arbete som professionellt, både ur ett säkerhetsperspektiv men även för de 

moraliska konsekvenserna som uppstod när sexualbrottslingen genomförde intervjun. För om 

sexualbrottslingen kan gå igenom intervjun med bara nollor, trots att det uppenbarligen finns 

en problematik och en bristande insikt hos dessa klienter, framstår inte arbetet som särskilt 

säkert eller professionellt om sexualbrottslingen kan genomföra intervjun och ändå framstå 

som ”normal”. Hjälparna har då betonat att andra resurser krävs, uttryckt i samtalskontakter 

där hjälparen grundar sina frågor i den kunskapsbank som klientens akt utgör, för att 

framställa sitt arbete som just professionellt och säkert, framförallt ur ett moraliskt perspektiv.   

De professionella hjälparna lyfte även i intervjun fram att detta med moralarbete är en högst 

naturlig del av arbetsuppgifterna, där de obehindrat rörde sig kring frågor om ansvar, moral, 

bot och bättring; utan att för den skull uttrycka detta explicit. Fördelen med att utföra en sådan 

här studie, där klienterna blivit sekundära, är att samtalen som utspelas är mellan en 

professionell till en annan, och detta kanske leder till att synliggöra sådant som annars hålls 

mer dolt i t.ex akter eller i direkta samtal med klienterna. De olika kategoriseringar som gjorts 

kring sexualbrottslingen och missbrukaren tyder på att det som skiljer dem åt är det 

moralarbete som görs av de professionella. Missbrukarens problematik framställs ligga på 

yttre omständigheter som missbrukaren ytterst inte är ansvarig för. Missbrukaren beskrivs 

vara oärlig och manipulativ, men detta verkar mer komma från ett beroende, en sjukdom som 

missbrukaren själv inte är fullt ut ansvarig för och det läggs därför inte lika mycket krut på att 

få missbrukaren att ta ansvar, ångra eller botgöra det denne gjort. De professionella hjälparna 

kategoriserar sig själva i förhållande till missbrukaren, som att de har haft till uppgift att 

förmå klienterna att inte ska fastna i det förgångna, utan istället lägga fokus på vad de kan 

göra åt situationen idag. Medan sexualbrottslingen å andra sidan ses som klandervärdig och 
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ansvarig för sitt brott, och där det som hamnat i fokus är att få sexualbrottslingen att först ta 

ansvar för brottet, och inte framställa sig som oskyldig. Den avgränsning som görs i talet av 

de professionella hjälparna är då i allra högsta grad av moralisk natur, då detta indikerar att 

anledningen till att sexualbrottslingarna inte får genomföra en ASI intervjun är för att detta 

motarbetar det syftet. Genom att vara påläst, ha kött på benen, kan de professionella få 

rättvisa i sitt arbete genom att få sexualbrottslingen att bekänna sin uselhet inför sig själv och 

andra samt att det finns en vilja att återanpassa sig till samhället. För att lyckas med detta 

måste de först och främst motverka att sexualbrottslingen framställer sig som oskyldig, vilket 

då lett till att sexualbrottslingen numera inte genomför ASI intervjun. Detta görs istället 

genom att ställa direkta frågor om brottet, samt genom att kolla den information som getts 

gentemot personakten.  

Om vi ser till den konflikt som råder i huruvida de professionella ska vara pålästa inför mötet 

med klienterna, där de professionella hjälparna å ena sidan tycks vara medveten om att detta 

är någonting man inte ska vara, kanske framförallt pga. framväxten av ”kompisexperten” 

(Börjesson & Palmblad, 2008). Det anses vara oprofessionellt, sett ur detta perspektiv, att läsa 

klienternas akt inför det personliga mötet. Det är klienternas egna ord som ska utgöra grunden 

för hjälparbetet, och inte de professionellas förhandsbedömningar eller förkunskaper om 

klienten. Men då det ligger kategoritillhörigheter som oärlighet och manipulation i kategorin 

missbrukaren framstår ju ASI intervjun och de bedömningar som görs därefter som osäkra, 

om de professionella inte i talet visar hur de hanterat detta när situationen uppstår. Det som 

står på spel i intervjusituationen blir då att i talet visa att de kunnat hantera dessa frågor.  

De professionella har därför å andra sidan framställt olika argument och orsaker starka nog 

för att motivera till varför de måste vara pålästa om klienten. Och kanske kan vi här göra en 

ytterligare tolkning, där rättvisa och kunskap hör samman. Genom att verkligen veta, dvs. att 

ha hårdfakta om klienten leder till rättvisa i det professionella hjälparbetet. Att vara påläst och 

ha kunskap om klienterna leder i sin tur till säkra bedömningar och därmed till att få någon 

rättvisa i arbetet. Det ingår så att säga i hjälparbetet att förmå klienterna att rätta sig efter de 

samhälleliga normerna, att implicit väcka en inre vilja och motivation hos klienterna till 

förändring. Här handlar det åter igen om att de professionella hjälparna framställer att de till 

skillnad från klienten vet vad som är bäst för klienten.  

Börjesson och Palmblad (2008) menar att det normaliserings- och förändringsarbete som 

klienterna inom de välfärdsstatliga miljöerna ska genomgå optimalt ska ske inom klienterna 

själva, där yttre regleringar i stort ska försöka undvikas. Jag har visat att de professionellas 
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arbete i stor utsträckning fokuserat på just detta, där de har använt sig av olika formativa 

verktyg och argument för att implicit leda klienterna till den probleminsikt de ansetts sakna. 

Där framförallt klienternas akt och den information som kunde tänkas finnas där, men även 

ASI manualen, både implicit och explicits förts på tal av de professionella hjälparna som olika 

metoder för att få klienterna att komma till insikt, samt som ett medel för att öka deras 

motivation och vilja till förändring (Mäkitalo, 2005). Med hjälp av ASI intervjun kan 

hjälparen få kunskap om klienternas motivation och därmed förhindra att insatser erbjuds 

klienter som inte besitter den rätta viljan. Överenskommelse och konsensus kan uppnås, trots 

att inget sker förutom ytterligare samtal. ASI manualens främsta användningsområden ur de 

professionella hjälparnas perspektiv har varit att bekräfta en inledande fundering, eller 

bedömning. Andra syften har uttryckts mer underförstått, där då ASI manualen indirekt 

kunnat användas för att leda klienterna till probleminsikt, och vidare att få klienterna att 

acceptera och integrera en mer adekvat bild av sig själv, där stor vikt lades vid ärlighet och 

manipulation i olika former. Detta överensstämmer således med Mäkitalos (2005) studier om 

att den pedagogik som krävs för att få klienten att röra sig åt detta moraliskt riktiga håll 

behöver vara indirekt och därmed föras in som en aktivitet av implicit karaktär av de 

professionella hjälparna.  

Avslutningsvis vill jag nämna att en huvudfråga jag haft i denna studie, är att vad har stått på 

spel för de professionella hjälparna i intervjusituationen och jag har funnit att det som stått på 

spel i intervjusituationen har varit professionalitet, moralarbete och säkra omdömen inom 

välfärdsstatlig miljöer. Där de professionella hjälparna byggt upp sina påstående så att de kan 

hantera dessa frågor, både för att kunna styrka sin professionalitet inför sig själva och inför 

mig som forskare, men även för att visa att de kan hantera frågor kring moral och ansvar och 

att arbetet de utfört har varit säkert ur ett klientperspektiv, dvs. att besluten som tas har 

grundats på säkra bedömningar och omdömen från de professionella hjälparnas sida.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

2008-10-14 

 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i: 

D-uppsats 

 

Jag studerar på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och ska skriva en uppsats på D nivå inom 

en kurs som heter Diskursanalys. Jag söker nu respondenter som använder sig av 

kartläggningsverktyget Addiction Severity Index (ASI) i sitt dagliga arbete. Under ca en 

timmes tid tänkte jag att vi kunde prata kring ASI-intervjun, vad för förtjänster den har, men 

även vilka svårheter du ser med den, samt de problemkategorier den täcker. Jag vill förtydliga 

att ASI-manualen enbart används som utgångspunkt för intervjun, och er enskilda förmåga 

eller kompetens inom ASI är inte studiens fokus. Studiens syfte är att belysa hur man samtalar 

kring sociala problemkategorier.   

 

Undersökningen kommer att genomföras med intervjuer som spelas in på band. Materialet 

som samlas in kommer enbart att läsas av mig och användas enbart i forskningssyfte. Allt 

material kommer att förvaras så att ingen annan har tillgång till det. Omedelbart efter 

uppsatsarbetet kommer detta att avidentifieras och förstöras. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 

 

Är du intresserad av att delta i denna undersökning?  

Kontakta mig på: 070-XXX XX XX.  

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Wikman 
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CODEX  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning HSFR (CODEX 2004) har följts i studien och angavs skriftligt inför intervjuerna 

och dessa principer har tillgodosetts enligt följande tillvägagångssätt.  

 

- Informationskravet ska följas genom att deltagarna i studien ska delges om syftet med 

undersökningen, att deras medverkan är frivillig och de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan någon vidare förklaring.  

- Samtyckeskravet ska följas genom deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan.  

- Konfidentialitetskravet ska följas genom att deltagarna ska informeras om att det 

endast är forskaren som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet och direkt 

efter avslutat uppsatsarbetet kommer allt datamaterial att förstöras och de respondenter 

som deltar i studien kommer att avidentifieras i studien.  

- Nyttjandekravet ska följas genom att deltagarna i studien ska informeras om att 

materialet enbart kommer att användas till denna studie och att det är en allmän 

handling, samt att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna.  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledning 

 Kan du beskriva lite kort vad du arbetar med? 

 Vad är din erfarenhet av ASI-intervjun? 

ASI-intervjun 

 I vilka situationer använder du dig av intervjun och på vilket sätt introducerar du den? 

 Vilka förtjänster och svårigheter kan du se med ASI-intervjun? 

 Finns det någon situation där du känt att du inte haft hjälp av ASI-intervjun?  

 Och omvänt; i vilka situationer upplever du att ASI-intervjun varit till hjälp? 

 Upplever du att ASI fungerar i förhållande till de klienter du har? Finns det 

någon/några den inte passar och omvänt någon/några den passar? 

 Hur tror du att dina klienter upplever ASI-intervjun?  

ASI-intervjun och livsområdena 

 Upplever du att det är relevanta problemkategorier som täcks i ASI-intervjun? Varför 

tror du man har just dessa? Saknar du någon kategori?  

 Upplever du frågorna inom de enskilda områdena som relevanta?  Varför? Finns det 

någon fråga du saknar?  

 Jag tänkte vi skulle närmare titta på livsområdet..., vad känns mest relevant med att 

ställa frågor kring personens…? Vad tror du är viktigast att fånga upp? Finns det 

någon fråga under detta livsområde som du upplever är jobbig att ställa? Någon fråga 

du upplever att de du intervjuat reagerat på?  

- Fysisk hälsa 

- Arbete och försörjning 

- Alkoholanvändning 

- Narkotikaanvändning 

- Rättsliga problem  

- Familj och umgänge 

- Psykisk hälsa 

 Upplever du att ASI-intervjun på ett adekvat sätt speglar den som har blivit intervjuad, 

finns överensstämmelse mellan ASI och den bild de har av sig själva och sin aktuella 

situation? 

 Något du vill tillägga avslutningsvis? 

 


