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SAMMANFATTNING 

Uppsatsstudien undersökte med halvstrukturerade intervjuer yrkesverksamma manliga 

socionomer i socialt arbete. Informanternas upplevelse om hur det är att vara man inom 

socialt arbete sattes i fokus. Nio manliga socionomer i åldrarna 23–65 intervjuades. Teorin 

som valdes för denna uppsatsstudie var Connells (2005) hegemoniska maskulinitetsteori. 

Analysen bestod i en Framework-liknande tematisk matris (Ritchie, Lewis, Mcnaughton 

Nicholls & Ormston, 2014). Bland de viktigaste resultaten för uppsatsstudien var att det var 

önskvärt att rekrytera fler män till socialt arbete. Det framkom att kompetens går före kön. 

Resultaten visade att det saknades män med socionomexamen, vilket gjorde det svårt att 

uppnå könsblandade arbetsgrupper. En ökad tvåkönad blandning i arbetsgrupperna skulle 

både öka kvaliteten på insatser samt skapa en bättre arbetsmiljö, menar informanterna. De 

yrkesverksamma männen inom socialt arbete är en bristvara, därför förekom enligt 

informanterna att de fick fördelar i och med sin könstillhörighet. Fördelar i termer av karriär 

och löner och nackdelar i termer av en kårmässig negativ stereotypisering av män. Slutsatsen 

för detta arbete var att kunskap om maskuliniteter bör höjas inom socialt arbete. 

Nyckelord: Jämställdhet, Maskulinitet, Minoritet, Män, Socialt Arbete. 

 



 

ABSTRACT 

The essay examined professional male social workers in social work with semi-structured 

interviews. The informants' experience of being a man in social work was put in focus. Nine 

male social workers in the ages 23-65 were interviewed. The theory chosen for this essay was 

Connell's (2005) hegemonic masculinity theory. The analysis consisted of a framework-like 

thematic matrix (Ritchie, Lewis, Mcnaughton Nicholls & Ormston, 2014). Among the most 

significant finds for this study was that it was desirable to recruit more men into social work. 

Results show that competence was more important than one’s sex and that there were not 

enough men with a proper social worker degree, which made it difficult to achieve mixed 

work groups sex-wise. An increased mix of sexes in the work groups would increase the 

quality of efforts and create a better working environment, according to the informants. Men 

in social work were in short supply, therefore did the informants find that they gained 

benefits because of their sex. Benefits in terms of career and wages and disadvantages in 

terms of a categorically negative stereotyping of men. The conclusion of this paper was that 

knowledge about masculinities should be increased in social work.  

Keywords: Equality, Masculinities, Men, Minority, Social Work. 
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1 INTRODUKTION 

Socialstyrelsen (2004) har gjort en rapport om jämställdhetsarbete med fokus på 

socialförvaltningar, närmare bestämt mot verksamheter för äldre och funktionsnedsättning, 

ekonomiskt bistånd och familjeenheter. Det slås fast att socialförvaltningar är 

överrepresenterade av kvinnor i förhållande till män, och att det endast är delvis som 

socialförvaltningarna lyckas bedriva ett jämställdhetsarbete. Rapporten handlar om hur 

socialförvaltningar bedriver ett jämställdhetsarbete med koncentration på klienten. Hitintills 

har mannen exkluderats i utredningar som kapabel förälder, detta säger något om hur 

socialförvaltningar ser på män och maskuliniteter, eftersom det inte tillhör hegemonisk 

maskulinitet att ta hand om barn (Connell, 2005). 

Även om socialförvaltningar påstår att de kan reflektera om genus, och att de behandlar 

klienter lika oavsett kön, så behandlas klienten olika utefter kön för att reproducera idéer om 

vad som är manligt och kvinnligt. Alltså så finns en diskurs om att ha ett individperspektiv 

istället för könsperspektiv på klienten. Dock så kan det vara svårt att sätta in rätt insats om 

socialtjänsten bortser från kön helt, eftersom att kvinnor kategoriskt är en mer utsatt grupp 

än män, och behöver därför andra typer av insatser i vissa fall. Herz talar om spänningen 

mellan mikro och makro, även om det går att skapa ett klimat på socialkontoret där individen 

behandlas just som individ, så kvarstår strukturella problem i samhället gällande kön och 

genus (Herz, 2012). 

Socialstyrelsen (2004) menar att en så kallad behovsmodell bör utarbetas, för att kunna se 

vad för slags insats som är relevant. Att göra statistik på insatserna skulle möjliggöra en 

högre kvalitet på insatser över tid, eftersom det då skulle vara möjligt att utvärdera om 

jämställdhetsarbete implementeras eller fungerar översiktligt i riket. Socialstyrelsen 

uppmanar även ideella organisationer att se över hur de behandlar män och kvinnor olika i 

deras verksamheter. 

Kullberg, Herz, Fäldt, Wallroth och Skillmark (2012) lyfter upp en diskurs om jämställdhet 

inom socialt arbete. Då i en växelverkan där kön formar organisationer och organisationer 

formar kön. Kullberg m.fl. menar att kön är socialt konstruerat och beskriver hur detta sker 

inom socialt arbete i en svensk kontext. Denna diskurs kan kopplas samman med 

jämställdhetsarbetet i förhållande mellan klient och socialarbetare men också socialarbetare 

sinsemellan. Kullberg m.fl. nämner även Socialstyrelsens rapport från (2004) som ett 

undantag i denna jämställdhetsdiskurs och att forskningen inte fått tillräckligt utrymme i 

media. Hur organisationer ser på jämställdhetsarbete, förväntningar på manliga 

socialarbetare samt vilken påverkan en jämställd könsfördelning har i den dagliga 

verksamheten efterlyses. Enligt Socialstyrelsen (2004) höjs statusen på ett kvinnodominerat 

socialt arbete med en jämnare könsfördelning. Kullberg m.fl. (2012) diskuterar att män i 

minoritet har en påverkan på mäns positioneringar inom socialt arbete. Exempelvis att i 

början på 2000-talet så uppgav Statistiska Centralbyrån att andelen män som examinerades 
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som socionomer var runt tolv procentenheter. Att denna siffra kan anses vara låg, kan också 

bidra till att socionomyrket generellt anses som ett lågstatusyrke, på grund av lönefrågor och 

homogena arbetsgrupper könsmässigt. Som tidigare nämnts menar Socialstyrelsen (2004) 

att en ökad könsfördelning inom socialtjänsten luckrar upp dessa problem. 

Sveriges kommuner och landsting (2018) lägger vikt vid att jämställdhetsarbete även bör 

inkludera män, både i ett klient- och professionellt perspektiv, eftersom att män annars 

exkluderas i jämställdhetsarbete då fokus legat på kvinnan. Medvetande om maskuliniteter, 

som enligt Connell (2005) handlar om flera olika grupper av män som befinner sig i 

positioner av makt emot varandra, ska finnas både hos män och kvinnor. Sveriges kommuner 

och landsting (2018) menar att det bör läggas mer resurser, både ekonomiska och i form av 

utbildning på arbetsplatser och organisationer, på jämställdhetsarbete. Vad som Sveriges 

kommuner och landsting anser vara negativt med normer som män har, bör nedmonteras för 

att uppnå ökad jämställdhet. Detta sker genom ökad kunskap om mäns normer för personal 

inom offentlig sektor. Sveriges kommuner och landsting diskuterar, till skillnad från 

Socialstyrelsen (2004), vikten av jämställdhetsarbete bland professionella inom kommuner 

och landsting. Manligt genus och kvinnligt genus tenderar att konstrueras olika utefter dess 

sammanhang, vilket är särskilt synligt i arbeten som domineras av ena könet, tolkar 

uppsatsförfattarna, olika attityder förstärks i homogena arbetsplatser. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsskrivarna har erfarit att under socionomutbildningen så talas det mycket om 

jämställdhetsarbete på högskolan och studenter samt lärare emellan. Men när 

uppsatsförfattarna varit ute på verksamhetsförlagd utbildning eller arbetat inom socialt 

arbete, så har det framkommit att det jämställdhetsarbete som fanns, var riktat till brukaren. 

Uppsatsförfattarna anser att det är märkligt att kommuner och landsting slår sig för bröstet 

och säger att de har ett gott jämställdhetsarbete, och samtidigt glömmer bort att aktivt föra 

ett jämställdhetsarbete kollegor emellan. Skomakarens barn går i de sämsta skorna, med 

andra ord. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka yrkesverksamma manliga socionomers 

upplevelser av arbetsmiljö och yrkesval inom socialt arbete. 

Valda frågeställningar för denna uppsatsstudie är som följer: 

1. Hur resonerar manliga socionomer inom socialt arbete kring könsfördelning i yrket?   

2. Hur resonerar manliga socionomer kring sin yrkesroll och framtid inom socialt 

arbete? 

3. Vilka attribut bör en god socionom besitta enligt manliga socionomer? 
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3 CENTRALA BEGREPP 

3.1 Genus 

Med genus menas levnadssätt som är inlärda enligt the European Institute for Gender 

Equality (EIGE, 2018), kopplade till vad som samhället anser vara kvinnligt respektive 

manligt, i vad som går att göra när levnadssätten hänger samman med vad en individ kan och 

förväntas göra på grund av sin könstillhörighet. Genus är socialt och kulturellt konstruerat, vi 

lär oss från redan som barn hur killar och tjejer ska vara. Genus är dock något som förändras 

över tid, och är väldigt beroende av sitt sammanhang. Kulturen anger en stratifiering 

gällande män och kvinnor, det vill säga hur makt och positioner fördelas beroende på om du 

är man eller kvinna. Alltså vilket yrke individen har och hur mycket denne får bestämma över 

sitt liv och över andra. Ofta handlar det om att männen har ledande positioner i ett samhälle. 

Generellt innebär könsroller att kvinnor har nackdelar förhållande till män, de äger mindre 

eller inget alls och har i vissa fall begränsningar politiskt. Patriarkatet ser kvinnor vidare inte 

lika kompetenta som män, när det är mannen som är måttstocken. Kvinnorna begränsas 

vidare i att inte kunna eller tillåtas deltaga i samhället på samma sätt som män gör (Kullberg 

m.fl., 2012). I den sociala konstruktionen av manligt och kvinnligt genus, är en viktig 

komponent att en individ bör ses som det kön som personen uppfattar sig som, och inte vad 

andra uppfattar individen som (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017). 

Genus är definierat på tre sätt enligt Connell (2005), en definition som har med makt att 

göra, en definition som handlar om produktion och en definition som har att göra med 

känslor. Maktdefinitionen är att män bestämmer över kvinnor generellt globalt. Det är vad 

feminister kallar för patriarkatet. Männens legitimitet att bestämma över kvinnor ifrågasätts 

i och med detta, men de patriarkala strukturerna tenderar dock att överleva. 

Produktionsdefinitionen står för hur arbete är organiserat för män och kvinnor. Nämligen att 

arbete är fördelat olika mellan kvinnor och män, i kapitalistiska kulturer så bör det 

uppmärksammas vilken ekonomisk skillnad detta ger. Det är ingen slump att ledare för 

globala företag och väldigt förmögna människor är män. Känslodefinitionen handlar om 

sexualitet. Connell resonerar att attraktion kopplat till sexualitet ofta ses som något naturligt 

varför det inte är något som det forskas i. Attraktion är kopplat till ett objekt för åtrå, säger 

Connell. Därför är sexualitet skapat utifrån hur åtrå bildas och upplevs inom en kulturell 

kontext. Sexualitet består därmed i njutning som både kan ges och fås. 

3.2 Jämställdhet 

Denna definition lutar sig tillbaka på vad regeringen har för mål med jämställdhet. 

Utgångspunkten är att kvinnor och män ska ha lika möjlighet att påverka och leva. Makt ska 

vara utjämnad mellan könen, kvinnor och män ska ha samma politiska möjligheter samt 

möjligheter att delta i samhället. Förutsättningar ska vara lika mellan kvinnor och män för 

att individer ska kunna klara sig själva tills pensionen. Varken kvinnor eller män ska 
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begränsas i utbildning eller självförverkligande. Omsorg och obetalt arbete ska fördelas lika 

mellan kvinnor och män. Villkor för en god hälsa ska vara lika god för kvinnor samt män. Det 

bör slutligen föras ett aktivt arbete mot mäns våld mot kvinnor, alla har rätt till integritet 

gällande sin egen kropp (Regeringen, 2016). Uppsatsförfattarna menar att regeringens mål 

för jämställdhet innefattar jämställdhetsarbete inom socialt arbete, som är relevant för denna 

uppsats. 

4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Karriär 

Williams (2013) konstruerade glasrulltrappa-teorin 1992, vilken används för att beskriva hur 

män får fördelar i kvinnodominerade yrken, i det att de anses bättre lämpade för högre 

positioner, och varför sällan kvinnor får dessa högre positioner. Urvalsgruppen 1992 var 

bibliotekarier, sjuksköterskor, socionomer och lärare. Metoden för denna studie 20 år senare 

är statistik där författaren tittar på hur fördelningen av män respektive kvinnor inom nyss 

nämnda arbetsfält har förändrat sig från 1975–2011, samt en ny analys av studien från 1992 

där 99 män och kvinnor djupintervjuades i fyra större städer i USA i halvstrukturerad form. 

Williams tittar även på medianlöners förändring över tid 1990–2011. Williams applicerade 

ett intersektionellt perspektiv med glasrulltrappan för att förstå resultaten. Williams backar 

upp sitt resonemang med forskning om feminism som tillkommit efter 1992. I de viktigaste 

resultaten slår Williams fast att en förändring i arbetsmarknadens organisation rör om i 

grytan: Det som tidigare var traditionella arbetsorganisationer har nu transformerats till att 

vara vad Williams kallar för neoliberala arbetsorganisationer. I den traditionella 

organisationen så premierades de som arbetat på arbetsplatsen längst och lojalitet var 

normativt. Numera så belönas emellertid anpassningsbarhet. Om man fortsätter att tala i 

dikotomier så kan man säga att då så präglades arbetet av heltidstjänster, med en livslång 

arbetsinsats på samma plats, man var specialiserad på att göra en arbetsuppgift, i en hierarki 

där individen arbetade sig uppåt. Nuförtiden så handlar arbetet istället om arbete i 

projektform, med projektanställningar, horisontell hierarki istället för vertikal, och man 

byter i regel arbetsplats tämligen ofta för att självförverkliga sig själv. Sammantaget blir 

resultatet av studien att glasrulltrappan-teorin inte längre kan anses gälla i vårt neoliberala 

arbetsklimat, eftersom förutsättningarna har ändrats då teorin var anpassat till en 

traditionell arbetsmarknad. Alltså att män inte längre har vertikala karriärsfördelar i att 

arbeta i kvinnodominerade sektorer, iallafall inte med denna teori som utgångspunkt. 

Kullberg (2006) har skrivit en doktorsavhandling som består av en longitudinell enkätstudie, 

samt 18 djupintervjuer. Urvalet var 258 män som examinerats från socionomutbildningen i 

Lund, mellan åren 1980–2003. Kullberg undersöker män i minoritet utifrån ett 

maskulinitetsperspektiv. Analysen var reflexiv och hermeneutisk. Enkäterna säger att 
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männen arbetar över tid kvar i socialtjänsten, samtidigt som socialtjänsten är inkörsporten 

inom socionomyrket. Intervjuer visade att männen inte ville arbeta med 

myndighetsutövning. Detta då informanterna upplevde en maktlöshet i vissa särskilt 

betungande beslut. Den longitudinella studien visade att ungefär lika stor del av männen 

bytte arbete efter 20 år (ca: 1/3), medan cirka lika stor andel (ca: 1/3) hade någon typ av 

arbetsledarposition i den yngre urvalsgruppen. Den äldre informantgruppen hade högre 

positioner än den yngre informantgruppen. Kvinnor dominerar i socialt arbete som chefer, 

visar resultaten från enkäterna daterat 2004. Intervjuer visar att männens önskan att bli 

chefer har minskat över tid. Den yngre informantgruppens män önskade att vara 

självbestämmande i sitt arbete, de sågs som en tillgång i socialt arbete i och med deras 

position som minoritet. Den stereotypa bilden av mannen har förändrats över tid, kan 

Kullberg slå fast. Eftersom en icke-traditionell manlighet framträdde, nämligen att familjen 

sattes i första rummet och inte arbetet enligt intervjustudien, här talar Kullberg närmast om 

ett trendbrott i förväntningar på karriärer när det kommer till män. 

Simpson (2005) undersöker mäns erfarenheter i Storbritannien av att arbeta i 

kvinnodominerade yrken. Metoden för detta är 40 djupintervjuer. Urvalet bestod av fyra 

grupper: 1–9 lärare, sjuksköterskor, bibliotekarier och stewards. Resultatet var att männen 

kunde delas in i tre kategorier: 1) De som aktivt väljer ett kvinnodominerat yrke (seekers). 2) 

De som helt enkelt bara har hamnat där (finders). 3) De som har tröttnat på 

mansdominerade yrken (settlers). Den sista kategorin har provat flera mansdominerade 

yrken men till sist landat och befäst sig i det nuvarande kvinnodominerade yrket ifråga. 

Intervjuerna var halvstrukturerade, urvalet skiljde sig från exempelvis personliga kontakter 

när det kom till skolan, till flygbolags intranät när det gällde stewards. Det fanns olika 

strategier för männen att hantera sin situation som man i minoritet, för det första så var man 

öppen och inte så bekymrad över vad andra tyckte, utan att omgivningen får anpassa sig, 

men för det andra så fanns det problematik i mannens roll som minoritet. Nämligen att det 

fanns en negativ stereotypisering kring män i minoritet i kvinnodominerade yrken. Vissa 

uppgav till andra att de jobbade med något närliggande område, som skulle kunna anses som 

mer manligt, för att kamouflera sig. En annan strategi var att betona de manliga aspekterna i 

arbetet. Det var till största del heterosexuella män som kände sig obekväma stundtals med 

arbetet, eftersom deras roll som heterosexuell man blev ansträngd, de sågs inte som riktiga 

män i egenskap av sin yrkesroll. Homosexuella däremot trivdes bättre. Mäns minoritetsstatus 

ansågs vara positivt och stereotypisering av män inom kvinnodominerade yrken ökade deras 

karriärmöjligheter. 

4.2 Män i andra yrkesgrupper 

Cottingham (2014) gör en studie från USA, där resultaten visar på tre nivåer av maskulinitet 

för att beskriva hur rekryteringsstrategierna till sjuksköterskeprogrammet i USA går till. Den 

primära teorin för arbetet var Connells (2005) hegemoniska maskulinitetsteori. Metoden var 

att analysera material som användes för att rekrytera manliga sjuksköterskor. 

Undersökningen av rekryteringsprocessen genomfördes under 2011 och 2012, och innehöll 

broschyrer, posters samt ljud- och bildupptagningar innehållandes reklamfilmer. Vad mer 
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fanns bland materialet var kampanjer tex. från Youtube, relevanta webbsidor och tidskrifter. 

Den hegemoniska maskuliniteten i arbetet bottnade sig bland annat i ett autonomitetsideal 

för den tilltänkta mannen, det vill säga det ideal där mannen är försörjare till sin familj. 

Vidare åsyftade det hegemoniska maskulinitetsidealet till att reproducera den manliga 

maskuliniteten. Här fanns betoning på risktagande, idrott och att inte visa känslor, 

självständighet, rationalitet samt besittning av tekniska kunskaper och motorcyklar m.m. I de 

andra kategorierna fanns ett ideal att hjälpa andra, att göra en skillnad, en mening med 

arbetet, att göra något bra för någon annan än sig själv, samt ett omvårdnadstänk. Det fanns 

även en mellannivå som kombinerade den hegemoniska maskuliniteten och den alternativa 

maskuliniteten. Författaren vidhåller att man gör genus i det att på en organisatorisk nivå 

göra reklam för yrket, som annars traditionellt och statistiskt sett är överhängande befolkat 

av kvinnor. Analysen har utförts på makronivå, eftersom att författaren sökte ett 

genusmönster, artikelförfattaren menar att rekryteringen återspeglar samhällets idéer om 

genus i stort. Analysen bestod i att tematisera vad som skulle kunna räknas som 

hegemoniska maskulinitet, och vad som skulle kunna representera en alternativ 

maskulinitet. 

Cognard-Black (2004) undersöker män i minoritet i kvinnodominerade yrken, närmare 

bestämt inom läraryrket. Deras erfarenheter tar upp effekter av en ojämn könsfördelning på 

arbetsplatsen. Studien koncentrerade sig på kvantitativa data. Datan utgick ifrån låg- och 

mellanstadieskolor i USA. Insamlandet av data ägde rum mellan 1990 till 1992. 

Respondenterna bestod av ca: 5000 lärare, med minst en deltidsanställning som lärare. 

Metoden var en longitudinell logistisk regressionsanalys. Hypotesen var att pröva om det 

fanns någon skillnad mellan kvinnor och män om de ville stanna kvar på fabriksgolvet eller 

om de önskade en mer ledande yrkesroll. Analysen bestod i att kunna bestämma huruvida 

männen respektive kvinnorna var benägna att stanna inom arbetsfältet. Det fanns två 

grupper av män i undersökningsgruppen, nämligen galjonsfigurer och de som inte var det. 

Män som blev kvoterade var galjonsfigurer för en mer politisk korrekt agenda och 

arbetsmiljö. Dessa män var mindre benägna att byta arbete, än de som inte var 

galjonsfigurer. Bägge grupperna män hade fördelar i enlighet med glasrulltrappa-teorin, 

alltså teorin om att män har enklare att karriärmässigt klättra vertikalt i privat och offentlig 

sektor, än vad kvinnor har. Det fanns inga bevis för att männen skulle ha några direkta 

nackdelar över att vara män i minoritet. 

4.3 Tvåkönad arbetsgrupp 

En doktorsavhandling av Schultz och Fogelberg-Eriksson (2013) handlar om synen på 

jämställdhetsarbete inom organisationer i arbetslivet, såsom Metall, SAAB och Kommunal, 

men även inom landsting, kommuner och försäkringskassan, med flera. Fokus ligger på 

genus och jämställdhet. Utgångspunkten är en socialkonstruktivistisk hållning till genus, 

alltså kön som kulturell och social konstruktion. Datainsamlingsmetoden bestod av 16 

halvstrukturerade intervjuer. Bland de viktigaste resultaten som framkom var hur 

jämställdhet avfärdas till något som ligger utanför organisationens kontroll, gällande kunder 

eller andra företag. Informanterna föreslår att höja statusen för kvinnoyrken för att locka in 
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män i dem, samtidigt som det bör uppmuntras att kvinnor blir chefer inom kommunen och 

myndigheter. Jämställdhet uppfattades som lika med en jämn könsfördelning av 

informanterna. Slutligen fanns en diskrepans mellan passivt och aktivt jämställdhetsarbete, 

där aktivt motsvarade att hela tiden arbeta för ett jämställdhetsmål, medan passivt då skulle 

menas med att hoppas på att problemet löser sig självt, i en tid med alltmer jämställd 

samhällskontext. 

I en vinjettstudie så undersöker Biernat och Sesko (2013) hur kön och etnicitet påverkar 

arbetsgruppen. Urvalsgrupperna bestod av totalt 142 studenter från Kansas University, varav 

81 var män och 61 kvinnor. Den etniska spridningen var till 83% vit, och medianåldern var 19 

år. Poängen var att undersökningspersonerna skulle efter övningarna utvärdera de andras 

kompetens och motivera löneanslag. Mer precist så gick vinjetten till på så vis att den första 

övningen hade maskulina konnotationer, de skulle utforma ett datorprogram. I den andra 

studien så replikerades den första, med samma undersökningsgrupp, bara de att de 

instruerades att prestationen på den första övningen var undermålig. Bland de viktigare 

resultaten var att när vita män parades ihop i arbetsgrupper med vita kvinnor, så ägde 

negativ stereotypisering av kön rum, detta gällde även för svarta män och kvinnor. Om både 

männen och kvinnorna var svarta i arbetsgruppen så förstärktes även där den negativa 

stereotypisering av kön. Den högre statusen som de vita männen besatt gjorde de vita 

kvinnorna mer synliga i jämförelse med de vita männens kompetens. I svåra förhållanden 

(som i övning nummer två) så förstärks detta än mer, visar resultatet. Alltså sågs kvinnor 

som mindre kompetenta än männen. Utvärderingsformatet av studien förstärkte 

stereotypisering av män, kvinnor och olika etniciteter. Närvaron av vita män ökar 

stereotypisering än mer, svarta kvinnor var osynliga i och med att de inte representerade den 

maskulina hegemonin. Ju mer homogen en arbetsgrupp är, desto större negativ 

stereotypisering råder. 

En annan studie utfördes i Storbritannien av Mclean (2003), vilken innehöll totalt 2031 

respondenter som arbetade inom socialt arbete, 585 av dessa var män. Av gruppen män som 

studien undersökte, kunde det konstateras vara en heterogen grupp som inte enbart hade 

traditionellt manliga positioner. Gruppen män hade till 14% ledande positioner inom 

socialtjänsten. Dock är 60% av männen anställda inom service i bostads- och hemvård. I 

studien var det bara 12% av yrkesområdena som man kunde se en jämställd blandning 

mellan kön. Denna studie lyfter mäns identiteter, normer, positioner och hur dessa är socialt 

konstruerade. Forskaren i artikeln fann att majoriteten män som arbetar inom socialt arbete 

har grundläggande anställningar och inte ledande positioner. Forskaren menar att det finns 

en likhet för män i minoritet inom socialt arbete och andra yrkeskategorier där männen är i 

minoritet. I studien diskuteras att en mångfald av kompetenser är positivt i en arbetsgrupp. 

Jämställdhetsarbete möjliggör flera kompetenser i arbetsgruppen. Slutsatsen för artikeln blir 

att ökad jämställdhet mellan kollegorna ger ett bättre arbetsklimat och en högre kvalité på 

insatserna för klienten.  

Sammanfattningsvis så säger den tidigare forskningen för denna uppsatts studie bland annat 

att män har fördelar i kvinnodominerade yrken, vilket gäller till viss del fortfarande, enligt 

Williams (2013). Kullberg (2006) skriver att den moderne socionomen önskar vara autonom, 

och att han sätter personliga intressen framför karriär. Simpson (2005) säger också att det 
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finns olika nivåer av tänkande kring yrkesval och karriär för män i kvinnodominerade yrken, 

nämligen seekers, finders och settlers. Cottingham (2014) förtäljer om strategier för att 

rekrytera fler män till sjuksköterskeprogrammet i USA, där det växelvis betonas manlighet 

respektive alternativ manlighet. Conrad-Black (2004) tar upp att kvoterade män till 

kvinnodominerade yrken tenderar att stanna kvar på arbetsplatsen, i förhållande till de män 

som inte blivit kvoterade, dock så gällde glasrulltrappateorin för båda grupperna män. 

Schultz och Fogelberg-Eriksson (2013) gör en viktig skillnad i så kallat aktivt och passivt 

jämställdhetsarbete, där det passiva jämställdhetsarbetet ligger i att jämställdhet 

automatiseras. Biernat och Seiko (2013) sammanfattas i att i homogena 

gruppsammansättningar så ökar stereotypisering av kön. Mclean (2003) säger att en blandad 

arbetsgrupp är en bra arbetsgrupp. 

5 TEORETISKT PERSPEKTIV 

5.1 Maskulinitet 

Connell (2005) berättar att de finns fyra definitioner på maskulinitet: Dessa är 

essentialistisk, positivistisk, normativ och semiotisk. Den essentialistiska definitionen tar ut 

ett särartsdrag hos mannen som kännetecknar själva roten av maskuliniteten, till exempel att 

det ligger i mannens DNA att vara dominant och fungera som naturliga ledare (över 

kvinnor). Den positivistiska definitionen säger att maskulinitet är den ena delen av 

dikotomin manligt och kvinnligt, alltså ett naturvetenskapligt perspektiv där likt djurriket 

arter delas in i manligt eller kvinnligt genus, som en definitiv beskrivning av kroppen och 

dess funktion. Den positivistiska definitionen föranleder ett tydligt antingen -eller i termer i 

form av könstillhörighet, varför spädbarn opereras för att stärka den positivistiska 

uppfattningen när spädbarnets könsorgan uppfattas som otydligt. Den normativa 

definitionen förtäljer att maskulinitet är vad en man borde vara, en riktig man vet hur man 

backar en bil, till exempel. Den normativa definitionen innefattar även förväntningar på vad 

en man arbetar med, något av ett normbrott sker om en man har ett yrke som är traditionellt 

kvinnligt. Den semiotiska definitionen anger ett symboliskt perspektiv som säger att allting 

är en relation till något annat. I den semiotiska definitionen talar Connell i förlängningen om 

diskurser i manligt och kvinnligt, symboliskt sett är här mannens sfär bestämmande, medan 

kvinnans sfär icke-bestämmande. Alltså att mannens diskurs bestämmer över kvinnans 

diskurs. Det vill säga så handlar den semiotiska definitionen om förhållandet mellan 

kvinnliga och manliga diskurser. Exempel på sådana diskurser kan vara jämställdhetsarbete, 

eller lönefrågor huruvida det är berättigat att män tjänar mer pengar än kvinnor generellt. 

Den semiotiska definitionen kan kokas ned till förhållandet mellan män och kvinnor i 

samhället. 
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5.2 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är ett komplext begrepp, vilken innefattar en hierarki av betydelser 

av grupptillhörighet och makt när det kommer till män. Inbakat i begreppet använder 

Connell hegemoni, som anlägger ett maktperspektiv på att det är en viss grupp i samhället 

som sätter tonen, definierar och är idealbild för hur saker ska vara. I kontext till hegemonisk 

maskulinitet så innebär detta att mannen förväntas ta ledande positioner i samhället, vilket 

anses som naturligt. Det är högt ansett av samhället att besitta en högre, bestämmande 

position, vilket är något som män eftersträvar omedvetet. Maskulina egenskaper enligt de 

essentialistiska, normativa och positivistiska definitionerna på genus gäller inom hegemonisk 

maskulinitet. Dessa egenskaper är eftertraktade av den hegemoniska maskuliniteten och 

ifrågasätts sällan. Den semiotiska definitionen på genus och maskuliniteter är mest fruktbar 

att använda när det kommer till att ifrågasätta den hegemoniska maskuliniteten. Värt att 

nämna är att hegemonisk maskulinitet är kulturellt och socialt definierad och bunden, vad 

som är hegemonisk maskulinitet behöver inte vara det i en annan kultur eller kontext. Man 

kan sammanfatta den maskulina hegemonin till den idealbild en kultur har av vad det 

innebär att vara man. Som egentligen ingen når upp till, men den hegemoniska 

maskuliniteten kan även ses som en barometer på hur mycket man mannen är, i förhållande 

till den idealiserade hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005). Reklamskyltar på 

korvkiosker där det står är du tillräckligt mycket man, flirtar med denna barometer 

(Schlesinger, 1969). Att försvara den så kallade rätten att inneha vapen, som Connell 

klichéartat beskriver som en arketypisk penissymbol, är att se hur hegemonisk maskulinitet 

verkar i USA. Ett annat exempel på hegemonisk maskulinitet är att inom amerikansk fotboll 

uppträda lagom våldsamt, annars föranleds ett angrepp på den hegemoniska maskulinitet 

som fotbollsspelarna uppträder inom. Att genom konkurrens inom idrott lära sig hur man 

ska ta sig fram i samhället blir kopplingen mellan idrotten och samhällsstrukturen i detta 

exempel, gällande hegemonisk maskulinitet (Connell, 2005). 

5.3 Deltagande maskuliniteter 

Deltagande maskuliniteter inom den hegemoniska maskulinitetsteorin handlar om män som 

försöker leva upp till de hegemoniska maskulina idealen, som har en alternativ maskulinitet 

med inslag av hegemonisk maskulinitet. Exempel på det är vita, heterosexuella 

medelklassmän som innehar ett yrke som domineras av män. Dessa män kan ha fasta idéer 

om mansjobb och kvinnojobb, men samtidigt resonera för en jämn lönesättning. Alltså 

besitta patriarkala värderingar samtidigt som de kan ha ett jämställdhetsorienterat tänkande 

i vissa arenor. Åter igen, som poängterat, så lever ingen upp till den maskulina hegemonin 

eftersom det är ett ideal, så det kan argumenteras för att samtliga män som representerar 

maskulin hegemoni är delaktiga män, det vill säga tillhör deltagande maskuliniteter. De 

deltagande maskuliniteternas funktion blir således att reproducera de hegemoniska 

maskulinitetsidealen (Connell, 2005). 
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5.4 Underordnade maskuliniteter 

Maskulinitetgruppers underordnade position beskrivs i förhållande till den rådande 

dominanta maskuliniteten, till exempel arbetslösa män. Vi finner en vertikal skillnad i de 

deltagande maskuliniteterna och de underordnade maskuliniteterna, vad Connell generellt 

gör är att innefatta homosexuella män i denna kategori. Underordningen blir att enligt den 

hegemoniska maskuliniteten så är de homosexuellas livsföring felaktig, då den hegemoniska 

maskuliniteten bygger på en motpol, kvinnan. Då homosexuella män inte har en kvinna som 

sparringpartner för att visa hur mycket man de är, så definieras och degraderas de 

homosexuella männen därefter. Det strider nämligen mot mannens natur att vara 

attraherade av andra män, att bilda familj med andra män, och så vidare. Svarta män tar 

även Connell upp som exempel på grupper av män i USA som han beskriver som 

underordnade maskuliniteter. Etnicitet innebär en större degradering i förhållande till den 

maskulina hegemonin, eftersom att förslagsvis homosexuella män fortfarande kan 

kamouflera sig i den hegemoniska maskuliniteten bättre än vad färgade man kan tänkas göra. 

Detta är även en historisk diskussion kopplat till strukturell rasism i USA. De underordnade 

maskuliniteterna fyller dock en viktig funktion i att vara den andre, som förtäljer, motiverar 

och berättigar den hegemoniska maskulinitetens idéer och gärningar (Connell, 2005). 

5.5 Marginaliserade maskuliniteter 

Marginaliserade maskuliniteter är inte män överhuvudtaget, eftersom dessa grupper av män 

befinner sig på utkanten av samhället, i förhållande till den rådande hegemoniska 

maskuliniteten. Om vi återanvänder exemplet ovan med svarta män i USA, så blir dessa 

grupper underordnade män marginaliserade om de saknar språk, utbildning och bostäder. 

Även fritidssysselsättning eller levnadssätt spelar in på om männen är marginaliserade eller 

ej. Alltså, om vi finner en stor skillnad med den hegemoniska maskulinitetens kultur, 

försörjningssätt, attityder och normer, och en grupp män, så kan man säga att de tillhör en 

marginaliserad maskulinitet. Förmåga att styra över sitt eget eller andras liv är liten och de 

ekonomiska förhållandena dåliga, är kännetecken för marginaliserade maskuliniteten. 

Förenklat sett innebär detta låg socioekonomisk status sammantaget med låg interaktion i 

samhället. Ålder kan även som intersektionell kategori verka för att fungera som en 

marginaliserad maskulinitet, i det att äldre män slås ihop med äldre kvinnor, genus blir 

utsuddat till åldringar (Connell, 2005). 

5.6 Sammanfattning av teman  

En poäng som Connell gör är att hegemoniska-, delaktiga-, underordnade- och 

marginaliserade maskuliniteter är dynamiska och föränderliga över tid. Det kan finnas 

många typer av maskuliniteter, som ligger i en maktrelation till varandra. Det vill säga att det 

finns en hierarki bland maskuliniteterna, från hegemonisk maskulinitet som ideal till 

marginaliserad maskulinitet. En annan intressant, men kanske i vissa fall förbisedd poäng, är 

att även kvinnor upprätthåller den dominerande maskuliniteten genom att inordna sig och 
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genom vissa handlingar reproducera den (Connell, 2005). En tolkning av detta blir att 

hegemonisk maskulinitet lärs ut i den svenska grundskolan av kvinnliga lärare, till exempel 

genom att förslagsvis låta killar slåss men att hålla tjejer disciplinerade. Vidare tolkar 

uppsatsförfattarna att kvinnor fortfarande har det största ansvaret för att uppfostra barn i 

hemmet. Då pojkarna kläs i stålmannen dräkt medan flickorna får dockskåp. Alltså, 

dikotomier som aktiv/passiv reproduceras av kvinnor, att lära sina barn om maskulin 

hegemoni. Detta får effekter på strukturell nivå. Föräldrarna, eller kvinnorna i det här fallet 

har konstruerat en förväntan på beteende på gruppnivå hos sina barn. Gruppnivån utmynnar 

sedan i en samhällelig nivå, tolkar uppsatsförfattarna. 

Avslutningsvis så beter sig en icke-maskulin person annorlunda än en maskulin, till exempel 

om personen är ointresserad av sex eller sport, eller en person som är undergiven istället för 

dominant. Maskulinitet är beroende av en kontext av kultur, vad som är manligt i en kultur 

är inte nödvändigtvis manligt i en annan. Maskuliniteter, liksom genus, tas för givet i den 

kultur som undersöks och är därför en osynlig struktur som då betraktas som naturlig 

(Connell, 2005). 

6 METOD OCH MATERIAL 

6.1 Val av metod 

För denna uppsatsstudie valdes halvstrukturerade intervjuer som metod. Med 

halvstrukturerad intervju menas med intervju utförd med manus, med möjlighet att ställa 

följdfrågor. Frågorna är inte slutna, utan kan anpassas efter intervjuarförhållandena. 

Halvstrukturerad intervjuform möjliggör att gå in på djupet i informantens upplevelser. 

Fokus inom uppsatsen låg på erfarenheter och upplevelser (Ahrne & Svensson 2011). 

Upplevelser och erfarenheter var det som var intressant för denna uppsatsstudie. Varför 

upplevelser skulle vara svårt att få reda på om uppsatsförfattarna använt en kvantitativ 

metodik. Vi valde halvstrukturerad intervjuform eftersom en helstrukturerad intervjuform 

skulle bli för styrd. Vid val av metod resonerade vi att en ostrukturerad intervjuform skulle 

medföra svårigheter att jämföra de olika intervjuernas svar. Den halvstrukturerade intervjun 

var vi mest insatta i, samt att vi var intresserade av erfarenheter från fältet. 

Med förstahandskällor gavs möjlighet att gå in i djupet på empirin, om tid funnits för 

uppgiften så skulle en etnografisk fältstudie under förslagsvis ett år vara en kunskapskälla 

där man verkligen skulle gå in på djupet. Enligt Ahrne och Svensson (2011) menar att ett 

etnografiskt arbetssätt hade medfört att uppsatsförfattarna kunnat jobbat med flera metoder, 

former av intervjuer, statistik och styrande dokument för att få denna bredd i 

uppsatsstudiens problemområde? 
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Vi ansåg att den halvstrukturerade intervjuformen var bäst för att besvara syfte och 

frågeställningar, då intresse fanns av nyanser i svaren från informanterna. Fördelar med den 

halvstrukturerade intervjuformen enligt Bryman (2011) är att intervjuerna tillåts att vara 

flexibla, på så sätt gick det att anpassa intervjun efter vad informanten sa. Andra fördelar 

enligt Bryman är att informantens egna utsagor kommer till tals. 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att kvalitativ forskning generellt präglas av ett 

teorigenererande förhållningssätt, där empiri kan komma att bidra till teoriutveckling. 

Uppsatsförfattarna fick ett resultat att teoretisera kring. Sammantaget har det blivit att 

uppsatsförfattarna blandat teorigenerering med teoriprövning. Dock har inte teori förkastats 

i kvantitativ mening (Thurén, 2007), utan mer att uppsatsförfattarna utgått ifrån teori för att 

kunna tolka resultaten. Detta medförde att uppsatsskrivarna kunde se samband mellan 

resultat och den valda teorin. På samma sätt som om denna uppsatsstudie vore endast 

teorigenererande, så skulle uppsatsförfattarna inte ha en teori att förhålla sig till vid 

skrivande av resultatredovisningen. 

6.2 Urval och avgränsning 

Ett målstyrt icke-sannolikhetsurval användes för uppsatsstudien, som enligt Bryman (2011) 

innebär att det är via kontakters kontakter som urvalet sker. Begränsningen i urvalet var 

manliga individer, med socionomexamen, verksamma i Mellansverige, anställda inom 

kommun och landsting. Detta på grund av att uppsatsförfattarna ansåg att just denna grupp 

var särskilt relevant för att besvara syfte och frågeställningar, samt att det var just männens 

attityder om jämställdhet som önskades undersökas, och inte kvinnornas, varför det endast 

var män i informantgruppen. För att fortskrida urvalsarbetet mailades kommuner och 

landsting i Mellansverige, med att skaffa nätverkspersoner, närmare bestämt chefer inom 

kommuner och landsting, vilka vidarebefordrade våra mail till tänkbara informanter. Dessa 

mail innehöll ett förenklat syfte och problemområde. I snöbollsurvalet ingick en annons via 

en Facebook-grupp för yrkesverksamma socionomer. I annonsen framgick en enklare 

beskrivning av tänkta uppsatsen och att uppsatsförfattarna sökte manliga socionomer till en 

uppsatsstudie. En av informanterna kom från denna Facebook grupp. Vi hade inget bortfall, 

det vill säga alla planerade intervjuer kunde genomföras. 

6.3 Datainsamling och genomförande 

6.3.1 Insamling 

Insamlandet av data gick till på följande sätt att via nätverkspersoner kontaktades tilltänkta 

informanter. Tid, datum och plats bokades in för intervjuer. De flesta av informanterna valde 

att intervjuas på arbetsplatsen, detta för att öka benägenheten att ställa upp. Sju av 

intervjuerna skedde i fysisk form, en intervju ägde rum på Mälardalens Högskola, sex 

utfördes på respektives informants arbetsplats, två av intervjuerna gjordes via videolänk. Att 
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två valdes per videolänk var dels det fysiska avståndet till informanterna, samt tiden det 

skulle ta att åka till informanten och de kostnader som resor skulle utgöra. 

Uppsatsförfattarna såg inget problem med att använda sig av videolänk, det vill säga att 

resultatet inte påverkades i och med användandet av videolänk. 

6.3.2 Intervjuerna 

Inför intervjuerna delgavs informanterna ett missivbrev (bilaga B). Intervjuerna varierade 

från ca: 40–60 minuter. Intervjuerna spelades in med dubbel inspelningsutrustning, 

närmare bestämt smartphone och professionell diktafon. Detta för att säkerställa 

inspelningens kvalité. Båda av uppsatsförfattarna deltog i samtliga intervjuer förutom 

intervju nummer tre. Uppsatsförfattarna delade på ansvaret under intervjuerna att föra 

samtalet, intervjuguiden fanns som bas för dialogen, vilken informanterna inte fick ta del av 

under intervjutillfällena. 

6.3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden var inte i frågeform, utan utformad i fem teman (se bilaga A). Enligt Bryman 

(2011) beskrivs intervjuguiden som ett verktyg för att underlätta inom det område 

intervjuaren ska förhålla sig inom, Intervjuguiden var konstruerad i samråd med handledare, 

och var inspirerad av Kullbergs (2006) intervjuguide, detta för att säkerställa att vi fick svar 

på frågeställningarna utefter syftet inom problemområdet. Tematiseringen av intervjuguiden 

medförde ett flyt i samtalet, utan att lägga in för mycket ord i informantens mun. Samtidigt 

medförde intervjuguiden att hålla sig innanför området, både tidsmässigt och 

innehållsmässigt. Tematiseringen av intervjuguiden underlättade för uppsatsförfattarna att 

inte styra intervjuerna för mycket. Vid de tillfällen samma teman tangerades flera gången, 

valde vi i vissa fall att validera, det vill säga att ställa samma fråga på ett annat sätt. Vad vi 

gjorde var att formulera de frågor som ställdes utefter samtalets form. Således blev frågorna 

ställda lite på olika sätt i intervjuerna. Intervjuerna var mer i form av en samtalsdialog, än vid 

en strukturerad intervju. Frågorna om jämställdhetstemat fick omformuleras, från att vara 

riktade till ett aktivt jämställdhetsarbete till ett passivt jämställdhetsarbete. Därav fick 

uppsatsförfattarna en reliabilitetsproblematik i resultatet kring huruvida det aktiva 

jämställdhetsarbetet såg ut i vardagen, mer om detta i avsnitt 6.7 reliabilitet och validitet. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter varje utförd intervju transkriberades materialet till text och delades upp mellan 

studenterna, dock utfördes transkriberingarna på ett liknande sätt. Efter att 

transkriberingarna var klara, gicks dessa igenom. Informanterna har löpande numrerats 

utefter den kronologiska ordning som intervjuerna utförts. På så vis kunde 

uppsatsförfattarna hålla reda på vilka informanter som sa vad utantill, eftersom att namnen 

är konfidentiella och att fingerade namn endast skulle röra till den tänkta ordningen som en 

numerisk kronologi föreslår. 
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Material sammanställdes i en tematisk matris inspirerad av Framework-metoden enligt 

Ritchie m.fl. (2014), där tolv huvudteman och trettiosex underteman/frågor skapades i den 

ena vertikala axeln, den horisontella axeln bestod av informanterna, se utkast ur matris i 

tabell 1. Särskilt utstickande citat togs ur transkriberingarna in i preliminära teman. Dessa 

preliminära teman blev grunden i matrisens sammanställning. Av detta kunde 

uppsatsskrivarna forma fyra nya teman, som anlade resultat och analysredovisning. När 

resultatet var färdigt kopplades det ihop med den valda teorin och den valda tidigare 

forskningen, vilket skapade analysdelen i resultatet. 

6.5 Tabell 1. 

Teman Informant 1 Informant 2 Informant 3 

Född 1970 1970 1980 

Examensår 1996 2008 2005 

Yrkeserfarenhet 18 år inom socialt arbete och 

har jag varit här på Bistånd äldre 

i 10 år. 

jag ville bli psykolog och insåg att jag inte 

hade livserfarenhet som är ett krav. Men 

då lät socionom bra och det är brett osv. 

Jag hamnade fel men ändå rätt. Nu blir det 

tio år i augusti. Två är ekonomiskt bistånd 

och nu har jag varit 8 år på 

mottagningsenheten  

Socialsekreteraren med barn och 

ungdomsutredningar, mottagningsenheten 

och enheter för rehabilitering och 

komplettering mot ungdomar.13 år och tre 

senaste här på rehabiliteringen. 

Arbete/position Teamledare Utredande socialsekreterare. Tidigare var jag socialsekreterare, nu är 

jag fältande socialsekreterare. 

Könsfördelning Vi är tre män här på enheten. 

där är det två manliga 

handläggare. Så det är en 

kraftig minoritet. 

Jag har aldrig tänkt femtio femtio. Men mer 

en eller tre vore väl kul. Jag har inga 

bekymmer med att stå i centrum som 

ensam man. Men det kanske är typiskt 

manligt. 

Jag är i minoritet då 85% av alla som 

jobbar här är kvinnor. Men jag kanske har 

vant mig att vara den enda eller en av de 

på jobbet.  Jag tror att det är svårare att 

vara kvinna i minoritetsposition en att vara 

man. Kan inte uppleva att jag är utsatt 

Jämställdhet kommun är ju kända för sitt 

jämställdhetsarbete. ja det 

kanske dom har . det visste jag 

inte. 

Vi har nog ett men. Men det jobbar vi inte 

med vi har inte tid.  

Jämställdhet vi är väl rätt jämställda 

ändå…. Det som fin är mot brukarna så att 

vi bemöter alla på samma vis osv. 
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Minoritet Men vi är ju tre teamledare och 

lönemässigt ligger jag tvåa där. 

Detta medför att jag inte 

behöver tänka på det och ha 

den diskussionen. och då kan 

man ju ändå fråga sig om varför 

ska jag anpassa mig till det. 

Skulle jag högst lön skulle det 

diskuteras. men nu har jag inte 

det. och för min psykosociala 

miljö är jag nöjd med det. några 

hundra skiter jag i.  

Ja det har jag upplevt någon gång.  När 

man haft en rättshaverist till pappa med 

mycket pondus. Att man tog med mig på 

det mötet bara för att möta upp honom. 

Eller som när jag har praktiserat med 

kvinna som har trettio års erfarenhet och 

klienten hälsar på mig först osv.  jag tror att 

det är vanligare i bukarkontakten än på 

jobbet. 

jag har ju en föreställning att jag har blivit 

kvoterad till viss del i början och att det kan 

komma att fortsätta. Om man ska ha två 

kandidater till något så har jag större 

möjlighet om man vil ha en man och en 

kvinna. Då det finns ett mindre antal män 

att tillgå.  Det är en känsla inte något som 

jag upplevt. Tyvärr finns det så att jag som 

man måste på något vis stå till svars för 

vad andra män gör. Jag kan känna mig 

utsatt och obehag i situationer. Där jag är 

själv man i arbetsgruppen. Som att alla 

män är lika och det är vi inte.  

Tabell 1 är ett förtydligande exempel på uppsatsstudiens analysmatris. Frågorna/temana i tabellen är 

ett axplock ur den faktiska analysmatrisen. Uppsatsförfattarna valde att presentera exempel på längre 

citat och meningskonsentreringar. Hänsyn har tagits till informanternas konfidentialitet. I 

originalmatrisen som uppsatsförfattarna arbetade i fanns det tolv huvudteman och trettiosex 

underteman/frågor i motsats till matrisen ovan som endast har sju teman. 

6.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så innebär informationskravet att det är upp till informanten 

frivilligt att vara med i studien, och denne har rätt att avbryta deltagandet när som helst hen 

önskar. Informationskravet går vidare ut på att informanten får korrekt information om 

studiens syfte och frågeställningar, och information om vad deltagande i studien innebär. 

Samtyckeskravet syftar till att informanten samtycker till att vara med i studien, alltså anger 

samtyckeskravet att det är frivilligt att vara med i studien, denne har rätt att avbryta 

deltagandet när hen önskar. Det får ej föreligga beroendeställning mellan forskare och 

informant. Konfidentialitetskravet handlar om att forskningsresultaten inte kommer röja 

informanternas identitet. Nyttjandekravet binder forskaren att använda materialet till endast 

forskningssyfte. Materialet avidentifierades löpande under arbetets gång, utifrån den 

forskningsetiska principen om konfidentialitet, i transkriberingsfasen benämndes inte 

egennamn eller efternamn, avslöjande geografiska platser togs bort för att inte röja 

informanternas identitet. Diskussioner har förts aktivt kring att kunna avidentifiera 

informanter, utan att direkt göra avkall på resultatens innebörd. Ett dilemma med detta var 

angående speciellt en informant, som hade en särskild tjänst vars arbetsuppgifter och 

karaktär skiljde sig från resten av informanterna. Nyttjandekravet följdes i det att det var 

endast uppsatsskrivarna och handledaren för denna uppsatsstudie som hade tillgång till 

materialet. Intervjuerna ska ej användas till något mer än till uppsatsen och materialet 

kommer förstöras efter godkännande. 
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6.7 Reliabilitet och validitet 

I vissa fall så var frågorna vi använde oss av från intervjuguiden otydligt definierade, 

eftersom uppsatsskrivarna själva definierade frågor löpande vid intervjuerna utifrån de 

teman som var förutbestämda. Detta skriver Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) om som 

menar att ett krav för reliabilitet i kvalitativa studier är att de frågor som ställs vid en intervju 

bör vara transparenta och enkla. Därmed medfördes bredd i informanternas svar, det viktiga 

var att samtliga teman från intervjuguiden blev besvarade, informanternas erfarenheter kom 

till uttryck på ett tillförlitligt sätt. Kvale m.fl. (2009) anger validitet som ett mått på hur väl 

forskarna ringar in undersökningsobjektet. En validitetsproblematik med uppsatsstudien låg 

i att ibland så missade uppsatsskrivarna att få svar på det vi ville veta, nämligen att vissa 

teman föll bort i intervjuguiden, eftersom uppsatsskrivarna antog att det fanns ett 

jämställdhetsarbete hos informanterna, där ett tema i intervjuguiden var just jämställdhet. 

Detta var kopplat till uppsatsskrivarnas egna förberedelse och kommunikationen med 

informanterna om uppsatsskrivarnas förutfattade meningar om jämställdhetsarbete. 

Uppsatsförfattarna ansåg att i denna uppsats visa på behovet av ett aktivt 

jämställdhetsarbete mellan professionella. 

Med intern validitet enligt Bryman (2011) menas med att informanternas svar stämmer 

överens med varandra. I denna uppsatsstudie så stämde informanternas utsagor överens i 

det som i resultat och analysdelen blev teman. Svaren var i vissa fall enhälliga, 

uppsatsskrivarna märkte att det fanns kollektivt burna attityder, och inte bara individuella 

erfarenheter. 

Extern validitet enligt Bryman (2011) anger grad av studiens överförbarhet till andra 

kontexter, i kvalitativ forskning motsvarar extern validitet överförbarhet. Därför ansåg 

uppsatsförfattarna att överförbarheten var låg att döma av resultatet i sig självt, eftersom det 

var så pass få informanter som var intervjuade i denna uppsatsstudie, vilket gjorde det svårt 

att veta om informanternas attityder är överförbara till andra sammanhang. 

Intern reliabilitet enligt Bryman (2011) handlar om hur forskarlaget kommer överens om hur 

empirin ska tolkas. Uppsatsskrivarna anser att denna uppsatsstudie har en låg intern 

reliabilitet, eftersom att uppsatsskrivarna tolkade resultaten utifrån olika perspektiv. Istället 

fick uppsatsskrivarna aktivt föra en dialog kring hur resultaten skulle tolkas. Resultaten var 

istället en kombination av båda uppsatsskrivarnas tolkningar. 

Extern reliabilitet enligt Bryman (2011) handlar om förmågan att upprepa en studie. I denna 

uppsatsstudies fall så blir det svårt att replikera studien, menar uppsatsförfattarna, på grund 

av den halvstrukturerade intervjumetoden, samt de teman som fanns i intervjuguiden, det 

skulle bli utmanande att ställa liknande frågor igen. Svårigheter att replikera denna 

uppsatsstudie ligger bland annat i intervjuguidens tematisering, hur teman transformeras till 

frågor skiljer sig med största sannolikhet beroende på vem och i vilket sammanhang detta 

görs. Det skulle vara intressant att se replikerande studier gjorda på samma sätt som denna 

uppsats, för att se hur resultaten skiljer sig. Urvalsgruppens sammansättning skulle sannolikt 

se annorlunda ut, svaren skulle rimligen variera ytterligare eftersom nya individer då 

kommer in i bilden. 
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7 RESULTAT OCH ANALYSREDOVISNING 

Syftet med denna uppsats var att undersöka yrkesverksamma manliga socionomers 

upplevelser av arbetsmiljö och yrkesval inom socialt arbete. Uppbyggnaden av detta avsnitt 

ligger i att först presentera resultat och analys, för att sedan gå vidare till nästa tema. 

Analysen består i att koppla ihop uppsatsens resultat med teori samt tidigare forskning. 

Avsnittet resultat och analysredovisning består av fyra teman: Den tvåkönade arbetsgruppen, 

byta position, män i minoritet och alternativ maskulinitet. 

7.1 Tvåkönad arbetsgrupp 

Den tvåkönade arbetsgruppen implicerar upplevelser av jämställdhetsarbete, och hur detta 

såg ut för informanterna. Fanns det ett jämställdhetsarbete, hur var det utformat och hur 

önskades arbetsgruppen vara sammansatt, kommer tas upp i detta avsnitt.  

Samtliga informanter sa att det önskades fler män på sin arbetsplats, det fanns en idé om att 

en mångfald i arbetsgruppen i var något positivt. De allra flesta av informanterna kände inte 

till något aktivt jämställdhetsarbete på respektive arbetsplats. Det jämställdhetsarbete som 

fanns var klientorienterat, enligt informanterna. Dock fanns en illusion från professionellas 

sida att socionomer ska vara genusmedvetna, uppgav informanterna. 

Den enda gången jag har hört om jämställdhetsarbete var en gång det kom upp om lönefrågor 

kring min och en kollegas lön, som båda är socialsekreterare. Men jag ligger lägre än de andra 

lönemässigt. Enligt Skatteverket så vi ligger högre än många andra kvinnliga. Det är den enda 

gången jag har hört talas om något jämställdhetsarbete, så jag kan inte svara på det finns 

något eller inte ... Det är ingenting jag har varit delaktig i det har nog mer att göra med mig. 

Att jag inte har läst det som finns att ta del av att läsa, enheten lyfter hela tiden att vi vill ha 

mångfald, språkkunskaper, etnicitet och jag tänker att det är av egenintresse, tidsbrist att jag 

inte har satt mig i jämställdhetsarbetet. (Informant 8, 2018) 

För att utföra ett faktiskt jämställdhetsarbete så ansåg några av informanterna att man bör 

höja statusen och kunskapen om socionomyrket för män ute i samhället. Det berättades att 

detta skulle utföras genom att göra socionomyrket till något som anses mer okej för män att 

arbeta med. Kunskapen kan höjas om socionomyrket genom att marknadsföras och synas 

mer i samhället, så att fler män får upp ögonen för yrket. Viktigt här blir att peka på att det 

finns ett behov av fler män inom yrket. Flera positiva aspekter kring yrket finns att reklam 

föra, enligt informanterna. Såsom trygg anställning, bra lön och ett självständigt 

arbetsklimat. Attityder kring jämställdhetsarbete och den ideala arbetsgruppen utifrån 

könsfördelning var att alla ville ha fler män inom arbetsgruppen, men inte nödvändigtvis 

50/50. Informanterna nöjde sig mer vid att inte bli utpekad som den enda mannen på 

arbetsplatsen, man ville istället bli sedd för den individ man är. 

Det uppfattades av en informant att arbetet skulle förlöpa enklare med en mer homogen 

könsfördelning. Detta framkom på frågan om ökad mångfald i förhållande till rekrytering, 
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om enheten/arbetsgruppen hellre anställer personer som är lik en själv, har samma 

värderingar samt intressen och så vidare. Två informanter förtäljer: 

Ibland önskar jag att vi gjorde det för att vi är så extremt olika. Och det har medfört att 

grupprocessen har konflikter, i en tid då vi bygger upp en verksamhet. Kanske inte varit 

optimalt och man önskar att vi varit lite mer lika. Gjort det enklare, men inte så utvecklande 

gruppmässigt. En del av mig skulle vilja att vi var det för enkelhetens skull. (Informant 2, 

2018) 

Ja för att möta den målgrupp som vi jobbar med. Jag tänker att där vi jobbar är det bra med en 

mix för att nå fler ungdomar, där olika åldrar kön erfarenheter etnicitet osv kan bidra till det. 

Framför allt har vi många unga män som är på glid och behöver hjälp och förebilder. Vilket vi 

har i dag. (Informant 3, 2018) 

Informant 2 motsäger vad de andra informanterna hävdar att ökad mångfald är önskvärt. 

Arbetsgrupperna var tämligen homogena i det att i stort så saknades en etnisk mångfald. Det 

eftersöktes fler män som en kollegial närvaro. Emellertid så är det inte alltid så lätt, trots att 

det finns skrivet i 7 § 3 kap. Diskrimineringslagen (2008: 567) så ska arbetsgivaren genom 

utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn 

könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på 

ledande positioner. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt 

lag. 

För att individer eller grupper av människor i samhället inte ska bli diskriminerade i 

rekryteringsprocesser så är detta ett argument för att mångfald bör uppmuntras. I och med 

Diskrimineringslag (2008: 567) står det dock endast att kommuner och landsting ska främja 

jämn könsfördelning. Kommuner och landsting har här något att jobba med, ej som krav 

men mer som riktlinje. Enligt informanterna för denna studie så är det svårt att få jämn 

könsfördelning: 

Vi har försökt att rekrytera manliga socionomer till fältgruppen. Vi har precis haft en manlig 

socionom som slutade hos oss, och det är jätte få som söker. Dom finns inte dom senaste fem 

personerna som vi har anställt har varit kvinnor. (Informant 3, 2018) 

Det är jag som skriver kravprofilen, och jag skulle jättegärna skriva att vi söker män. Men av 

34 sökande är det fyra manliga och dessa är inte kvalificerade. Och vi går på kompetens så vi 

har inte den lyxen att välja. Rekryteringsenheten presenterar för mig vad vi har att välja på 

utifrån min kravprofil. Det underlaget är vad vi jobbar med och då hamnar killarna långt ner 

på listan på grund av kvalifikationsbrist. (Informant 4, 2018) 

Det fanns på en av nio arbetsplatser ett uttalat jämställdhetsarbete enligt de intervjuade 

männen. Det sociala arbetet upplevs numera mer jämställt av informanterna, vilket kan 

tolkas i enlighet med Schultz och Fogelberg-Eriksson (2013). I och med att ett så kallat 

passivt jämställdhetsarbete har funnits, vilket skulle betyda att socialt arbete som kår 

imiterar samhället i stort, analyserar uppsatsförfattarna. Ett mer jämställt samhälle ger 

avyttringar på socialt arbete. Detta är vad Schultz och Fogelberg-Eriksson kallar för ett latent 
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jämställdhetsarbete, när jämställdheten automatiseras. Potential till förändringsarbete finns 

när det kommer till jämställdhet, men intresse och praktisk genomförbarhet kanske inte 

alltid finns till jämställdhetsarbete. De intervjuade männen menar att det gärna skulle 

anställas fler män, om kompetensen mellan könen var likvärdig, vilket verkligheten inte 

motsvarade. Det motiverades att fler män på arbetsplatsen upplevdes som positivt för att 

matcha mot klienternas behov, samt att arbetsklimatet förbättrades av större könsblandning. 

Mclean (2003) nämner att ökad mångfald och jämställdhet inom arbetsgruppen ger en 

förbättrad kvalité på insatser och arbetsmiljö, detta styrks i vårt resultat, även Kullberg 

(2006) hävdar i hennes doktorsavhandling att en jämn könsfördelning upplevdes som något 

positivt. Biernat och Sesko (2013) visar att en homogen arbetsgrupp skapar en ökad negativ 

stereotypisering på kön, kanske är det därför som informanterna för denna uppsats önskar 

en tvåkönad arbetsgrupp. Heterogenitet motsägs av en av de intervjuade männen, vilken 

önskar en ökad homogenitet i arbetsgruppen, med motivering av ett mer friktionsfritt 

arbetsklimat. 

7.2 Byta position 

Detta avsnitt tar upp informanternas benägenhet att byta arbetsplats eller karriär. Tankar om 

framtiden ringas in för att få en djupare förståelse av upplevelserna som informanterna hade. 

Majoriteten män uttryckte sig var nöjda med arbetet, som i huvudsak var socialförvaltningar, 

kommun och landsting. Informantgruppens tjänster bestod av socialsekreterare, 

biståndshandläggare, teamledare, enhetschef och kuratorer.  

Det fanns en skillnad mellan informanternas ålder och erfarenhet inom socialt arbete. 

Generellt arbetade männen med olika former av behandlingsinsatser inom ungdom- och 

vuxeninriktade verksamheter. Ingen av informanterna arbetade i utredande verksamhet 

inom barn och familj, dock hade två av informanterna barn och familj som 

verksamhetsområden. En tredjedel valde inte socionomyrket i första hand, utan hamnade 

mer i det av en slump. Flera av informanterna ville bli psykolog i egentligen. Några hade 

erfarenheter av vårdyrken sedan tidigare. Majoriteten av informanterna kunde tänka sig att 

byta arbetsplats/inriktning efter fem år, varav en av dem säger: 

Jag funderar på att köra långtradare, jag har jobbat mer än 30 år inom socialt arbete och 

börjar bli trött på det intellektuella samtal och att gräva i människors elände. Det skulle vara 

skönt att slippa det och göra något praktiskt. Jag har kollat upp vad det kostar och det är bra 

betalt. Sitta där och lyssna på poddar. (Informant 4, 2018) 

En av dem som idag är teamledare ser att han inom fem år kommer arbeta utanför 

kommunen. Ytterligare en informant ser sig själv avancera inom kommunen till en ledande 

position. Det berättas att det finns en förväntan på att män ska ha en karriär, några var också 

tydliga med att man inte önskade ledande positioner, det var för stort ansvar och ansågs för 

krävande. Dock var dessa informanter inte främmande till en likvärdig tjänst inom ett annat 

område i socialt arbete. 



20 

Det finns ju någon sorts förväntan att man som kille och socionom ska man ju bli chef. Och jag 

är ingen bra chef och jag vill inte vara chef. Som chef är man ensam så för mig är det ett aktivt 

val. Som mellanchef är man så påtryckt från båda håll, jag har ingen lust att gå in i det. 

(Informant 2, 2018) 

Få upplevde att de blivit kvoterade till sin anställning. Men det fanns de som ansåg att de 

hade blivit kvoterade, vilka ansåg att detta hände i början av sitt yrkesliv.  

Jag har ju en föreställning att jag har blivit kvoterad till viss del i början och att det kan 

komma att fortsätta. Om man ska ha två kandidater till något så har jag större möjlighet om 

man vill ha en man och en kvinna. Då det finns ett mindre antal män att tillgå. Det är en 

känsla inte något som jag upplevt. (Informant 3, 2018) 

Bland de äldre informanterna var det endast en som önskade att byta arbete, men hela fyra 

stycken av de yngre informanterna (födda 1980 och framåt) kunde mycket väl tänka sig att 

byta arbetsuppgifter. 

Det går i den utveckling som jag önskat mig och jag är nöjd. Jag har alltid velat jobba med 

ledarskapsfrågor och det har jag fått. Ända sen utbildningen. Men har förstått att jag måste 

skaffa mig erfarenhet. För att bli trovärdig och en högre personlig mognad ... Jag har velat 

komma in på ledarskapsfrågorna för att kunna få erfarenhet som kan ta mig ifrån 

socionomyrket. Allt som rör brukarkontakter har jag många tankar kring och det har gett 

mycket erfarenhet. Och bygga på den för att i det här forumet och i förlängningen jobba med 

andra frågor än utsatta människor. (Informant 3, 2018) 

Flera av informanterna ville egentligen bli psykologer, vilket uppfattades som mer 

prestigefyllt än socionomyrket. På grund av urvalsmekanismer hamnade informanterna 

istället på socionomprogrammet. Några av informanterna kunde tänka sig ett arbete i 

framtiden utanför det sociala arbetets ramar, andra kunde tänka sig byta inriktning inom 

socialt arbete. Enligt Simpson (2005) har dock många män i kvinnodominerade yrken gått 

den andra vägen, att ha gått ifrån ett mansdominerat yrke till ett kvinnodominerat, vilket 

Simpson kallar för settler, dessa hade haft en tidigare karriär i annat yrkesområde och kom 

till det kvinnodominerade yrket för att stanna. Med andra ord så kan långtradarambitionerna 

liknas vid en omvänd settler. Enligt Connell (2005) så kan informantens långtradardrömmar 

vara en önskan till maskulin hegemoni. Hur det kommer sig att våra informanter arbetar 

inom socialt arbete stämmer bra överens med Simpson (2005), där anledningarna kunde 

tematiseras på tre sätt: De som aktivt valde att bli socionomer (tre av dem ville egentlige bli 

psykologer i vår studie, seekers), de som hamnat där av en slump (vilket var majoriteten i vår 

studie, finders), och de som sökt sig bort ifrån mansdominerade yrken för att stanna i ett 

kvinnodominerat yrke (vilken i vår studie var en informant, settler). 

De flesta informanterna i uppsatsskrivarnas studie trivdes med sitt arbete som man i 

minoritet, de var inte så intresserade över vad omvärlden ansåg om deras yrkesroll, vilket 

överensstämmer med resultatet av de flesta av Simpsons (2005) informanter. Kullberg 

(2006) skriver dock att männens karriärer numera åsyftar autonomi, i motsats till vertikal 

positionering, alltså istället att män önskar arbeta självständigt, eller värderar hälsa och 
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familj i kontrast till karriär i ledande position. Detta bekräftas även av Williams (2013) teori, 

att män har fördelar att nå högre positioner inom socialt arbete, men att the glass escalator 

inte längre gäller för moderna arbetsplatser som kännetecknas av tillfällighet och dynamik. 

Förvisso så skulle Williams glasrulltrappa-teori gälla inom organisationer som i sin form är 

likadana sedan 1990–1992, förslagsvis socialkontor. Resultatet för denna uppsats visar att 

arbetet i sig självt skapade en önskan att byta arbetsplats. Mclean (2003) och Kullberg 

(2006) beskriver att det ofta är männen i socialt arbete som har ledande positioner, men 

detta är något som förändrats till en ökad jämställdhet på högre positioner. Män är 

emellertid eftertraktade inom socialt arbete för att stärka den hegemoniska maskuliniteten 

som annars råder i samhället (Williams, 2013). 

7.3 Män i minoritet 

Att vara i minoritet könsmässigt upplevs ibland som speciellt av informanterna. Diskussioner 

om löner i och med detta uppkom eftersom att informanterna utifrån sin position sågs som 

eftertraktade. Hur positionen som minoritet hanterades av informanterna kommer 

behandlas i detta avsnitt. 

Jag håller inte med min kvinnliga kollega, att jag har det lättare i mötet med klienterna och att 

jag var den personen som blev näst sist rekryterad till arbetsplatsen och fick därmed en högre 

lön än många andra som har jobbat här ett bra tag, de flesta som jobbar här en längre tid är 

kvinnor. Så jag upplever mig ändå få ganska mycket gliringar om att jag är man och därför har 

högre lön och troligtvis kommer inom ett år ha en chefsposition. Det är mer en belastning än 

en fördel och det är jobbigt för mig, något jag tänker på hela tiden, det bidrar till att jag har 

högre krav på mig själv än mina kollegor. På grund av min lön, så uttalar jag mig försiktigt på 

möten och så i egenskap av man faktiskt så att jag inte tar för mycket plats (Informant 8, 2018) 

En av informanterna uttryckte sig så att han inte önskade ha högst lön, eftersom det då skulle 

bli en diskussion kring det. 

Men vi är ju tre teamledare och lönemässigt ligger jag tvåa där. Detta medför att jag inte 

behöver tänka på det och ha den diskussionen och då kan man ju ändå fråga sig om varför ska 

jag anpassa mig till det. Skulle jag högst lön skulle det diskuteras. Men nu har jag inte det och 

för min psykosociala miljö är jag nöjd med det. Några hundra skiter jag i. (Informant 1, 2018) 

En annan informant understryker att han har lägst lön i arbetsgruppen, han menar att detta 

motiveras med att han har minst erfarenhet. Om en man har högst lön, så skulle det 

diskuteras, enligt honom. Generellt ansågs det inte finnas ett så kallat penistillägg, även om 

en informant pekade på en diskussion om kvotering jämte arbetsmarknadskrafter. 

Parallellt med de här jämställdhetsarbetet finns det också marknadskrafter. Och en manlig 

sökande har i våran bransch lite mer att välja på eftersom många arbetsplatser eftersträvar att 

få in män och en del i det är löner men här har vi inte haft dessa diskussioner. Hur mycket 
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man arbetar för att minska de löneskillnader så styrs efterfrågan då lönen är faktor. 

(Informant 1, 2018) 

En medellön ligger någonstans runt 30. Tror jag. Utifrån den ligger jag medel. Jag vet att jag 

kom in högre än två andra tidigare kollegor. Jag har bra lön trots att jag ligger medel. Då vi har 

några kollegor med lång tjänstgöring i yrket. Dock tror jag inte att jag är särskilt långt efter 

dessa ... Nej vi pratar inte lön. Varför inte vet jag inte det kanske sitter i väggarna. På 

socialtjänsten hade jag inget penistillägg. Där var jag verkligen en i gänget. Medan vi aldrig 

pratar om sådant. (Informant 2, 2018) 

Avslutningsvis så var lönefrågor något det inte talades om på arbetsplatsen, diskussioner om 

lön kunde väcka starka känslor, enligt informanterna. Därför undveks lönefrågor för att inte 

skapa konflikter och ett dåligt arbetsklimat. 

Man vet att man är attraktiv som man, man blir ofta kallad på intervju. Vi är en bristvara ... 

Det är det att vi är i minoritet som gör att vi syns. (Informant 7, 2018) 

Det betonas att det är personen som är viktig i sammanhanget, inte könet, enligt flera 

informanter. Det sades även att man inte ville bli anställd på grund av sitt kön, utan utifrån 

sin kompetens, alltså lön efter prestation. Underskottet av män inom socialt arbete speglar 

antal män som finns på socionomutbildningar. Upplevelsen av informanterna var att män i 

socialt arbete idag är ett mer naturligt inslag än tidigare. Flertalet informanter ansåg att det 

fanns fördelar att befinna sig i minoritet som man. I vissa fall fyllde informanterna en 

funktion som manlig förebild, i andra fall var funktionen en mer blandad arbetsgrupp 

könsmässigt i en klientkontext. 

Jag får vissa uppdrag på grund av att jag är kille, för att klienterna inte kan ha en kvinnlig 

handläggare, på grund av tex. paranoid personlighetsstörning som inte kan kommunicera med 

kvinnor, är hos mig istället, om man tar säkerhetsaspekten, så är det alltid två på hembesök, 

ofta vill de ha en kille med sig om de är hemma hos någon våldsbenägen, det blir en helt annan 

atmosfär med en man med, det behöver inte ha att göra med att han har en dåligt kvinnosyn 

utan, en annan stämning i rummet bara för att man som kille råkar sitta där. (Informant 9, 

2018) 

Män i minoritet uppfattas som eftertraktade på arbetsmarknaden. Informanterna uttrycker 

dock att de utsatts för stereotypa attityder om vad det innebär att vara man från 

professionella medarbetare, det kan handla om negativa attityder såsom att mannen i 

minoritet i socialt arbete ska anta specifika roller i det hur de matchas in som mot vissa 

klienter; Män förstår män och kvinnor förstår kvinnor, är ett exempel på negativ 

stereotypisering. Vidare beskrivs det att männen på olika sätt skulle ha det enklare för sig och 

inneha latenta fördelar i egenskap av att vara man: 

Sen det här att vi glider på en räkmacka, det är mycket sånt, det har jag hört säkert 100 gånger, 

att det är upplevelsen bland många kvinnor att vi män har det lite lättare i branschen, det är 

inte lika kravfyllt för oss. Jag tycker inte att det här stämmer, utan att det mer handlar om 

personlighet, att de män som är i branschen, jobbar minst lika hårt som kvinnorna, det är det 
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att vi är i minoritet och att vi syns ... Det handlar om hur jag är som person och inte hur jag är 

som kille. Man tillskriver nog att killar är lite slarviga, dem glider omkring på räkmackor, och 

lite grann, på ett sätt finns det en poäng, för att man vet att man är attraktiv på arbetsplatsen. 

(Informant 7, 2018) 

Generellt fanns en uttalad attityd inom yrkeskåren att männen på arbetsplatsen ska stå till 

svars som kollektiv grupp, för andra mäns handlingar: 

Jag blev anklagad i ett familjearbete där en man var verbalt elak mot sin sambo. Och det är 

inte alltid jag kliver in förbi handläggare eller behandlingsarbetare. Jag var den enda mannen i 

konceptet och det var underförstått fick jag höra av kollegorna att mannen förväntade sig att 

jag skulle ha ett uppläxande samtal med mannen i familjen. Vilket jag inte hade gjort samt att 

jag fick inga signaler att jag skulle göra det. Det finns att jag och vi män skall per automatik ska 

ha någon sorts kollektivt solidarisk ansvar för alla män. Det finns som något underliggande 

spöke. Som jag tycker känna av och som kan dyka upp ibland. Det är typ någon kollektiv skuld 

som finns men som har blivit bättre de senare åren, men det var mycket värre för ett antal år 

sedan. När det feministiska jämställdhetsarbetet liksom. Men det har som sagt neutraliserat. 

(Informant 1, 2018) 

Tre av nio informanter känner sig tvungna att hålla igen, när det kommer till att göra sin röst 

hörd. Detta utförs genom att inte ta för stor plats, informanter uppgav att de ofta tänkte på 

hur de uttryckte sig. Detta framkommer på frågan hur det upplevs att vara man i minoritet på 

arbetsplatsen: 

Jag har inte upplevt min position som minoritet men jag har reflekterat över det. Man kan väl 

se att män som jobbar här på arbetsplatsen är inte typiska stereotypen. Till skillnad från andra 

yrken och så vidare ... Jo det är klart att det finns typ lönefrågan. Lägg på två tusen. Nackdelar 

kan vara att man inte kan kanske få jobb som skolkurator eller kvinnojour där man bara har 

kontakt med kvinnor och så vidare. Jag väljer ju också att inom gruppen hålla tillbaka mig för 

att släppa fram kvinnliga kollegor för att jag inte ska ta för stor plats ... Jag är man och har den 

rätten men jag väljer att inte göra det. Dock ser jag det inte som något negativt att lyssna och 

släppa fram andra utan tvärtom det är så vi lär oss av varandra. (Informant 5, 2018) 

Informanter från vårt resultat visar att männen inom socialt arbete är attraktiva utifrån 

positionen som minoritet och är därför en bristvara, de hade fördel i rekryteringen, vilket 

cementeras i Kullberg (2006) doktorsavhandling. Informanterna från denna uppsatsstudie 

upplevde att de hade kompetens, men önskade inte bli kvoterade. Det vill säga inte utifrån i 

vad Cognard-Black (2004) beskriver som galjonsfigurism, en slags kvotering med syfte större 

mångfald i arbetsgruppen. Att vara i minoritet som man upplevdes inte som något hinder, 

utan sågs som något naturligt, resultatet visar att informanterna i denna uppsatsstudie 

underordnar sig den hegemoniska maskuliniteten enligt Connell (2005). Informanterna 

placerar sig medvetet utanför den hegemoniska maskuliniteten, de känner tvungna att hålla 

igen på grund av att de är män, för att inte reproducera fördomar om att män är dominanta. 

Detta är ett exempel på hur informanterna kan tillhöra en underordnad maskulinitet, 

eftersom de underordnar sig den maskulina hegemonin. Alltså så skapar manliga socionomer 

en egen alternativ maskulinitet, som i vissa fall är underordnad enligt ovan. Det behöver inte 
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handla om att ifrågasätta den hegemoniska maskuliniteten, det är det som är poängen att 

flera sorter eller grupper maskuliniteter existerar samtidigt, ibland fristående från varandra. l 

Socialt arbete betecknas av informanterna som underordnat andra yrken som män generellt 

väljer, det motiveras att socionomyrket förbises och att kunskapsnivån bland män i samhället 

är låg om yrket. En lösning på detta blir som Schultz och Fogelberg-Eriksson (2013) föreslår, 

att höja statusen för yrken som är dominerade av kvinnor. På så sätt skulle det kunna 

attrahera män till socialt arbete, just som resultatet för denna uppsatsstudie visar. Fler män 

skulle då få upp ögonen till att söka socionomprogrammet redan under sista terminen på 

gymnasiet, menar uppsatsförfattarna. Upplevelser om socionomyrkets status kanske ökar om 

lönen höjs, dock emotsätter detta ett jämställdhetstänk, att arbetena inte är goda nog åt 

männen om lönerna är kvinnolöner, spekulerar uppsatsskrivarna utefter resultaten. En effekt 

av fler män i socialt arbete gör vidare att manliga socionomer inte känner sig utpekade som 

den enda mannen på arbetsplatsen. Vilket medför att informanternas kompetens istället för 

kön synliggörs. Vidare positiv effekt av fler män i socialt arbete möjliggör känslan för 

informanterna att inte bära kollektiv skuld för andra mäns agerande. 

7.4 Alternativ maskulinitet 

Informanterna bildar i denna uppsatsstudie en slags egen maskulinitet. Denna maskulinitet 

är unik för gruppen intervjuade män i deras arbets- och utbildningskontext. Informanter 

upplever stereotypa attityder om män och attityder om manliga socionomer i deras vardag. 

På frågan vilka egenskaper en socionom bör besitta, nämnde informanterna ödmjukhet, 

inlyssnande, värme, flexibilitet, att kunna sätta sig in i andras perspektiv och att ha en god 

människosyn. I motsats till detta upplevde delar av informanterna att förväntningar åligger 

mannen i socialt arbete att vara rationell, rak, lösningsinriktad samt att vara någon typ av 

fadersfigur och förväntades väga upp överrepresentation av kvinnor i svåra ärenden. 

Jag behöver aldrig presentera mig riktigt eftersom jag är den enda manliga socialarbetaren och 

det är lite kul. Det upplever jag. Sen är det ju så att det finns en bild av idealsocionomen. Även 

hos klienter och den är ju att det är kvinna punkt. Det har inte hänt jätte ofta men två gånger 

som jag har blivit av klient som önskat att byta mig på grund av mitt kön. Andra gånger har 

det varit min ålder. Det tar jag inte åt mig av. Att man pratar med mig på ett annat sätt. Men 

förväntar att jag ska vara lite mer tydlig, rak, mer doktor Phil, lite mer nu gör ni som jag säger. 

Men det tycker inte jag är en socialarbetaruppgift … Men jag tror att det är synen på kvinnlig 

och manligt. Så har man en bild av att nu kommer den här kvinnliga socialarbetaren och hon 

är ömsint, inlyssnande, hon förstår, nickar, hummar lite. Den manlige socialarbetaren 

kommer in och är rak, att nu gör vi så här att pang, pang att det finns en linje på ett helt annat 

sätt. Men ibland är mina kvinnliga kollegor bättre på det än vad jag är men, att ha den 

tydligheten, men den bilden är problematisk. För då får man kanske inte får ut det man 

förväntar sig ut av mig. Det blir säkert lika bra men inte vad man hade förväntat sig. 

(Informant 2, 2018) 

Cottingham (2014) menar att maskulinitet inkluderar ett ideal av att hjälpa andra människor 

och att hitta en mening i sitt arbete där den professionelle kan göra skillnad. En tolkning av 

detta möjliggör inom kontexten för vårt arbete att en manlig socionom kan göra skillnad, och 
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därmed bilda en alternativ maskulinitet. Manliga förebilder efterfrågas inom socialt arbete, 

bekräftar informanter för vår studie samt vidare Schultz och Fogelberg-Eriksson (2013). Två 

informanterna uttrycker tydligt att de inte önskar ledande positioner, detta kan tolkas som ur 

ett maskulinitetsperspektiv att de är underordnade andra män i samhället (Connell, 2005), 

som då sitter på ledande poster. I motsats till förväntningar som finns i samhället att män 

sägs vara maktlystna (Kullberg, 2006; Mclean, 2003). Vad Kullberg säger här är dock ganska 

utmålande för alla män i samhället, och inte bara manliga socionomer. Den kollektiva 

skulden, som informanterna i resultatet uppgett, skulle styrkas av ett sådant argument som 

Kullberg för. Dessutom så ifrågasätter informanterna själva i resultatet att ses som självklara 

chefskandidater, vilket går stick i stäv med Kullbergs resonemang om att manliga socionomer 

är karriärscentrerade. Mclean (2003) argumenterar dock att statistiskt sett i hans forskning 

så är endast 14% av männen i undersökningen som hade ledande positioner, detta tolkar 

uppsatsförfattarna som lågt i sammanhanget.   

I polemik till Kullberg (2006) och Mclean (2003) så beskriver informanterna i resultatet att 

de förväntades vara raka, rationella och lösningscentrerade av medarbetare som ett uttryck 

för hegemonisk maskulinitet. Kullbergs yngre informantgrupp stämmer bättre in på 

uppsatsstudiens informantgrupp än vad Kullbergs äldre informantsgrupp gör. Som redan 

nämnt så var Kullbergs yngre informantgrupp mer intresserade av horisontell 

karriärsbildning än den äldre, vilken kännetecknades av en traditionell vertikal 

karriärsbildning. Den vertikala karriärsbildningen är ett uttryck för maskulin hegemoni 

(Connell, 2005), eftersom man arbetar sig upp i en makthierarki där det sitter en man på 

toppen och bestämmer. Det fanns informanter som aktivt valt att ha en lägre lön i 

uppsatsstudien och så finns det dem som uttryckligen har fått högre lön, på grund av kön. 

Det fanns en önskan bland somliga informanter om jämställdhet gällande löner, men på 

grund av sin minoritetsstatus så väljer vissa informanter en lägre lön för att slippa 

konfrontationer. En tolkning inspirerad av Williams (2013) är att männen i denna 

uppsatsstudie åker en motsatt glasrulltrappa, det vill säga att männen i denna uppsatsstudie 

inte får automatiskt karriärmässiga fördelar i och med sitt kön. Då informanterna inte 

uppnådde fördelar lönemässigt, de uppgav att de tog mindre plats på arbetsplatsen. Deras 

penistillägg som informanterna kallade det, blir här därför kastrering i förhållande till de 

fördelar männen skulle haft om glasrulltrappan gällt. Kullbergs äldre informantgrupp har 

tolkningsvis haft fördelar av glasrulltrappan. Värt att påminna är att denna uppsatsstudie är 

utförd 2018, vilket kan sägas som ansenligt senare än vissa av nyss nämnda tidigare 

forskning. Dessutom om man tar hänsyn till när den faktiska empirin var konstruerad, och 

inte när artikeln eller avhandlingen publicerades. Kullbergs informantgrupper sträckte sig 

från början av 80-talet till slutet av 90-talet. 

8 DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att undersöka yrkesverksamma manliga socionomers 

upplevelser av arbetsmiljö och yrkesval inom socialt arbete. Uppsatsförfattarna anser detta är 
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intressant på grund av att de själva är män och är på väg ut i arbetslivet som socialarbetare. 

Det framkom att styrande dokument om tvåkönad arbetsgrupp fanns, men 

jämställdhetsarbetet inte nådde ut till informanterna. Med detta kunde uppsatsförfattarna 

konstatera att det fanns ett jämställdhetsarbete centralt hos samtliga verksamheter, men 

dessa hade ett klientperspektiv. Vad som saknades var att de professionella inte lever som de 

lär, ett intresse för jämställdhetsarbete professionell-professionell är en förutsättning för 

jämställdhetsarbete mot klienten, resonerar uppsatsförfattarna. Därför har uppsatsskrivarna 

valt att intressera sig för hur informanterna tänker kring sin framtid, upplevelser om 

jämställdhetsarbete och vad som kännetecknar en bra socialarbetare. 

I förhållande till Connells (2005) maskulinitetsteori så fungerar egentligen inte 

urvalsgruppen, eftersom att teorin åsyftar att jämföra flera olika grupper män, och dess 

hierarki emellan. Tillsammans med tidigare forskning så kunde uppsatsförfattarna dock luta 

sig tillbaka på andra studier och teoretiska begrepp som jämförelseobjekt för vad som skulle 

kunna betraktas som hegemonisk maskulinitet. 

8.1 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen frågade hur manliga socionomer inom socialt arbete resonerade 

kring könsfördelning i yrket. Det uppfattades av informanter att avsaknaden av män var stor, 

det skulle behövas fler manliga kollegor, eftersom det ansågs att en tvåkönad arbetsgrupp var 

bra för arbetsklimatet och för insatserna. Jämställdhetsarbetet som förekom var 

klientorienterat och saknades i relation till professionella. Det föreslogs av informanter att 

öka kunskap och förbättra anseendet på socionomyrket för att attrahera fler män. Att 

männen i stort arbetade på behandling istället för utredning, gjorde att en än mer ojämn 

könsfördelning fanns inom barn och familjeenheter. Det framstod såsom att männen inte 

blev kvoterade, även om de hade fördelar som bristvara. Informanterna ansåg dock att 

kompetens går före kön. Det är fortfarande få män i förhållande till kvinnor som utbildar sig 

till socionom. Informanterna upplevde det som naturligt, de vara vana vid sin position som 

minoritet samt att antal män i socialt arbete speglar utbildningsplatsernas fördelning av 

kvinnor och män. Nackdelar med en ojämn könsfördelning ansågs vara att de som män 

kunde ibland få bära en kollektiv skuld för andra mäns beteende. Några av informanterna 

ansåg även att de var tvungna att ta mindre plats än sina kvinnliga kollegor, exempelvis 

genom att avstå högre lön för att undvika konflikter. 

8.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen handlade om hur manliga socionomer resonerar kring sin 

yrkesroll och framtid inom socialt arbete. Informanterna upplevde att de förmodligen 

kommer vara på en annan position inom socialt arbete, en minoritet av informanterna 

uttryckte målsättning att befinna sig utanför socialt arbete. Inom socialt arbete så 

förväntades det att män ska söka sig till högre positioner, detta var dock något som 

informanterna motsatte sig, de flesta önskade inte ledande positioner i framtiden. Det fanns 
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en ökad benägenhet att byta tjänst hos de yngre informanterna, än hos de äldre 

informanterna. I sin framtida yrkesroll önskade informanterna bli anställda utefter 

individuella kriterier, inte utefter sin könstillhörighet. 

8.3 Frågeställning 3 

Den tredje frågeställningen frågade om vilka attribut en god socionom bör besitta enligt 

manliga socionomer. Informanterna svarade att de ibland fyllde en funktion av att vara 

fadersgestalt gentemot klienten. Åtråvärda egenskaper enligt informanterna var ödmjukhet, 

att kunna lyssna, anpassningsbarhet, mentaliseringsförmåga, ha en rättfram 

kommunikationsförmåga, vara rationell samt att ha en humanistisk människosyn. Det fanns 

en sinnebild av socionomer som medvetna om betydelsen av jämställdhet: Uppfattningen om 

socionomer som insatta i betydelsen av jämställdhet låg i socionomens status i förhållande 

till klienter, kollegor, och till sig själva. Socionomer är högutbildade inom ett humanistiskt 

fält, kunskap om betydelse av jämställdhet kan antas som särskilt viktig om man jobbar med 

människor, tolkar uppsatsförfattarna. Vad som är det viktigaste resultatet för denna 

frågeställning är att det inte spelar så stor roll vilket kön hen tillhör, så länge socialarbetaren 

besitter ödmjukhet, att kunna lyssna, anpassningsbarhet, mentaliseringsförmåga, rättfram 

kommunikationsförmåga, vara rationell och inneha en humanistisk människosyn. Alltså, 

kompetens går före kön. 

8.4 Resultatdiskussion 

Den tidigare forskningen för denna uppsatsstudie ansåg författarna hade god koppling till 

problemområdet, det fanns en bredd av olika teoretiska perspektiv, forskare och geografiska 

undersökningsplatser. Flera närliggande fält som inte var socialt arbete, fanns med som 

substitut, då problemformuleringen för dessa artiklar var relevanta för uppsatsstudien. 

Läsningen av den tidigare forskningen och den valda teorin för uppsatsstudien orienterade 

uppsatsskrivarna kring problemområdet. Informanternas minoritetsstatus inom socialt 

arbete liknar den tidigare forskningen. Särskilt intressanta kopplingar samt teoretiska fynd 

ur den tidigare forskningen var Williams (2013) glassrulltrappa där män har lättare att göra 

karriär än kvinnor. Simpsons (2005) seeker-finder-settler-begrepp gick att koppla konkret 

till resultaten för denna uppsatsstudie, vilket gav en mer nyanserad bild av yrkesvalen som 

informanterna för denna uppsatsstudie gjort. Delar av informanterna hade inte 

socionomyrket som första val, det fanns de som valde socionomyrket för att skapa sig en 

trygg framtid, och så fanns det dem som hamnade i yrket som socionom av en slump. Dessa 

tre grupper skiljde sig även i det hur informanterna såg på sin karriär. Utifrån 

glassrulltrappan tolkar uppsatsförfattarna att informanterna menar att de hade fördelar 

utifrån sin position som minoritet och bristvara, speciellt vid rekrytering, dock krävdes rätt 

kompetens. 
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8.5 Praktisk tillämpning i socialt arbete 

Uppsatsförfattarna ifrågasätter varför manliga socionomer i somliga fall skall uppträda som 

fadersgestalter inom socialt arbete, som förväntas vara ett yrkesområde där kunskapen om 

jämställdhet och genus är utbredd. Är det bara ett resultat av att männen är i minoritet, eller 

är det faktiskt ur ett klientperspektiv något som bör finnas? Om det hade varit jämnare 

könsfördelning inom socialt arbete så hade diskussionen om mannen som fadersgestalt inte 

funnits, diskuterar uppsatsförfattarna. Inte heller värden om mannen som rak och rationell 

hade varit på tapeten. Detta resonemang kring män inom minoritet i socialt arbete skulle inte 

finnas om arbetsgruppen var mer heterogen könsmässigt, menar uppsatsförfattarna. 

Uppsatsförfattarna föreslår att förbättra kunskapen om socionomyrket, höja anseendet om 

yrket och samtidigt främja tvåkönade arbetsgrupper. Emellertid så finns ett problem med 

tillvägagångssätt och vilka som ska utföra denna betungande uppgift. Eftersom att kvotering 

leder till lägre kompetens generellt men ger ökad könsblandning, så går samtidigt kompetens 

före kön emot jämställdhet inom yrken där ena könet är överrepresenterat. Sveriges 

kommuner och landsting (2018) skulle kunna upplysa för arbetsgivare inom socialt arbete att 

jämställdhetsarbete är dåligt implementerat på arbetsplatser, jämställdhetsarbetet är inriktat 

mot klienten, och inte professionella sinsemellan. En blandad arbetsgrupp är en bra 

arbetsgrupp, motiveras det genom att den blandade arbetsgruppen höjer kvaliteten på 

insatser och arbetsmiljö inom socialt arbete, enligt både informanter, Biernat och Sesko 

(2013) och Mclean (2003). Tydligare riktlinjer från Regeringen (2016) kan öka jämställdhet, 

problematiken blir det tolkningsutrymme som riktlinjerna medför arbetsgivaren och 

anställda. Det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete på en strukturell nivå, för att påverka 

individer uppifrån inom kommuner och landsting. Strängare krav att följa Regeringens 

(2016) mål för jämställdhet bör utarbetas. Här föreslår uppsatsförfattarna att sudda ut 

dikotomin manligt/kvinnligt för att ge jämställdhetsarbete effekt. För att få in fler män i 

socialt arbete användes ofta högre lön som ett incitament till en ökad blandning könsmässigt 

i arbetsgruppen, är en tolkning av resultaten. Dock går arbetsgivaren i sådana fall emot ett 

faktiskt jämställdhetsarbete, vi finner en kontrovers i att genom att ge män högre lön därmed 

få en mer jämställd arbetsgrupp. Resultaten visar dock att männen i uppsatsstudien var 

beredda att inte ha högre löner, den yngre gruppen informanter var mer karriärsbenägna än 

den äldre gruppen informanter i denna uppsats. I motsats till Kullberg (2006) där 

förhållandena var tvärtom. 

8.6 Fortsatt forskning 

Slutligen så blir det intressant att se hur medvetenheten om maskuliniteter i socialt arbete 

fortlöper över tid, alltså hur grupper av män som social konstruktion kommer uppfattas. Hur 

det ser ut inom socialt arbete om fem år gällande löner, positioner och den tvåkönade 

arbetsgruppens sammansättning. Det blir givande att se hur samhället och 

socionomutbildningen diskuterar maskuliniteter, om Connells (2005) diskurs kring 

hegemonisk maskulinitet har kunnat ifrågasättas genom att den synliggjorts. Vilket väcker 

motivering till fortsatt forskning i form av rikstäckande enkätstudier kring grupper av män 
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samt dess hierarkier emellan på arbetsplatser och organisationer, då med inriktning mot 

professionell-professionell. Eftersom att chefer på arbetsplatser och inom organisationer 

tänkbart representerar hegemonisk maskulinitet (Connell, 2005). Med hur maskuliniteter 

skulle undersökas på arbetsplatser menar uppsatsförfattarna att se hur attityder finns om 

kvotering av män till kvinnodominerade yrken, som enligt Connell (2005) skulle vara 

underordnade kategorier av män, i förhållande till de män som sitter på högre poster än dem, 

samt hur kvotering i sådana fall ligger i relation till kompetens före kön. Sambandet är 

motstridigt; Att önska en flerkönad arbetsgrupp men samtidigt anställa den som anses vara 

duktigast på tjänsten, är ett dilemma att fånga upp i en enkätstudie. Enkätstudien kan 

förslagsvis innefatta andra yrkeskårer än socialt arbete där kvinnor är i majoritet, eftersom 

att den tidigare forskningen för denna uppsatsstudie funnit ett sådant angreppssätt relevant. 

8.7 Metoddiskussion 

Variationen i svar på intervjufrågorna tenderade till att förstärkas i och med de få 

informanter som fanns att tillgå för denna uppsats. Detta uppfattade uppsatsskrivarna som 

något positivt, eftersom att en bredd i svaren eftersöktes. Uppsatsskrivarna valde 

halvstrukturerad intervjuform, för att kunna gå in på djupet, men samtidigt för att kunna 

jämföra de olika intervjuresultaten, vilket inte skulle gå att uppnå på samma sätt med en 

annan metod. Uppsatsskrivarna konstruerade en intervjuguide som hjälp till att i ett senare 

skede besvara frågeställningarna för vårt syfte. Intervjuguiden innehöll fem teman, med vikt i 

att informanterna fick komma till tals, att få en bredd i svaren utan att intervjuarna 

påverkade resultaten alltför mycket. Temana låg till grund för den analysmetod vi valde. 

Kritiskt sett så har uppsatsskrivarna ej styrt eller kontrollerat resultatet, vilket det hade blivit 

vid en strukturerad intervjuform. Frihet gavs till informanterna att tala relativt fritt och om 

det var inom området, byta inriktning. Uppsatsförfattarna försökte ställa frågorna på ett 

neutralt sätt, i det att inte lägga värderingar i om saker är positiva eller negativa, vilket 

medförde en tänkbar lättsamhet för informanterna att besvara besvärliga frågor. Stundvis så 

kunde informanterna inte förstå våra frågor, varför uppsatsskrivarna var tvungna att 

förtydliga frågeformuleringarna. Tematiseringen (Ritchie m.fl., 2014) medförde att frågorna 

som informanterna skulle besvara skiljde sig något från fall till fall, en begränsning var 

uppsatsförfattarnas förmåga att bedöma vad i transkriberingarna som var viktigast att lyfta 

ut. Temana hade kopplingar till teori och till tidigare forskning. Som inspiration till den 

tematiserade intervjuguiden så användes Kullbergs (2006) intervjuguide som stöd. Detta i 

och med att Brinkmann m.fl. (2009) hävdar att det är fruktsamt att använda sig av andra 

studiers intervjuguide, replikerbarheten ökar därmed. Uppsatsskrivarna har varit medvetna 

om sin egen subjektivitet, eftersom att vi skriver om män och är själva män, i ett arbete som 

uppsatsskrivarna inom en snar framtid själva kommer arbeta inom. 



30 

8.8 Etikdiskussion 

Forskningsetiska dilemman framkom i denna uppsatsstudie huvudsakligen i ett 

sammanhang; Nämligen vid konfidentialisering av informant med utstickande yrkesroll. 

Uppsatsskrivarna förde en aktiv diskussion både vid kodning av transkribering samt vid 

tematisering av citat, gällande denna informant, huruvida citaten skulle om kodas eller om 

informantens yrkesposition kunde kamoufleras. Poängen kring denna diskussion var att 

dölja källan, utan att påverka resultatets innehåll. Här fick uppsatsskrivarna kompromissa 

något för att följa den forskningsetiska principen om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

I konstruktionen och delgivningen av missivbrevet uppstod ett etiskt dilemma, i form av 

brott mot informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002), huruvida om uppsatsförfattarna 

vilseleder informanter att vara med i en studie som informanterna inte vet vad den handlar 

om. Dilemmat var huruvida uppsatsförfattarna kunde kamouflera syfte och frågeställningar. 

Eftersom att missivbrevet skickades ut några dagar innan den faktiska intervjun, så skulle ett 

helt okamouflerat syfte och frågeställningen ge informanten tid att tänka över vad 

informanten skulle svara. Detta skulle leda till att uppsatsskrivarna inte skulle få svar som 

stämmer överens med informantens egentliga attityder och upplevelser. Även i själva 

formuleringen av missivbrevet fördes denna dialog kring hur detta skulle utföras för att 

fortfarande få täckande svar på syfte och frågeställningar. Liknande tankegångar fanns vid 

kontakt med nätverkspersoner som rekryterade informanter, då uppsatsskrivarna önskade 

ett representativt urval från nätverkspersonerna, och inte de som var särskilt intresserade av 

maskuliniteter, urvalet skulle potentiellt bli från män som var bärare av delaktig-, -

underordnad eller marginaliserad maskulinitet istället (Connell, 2005). Uppsatsförfattarna 

motiverade därför en maskering av syfte och frågeställningar gentemot nätverkspersonerna. 

Sammantaget skulle för grov maskering av syfte och frågeställningar strida mot 

informationskravet, eftersom uppsatsskrivarna då skulle ha fört informanter och 

nätverkspersoner bakom ljuset i det vad studien skulle användas till. I övrigt så upplevde inte 

uppsatsskrivarna inga fler forskningsetiska dilemman. 

9 SLUTSATSER 

Både i forskning och i denna studies resultat kan uppsatsskrivarna se tendenser till att socialt 

arbete numera även inkluderar män som agenter, till skillnad från tidigare forskning som 

primärt haft kvinnor och klienter i fokus. På så vis kan organisationer och yrkesverksamma 

arbeta mer jämställt. Förhoppningen blir att en positiv påverkan på arbetsplatser inom 

socialt arbete, sprider sig till andra organisationer utanför det sociala arbetet. Både män och 

kvinnor har att vinna på ett än mer tvåkönat arbetsklimat inom socialt arbete. Slutsatsen för 

detta arbete blir att höja kunskapsnivån om hegemoniska, delaktiga, underordnade och 

marginaliserade maskuliniteter (Connell, 2005), för myndigheter, arbetsplatser, 

professionella sinsemellan, men även mot lärosäten. Då utbildningsplatser ofta är en 
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förbisedd portal i jämställdhetsarbetet, menar uppsatsförfattarna. För att kunna förändra 

synen på maskuliniteter i det sociala arbetet så är det gynnbart att omstöpa i organisationer i 

sin linda, genom ökad kunskap om framförallt hegemoniska maskuliniteter (Connell, 2005), 

varför socionomutbildningarna har ett stort ansvar. Uppsatsförfattarna föreslår att 

socionomyrket inte ska ses som ett kvinnoyrke gentemot samhället, annars förblir socialt 

arbete en kvinnodominerad nisch. Stereotypiska manliga jobb inom socialt arbete kommer 

annars fortsätta reproduceras, det vill säga att de få män som tar sig in i socialt arbete 

kommer befästa sig i kluster inom vissa inriktningar, till exempel behandling mot vuxna. 

Socialstyrelsen (2004) har hittills inriktat sig på klienten, och inte på den yrkesverksamma 

socialarbetaren när det kommer till tvåkönade arbetsgrupper. En tvåkönad arbetsgrupp 

förhöjer kvaliteten på insatsernas kvalitet enligt Biernat och Sesko (2013). 
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BILAGA A  

INTERVJUGUIDE 

 

Startfrågor: 

• Födelseår 

• Examensår, lärosäte 

• Yrkeserfarenhet 

• Motivation av yrkesval 

• Nuvarande yrke, nöjd med arbetet 

• Framtidsvisioner 

• Andras syn på ditt arbetsval 

• Förväntningar på sig själv som man 

• Berätta om vilka attribut en kompetent socionom bör ha 

 

Organisation 

• Hur ser organisationen ut, fördelning 

• Roller, rekrytering HR 

• Styrande dokument 

• Hellre anställer/arbetar/kommer överens med människor som är lika en själv 

• Arbetssätt / arbetsmetoder 

 

Arbetsmiljö 

• Positivt / negativt med arbetet 

• Minoritet / majoritet / fördelar / nackdelar 

• Positiv särbehandling / negativ diskriminering 

• Berätta om en situation då du kände särbehandling på grund av kön på 

arbetstid 
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Jämställdhet 

• Löner 

• Attityder 

• Förändring 

• Intresse 

• Mål 

• Inflytande / delaktighet 

• Yrkeskårens normer 

• Skillnader i arbetsuppgifter och yrken utifrån kön 

 

Generell summering 

• Attribut, manligt / kvinnligt (schabloner) 

• Förförståelse av den ideala arbetsgruppen, utifrån kön 

• Män som specialiserade i och med deras minoritet 

• Mansideal, sin egen bild, arbetsplatsens förväntade bild enligt informanten 

 



 

 

BILAGA B 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på termin 6 socionomprogrammet Mälardalens Högskola som nu ska 

skriva vår C-uppsats om män i minoritet inom socialt arbete. Urvalsgruppen att intervjua är 

uteslutande manliga socionomer. Vi är intresserade av riktlinjer och praktik när det kommer 

till detta ämne.  Vi vill veta hur praktiskt arbete med jämställdhet ser ut där männen är 

underrepresenterade och där fokus ligger i erfarenheter samt attityder om ämnet. Detta är ett 

aktuellt ämne inom socialt arbete, som vi menar är outforskat. Intervjuerna tar en timme 

ungefär att göra. Dessa spelas in och skrivs sedan ut i text. Vi vill informera om de fyra 

forskningsetiska principerna vi följer, dessa är nyttjandekravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) så innebär 

Informationskravet att det är upp till informanten frivilligt att vara med i studien, och denne 

har rätt att avbryta deltagandet när som helst hen önskar. Samtyckeskravet syftar till att 

informanten samtycker till att vara med i studien. Det får ej föreligga beroendeställning 

mellan forskare och informant. Konfidentialitetskravet handlar om att forskningsresultaten 

inte kommer röja informanternas identitet. Nyttjandekravet binder forskaren att använda 

materialet till endast forskningssyfte. Ert deltagande i form av kunskaper och erfarenheter 

har stort värde för både uppsatsen och för oss som blivande socionomer samt för 

kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. 

Erfarenheter och synpunkter är väl värda att få ta del av, vi är väldigt tacksamma för Er 

medverkan.  Med vänlig hälsning 
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