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Könsskillnader i socialt stöd 

Att söka manligt respektive kvinnligt stöd 

 
Miranda Engberg 

 

Socialt stöd är ett etablerat begrepp som har undersökts främst i 

relation till stressreduktion och hälsa. I denna undersökning är syftet 

att få kännedom om skillnader mellan män och kvinnor i socialt stöd, 

samt undersöka om det sociala stödet generellt söks från män eller 

kvinnor. Deltagarna bestod av 113 studenter från en högskola i 

Mellansverige, varvid 76.6 % var kvinnor. Data inhämtades med 

Berlin Social Support Scale, samt genom egenutformade frågor 

beträffande vilket kön människor generellt vänder sig till vid sökande 

av socialt stöd. Envägs variansanalys för oberoende respektive 

beroende mätningar användes som analysmetod. Män och kvinnor 

upplevde samt sökte socialt stöd i lika stor utsträckning. Kvinnor 

upplevde däremot ett högre behov av stöd än män. Både män och 

kvinnor vände generellt sig till kvinnor vid sökande av socialt stöd. 

Slutsatsen som drogs var att kvinnor i högre grad tillskrivs egenskaper 

som korrelerar positivt med socialt stöd.   

 
Keywords: Perceived social support, active seeking support, need for 

support, gender differences, male and female support.  
 

 

Inledning 

 
Dagens samhälle kretsar till stor del kring och är beroende av teknik. Samhället har med 

andra ord datoriserats. Detta samhälle leder till mindre mänsklig kontakt och interaktion. 

Både barn och vuxna spenderar en stor del av sin vakna tid framför en skärm. Alarmerande 

artiklar publiceras kontinuerligt i dagstidningar gällande hur detta påverkar människors 

vardag och hälsa. Det talas om att den naturliga interaktionen ansikte mot ansikte har övergår 

till e-kommunikation genom sociala medier, och tillgången till internet ökar stadigt. Detta är 

något som står i kontrast med forskning som hävdar att mänsklig kontakt är ett grundläggande 

mänskligt behov. Maslow (1943) hävdade i sin välkända teori och behovstrappa att det 

starkaste mänskliga behovet är sociala relationer efter att de mest basala fysiologiska behoven 

som mat och vatten samt behov av skydd är uppfyllda. Detta behov av sociala relationer 

kallar Maslow för behov av kärlek och tillhörighet. Utan sociala relationer och tillhörighet 

kan människor enligt denna teori inte gå vidare till nästa steg i trappan och skapa 

självförtroende eller självförverkligande. Det sociala stödet är därmed ett mänskligt behov 

som måste uppfyllas. För att kunna tillgodose detta behov är det till godo att få kunskap i hur 

det sociala stödet är utformat, varifrån det härstammar samt om det finns skillnader mellan 

olika grupper som exempelvis män och kvinnor i grad av socialt stöd och till vem dessa 

vänder sig till för sökande av stödet. 
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Socialt stöd 

 
Begreppet socialt stöd har definierats på en mängd skilda sätt. En bred definition som är 

välanvänd är socialt stöd som samtliga resurser, därmed både emotionellt, instrumentellt och 

informationellt stöd, som erhålls och tilldelas av andra (Cohen & Syme, 1985). Emotionellt 

stöd kategoriseras som det stöd som gör att individen känner sig älskad, uppskattad, 

accepterad samt känner en tillhörighet och ett personligt värde. Informationellt stöd är 

dimensionen som innefattar det verbala stödet. Exempelvis genom tillhandahållande av råd, 

åsikter och uppmuntran i olika frågor som hjälper individen att fatta beslut eller förstå och 

definiera problem, vilket därmed underlättar individens hantering av problem och beslut. 

Slutligen brukar även socialt stöd innefatta instrumentellt stöd vilket är den praktiska 

dimensionen av begreppet. Detta kan exempelvis bestå av praktisk hjälp när individen inte har 

möjlighet, kunskap eller tid att utföra något. Det kan vara bistånd av resurser av 

materialistiskt slag eller olika typer av service som avlastar individen (Cohen & Wills, 1985). 

Detta innebär att stödet inte nödvändigtvis ter sig på likartat sätt för samtliga människor utan 

är en subjektiv bedömning av individen som kan arta sig på en mängd skilda sätt. På så sätt 

kan socialt stöd särskiljas från andra närliggande begrepp som exempelvis socialt nätverk, 

som till skillnad från socialt stöd mäter antalet individer i personens kontaktnätverk men inte 

kvaliteten på relationerna.  

Socialt stöd är ett välutforskat område inom flertalet discipliner. Forskning om begreppet 

undersöks bland annat inom psykologi, sociologi och hälsovetenskap. Cohen och Syme 

(1985) hävdar att det stora intresset för socialt stöd kan härledas till forskningsframgångar i 

undersökandet om hur detta påverkar hälsa och sjukdomar, där ökad hälsa delvis kan 

förklaras av gott socialt stöd medan sjukdomar delvis kan förklaras av avsaknad av socialt 

stöd och social isolering. En annan förklaring kan vara att relationen mellan socialt stöd och 

hälsa har fått allmänhetens acceptans och därmed introducerats i självhjälp-program som 

fokuserar på socialt stöd (Cohen & Syme, 1985).  

Forskning har visat att socialt stöd är negativt korrelerat med depression (Pössel et al., 

2018). Socialt stöd är även relaterat till en lägre dödlighet och sjukdomar. Exempelvis, har 

människor med socialt stöd färre inflammationer i kroppen än personer med avsaknad av 

detta (Uchino, et al., 2018). Detta kan därmed vara en av förklaringarna till att dödligheten 

hos personer med ett gott socialt stöd är lägre än hos andra. Socialt stöd brukar ofta 

sammankopplas med stressreduktion. Cohen och Wills (1985) har i en litteraturgenomgång 

visat hur socialt stöd kan dämpa stress och ha en buffrande effekt som skyddar mot 

stressfyllda situationer. Socialt stöd kan därmed fungera som en stressbuffert som dels 

reducerar stressnivåerna i kroppen men även som skyddar mot att stress uppstår. En 

förklaring till denna stressbuffert visar Hornstein och Eisenberger (2017) i sin forskning. De 

har konstaterat att socialt stöd inger en känsla av säkerhet hos människor vid hotfulla 

situationer, detta genom att människor som har andra personer med en trygg relation till i 

närheten av sig, gör färre associationer till rädsla än personer som befinner sig i en situation 

där de är själva eller med främlingar. Denna koppling till stressreduktion är välkänd, men 

Cohen och Wills (1985) hävdar att socialt stöd är av godo för samtliga människor oavsett om 

de utsätts för stress eller inte. De hävdar därmed att det har en positiv inverkan på samtliga 

människors psykiska och fysiska tillstånd oavsett stressnivå.  

Socialt stöd påverkar inte enbart hälsan utan kan även vara en förklaring till varför 

människor hanterar samma situation på skilda sätt. En litteraturgenomgång (French, Dumani, 

Allen & Shockley, 2018) har kunnat visa att personer som erhåller socialt stöd på arbetet från 

arbetskamrater och ledningsgruppen samt inom familjen har lättare att hantera olika typer av 

arbets- och familjekonflikter i sina liv.  
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Då socialt stöd härstammar från mänskliga relationer och inte är en enkelriktad process, 

finns det stöd för ett interaktivt samband mellan givande och tagande av socialt stöd. Ye, 

Yeung och Liu (2018) har undersökt denna interaktiva process, där resultatet som framkom 

indikerade på att givande av socialt stöd till närstående över längre tid resulterar i ett större 

erhållande av detta gentemot en själv. Slutsatsen som drogs var att relationer mellan 

människor stärks med tiden, när ena parten i relationen är benägen att erbjuda och ge stöd till 

andra resulterar detta i att de själva erhåller mer socialt stöd tillbaka. Dessa resultat leder till 

frågan om socialt stöd kan relateras till vissa egenskaper i personligheten. Ye et al. (2018) 

fann även att emotionell intelligens (EI), dvs. att kunna förstå och tolka ens egna och andras 

känslor, hade en positiv korrelation till graden av socialt stöd. Ytterligare resultat från studien 

indikerade på att personer med ett gott socialt stöd i regel även hade en högre grad av 

livstillfredsställelse. Dessa resultat hör sannolikt samman med forskning (Harnish, Bridges, 

Gump & Carson, 2018) som visar att socialt stöd har en negativ korrelation med både 

ensamhet och social ångest.  

Dock har socialt stöd även sina negativa effekter, och är inte alltid enbart av godo. 

Exempelvis, har socialt stöd som erhållits från familjen en positiv korrelation till 

tvångsmässig konsumtion av materialistiska ting, vilket klassas som en psykopatologisk 

störning. Dock fanns inte stöd för detsamma när det sociala stödet härstammade från vänner 

eller partners (Harnish, Bridges, Gump & Carson, 2018). Forskarna har dragit slutsatsen att 

detta kan bero på att ett gott socialt stöd även kan uppmuntra negativa beteenden på sätt att 

förutsättningar tillhandahålls av närstående som underlättar för beteendet att fortsätta. I detta 

fall handlar det om ekonomiska resurser. 
 

 

Könsskillnader i socialt stöd 

 
Kön antas ha en inverkan på kvaliteten på det sociala stödet samt benägenheten att söka stöd. 

Egenskaper som är förknippade med relationer anses stereotypt som kvinnliga egenskaper. 

Kvinnor antas ha lättare för att tala om känslor samt har ett relationsorienterat förhållningssätt 

och beteende. Enligt den manliga stereotypen anses män i regel besitta dessa attribut i lägre 

grad än kvinnor. Undersökningar har utförts gällande om detta stereotypiska sätt att se på kön 

stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i populationen gällande socialt stöd. Om 

stereotypen skulle stämma skulle kvinnor i högre grad både erhålla, ge samt aktivt söka 

socialt stöd i större omfattning än män. Forskning inom området har visat på motstridiga 

resultat, med stor variation mellan olika kulturer och nationer. Exempelvis, har en studie av 

Koydemir-Özden (2010) som utförts i Turkiet undersökt skillnader mellan män och kvinnor i 

erhållandet av socialt stöd, villighet att söka stöd i det egna sociala nätverket samt 

professionell psykologisk hjälp. Resultatet visade att kvinnor hade starkare relationer till 

närstående än män och var mer positivt inställda till att söka socialt stöd, både privat och 

professionellt. Även Mcinnis-Perry, Weeks och Stryhn (2013) har funnit att kvinnor i högre 

grad än män i ett förhållande aktivt söker socialt stöd från deras partner, men enbart en ytterst 

liten effekt på detta kunde noteras. I motsats till detta finns det studier (Schwarzer & 

Gutiérrez-Doña, 2005) som visar att män i ett förhållande i högre grad mottar socialt stöd från 

sin partner, samt att glappet mellan könen ökar med ålder. Dvs minskar stödet för kvinnor 

samt ökar för män med åldern. 

En annan studie (Elgoibar, Munduate, Medina & Euwema, 2014) jämförde skillnader i 

erhållande av socialt stöd mellan könen i Spanien och Nederländerna. De fann signifikanta 

resultat gällande att män i Spanien i större utsträckning än kvinnor upplevde att de erhöll 

socialt stöd, i Nederländerna fanns inte stöd för detta. En studie genomförd i Washington 

(Gallicchio, Hoffman & Helzlsouer, 2007) visade även den att män upplevde högre grad av 
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socialt stöd än kvinnor. Män rapporterade även att de hade fler nära vänner och tätare kontakt 

med dessa än kvinnor. En tänkbar reflektion som forskarna drog från dessa resultat var att 

män och kvinnor möjligtvis tolkar “nära vänner” på skilda sätt varpå männen uppgav att de 

hade fler. 

När människor upplever en press att ge socialt stöd till andra, exempelvis när en 

närstående lider av en sjukdom och behöver fungera som en vårdgivare, skiljer det sig åt 

mellan män och kvinnor vilka av dessa som har högst behov samt erhåller mest stöd. En 

studie (Lee, Pieczynski, DeDios-Stern, Simonetti & Lee 2015) visar på denna skillnad med 

deltagare som är vårdgivare av sin partner som lider av MS. Kvinnor upplevde en större 

belastning och press i den vårdgivande rollen, samt hade ett större behov av att själva erhålla 

socialt stöd. Kvinnor upplevde även i större utsträckning än män att de fick socialt stöd av 

andra. Slutsatsen som forskarna drog gällande dessa resultat var att kvinnor tar på sig en 

större roll än män i den vårdgivande situationen och därmed upplever högre krav, vilket i sin 

tur påverkar att kvinnor även uttrycker sitt behov av stöd i högre grad och därmed erhåller 

socialt stöd i större utsträckning. På liknande sätt har Folkhälsomyndigheten (2016) undersökt 

skillnader mellan könen i grad av stress, varpå studerande kvinnor ställde högre krav på sig 

själva än studerande män, samt i förlängningen upplevde en högre stress. 

Flertalet studier visar dock att kön i sig inte är den huvudsakliga förklaringen till 

skillnaderna utan kan härledas till egenskaper hos individen. Reevy (1995) hävdar att 

skillnader i socialt stöd kan tillskrivas att människor som besitter feminina egenskaper i hög 

grad är mer villiga att söka socialt stöd än människor med maskulina drag, oavsett 

könstillhörighet. Även Reevy och Maslach (2001) har kommit fram till dessa slutsatser. De 

visar i sin forskning att kvinnliga egenskaper, framförallt omhändertagande, är positivt 

korrelerat med både sökande och erhållande av socialt stöd. Detta samband hittades för 

samtliga typer av socialt stöd men korrelation var speciellt stark för emotionellt stöd. En 

annan studie (Roos & Cohen, 1987) fann stöd för att kvinnor upplever mer socialt stöd än 

män, men att människor med maskulina egenskaper, både män och kvinnor, påverkas mer av 

den stressbuffrande effekten i socialt stöd än människor med låg grad av dessa egenskaper. 

Könsidentiteten har även visat sig ha en roll gällande vilken typ av stöd som tilldelas. 

Verhofstadt och Weytens (2013) har sin en studie visat hur det biologiska könet inte kan 

predicera nivå av stödprovision, utan att förklaringen kan tillskrivas feminina och maskulina 

egenskaper. Människor med feminina egenskaper ger i större grad emotionellt stöd till 

människor i sin omgivning, medan män i högre grad ger instrumentellt stöd. 

Dessa forskningsresultat indikerar på att det inte finns några generella universella 

förklaringar gällande relationen mellan socialt stöd och kön utan även kulturella faktorer och 

kontexten spelar roll. Resultatet skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer och motstridiga 

resultat har funnits gällande om män eller kvinnor upplever mest socialt stöd i sitt sociala 

nätverk. Tendensen har dock varit att kvinnor och människor med hög grad av kvinnliga 

egenskaper erhåller och söker socialt stöd i större omfattning jämfört med män eller 

människor med låg grad av kvinnliga egenskaper. 

Tidigare presenterade studier har därmed undersökt skillnader mellan könen i form av hur 

mycket socialt stöd respektive kön erhåller samt skillnader mellan könen i hur stor 

utsträckning de aktivt söker socialt stöd. Det har även undersökts om stödet erhållits från 

vänner, familj eller arbetet samt vilket kön som ger mest stöd. Dock saknas kunskap och 

forskning om mottagandet av socialt stöd kommer från män eller kvinnor, samt om det aktiva 

sökandet av socialt stöd söks från män eller kvinnor. Det vill säga, det saknas information om 

det sociala stödet är kvinnligt eller manligt, samt om det finns skillnader mellan könen i form 

av till vilket kön de vänder sig till vid aktivt sökande av socialt stöd. Denna information 

skulle kunna vara av nytta för yrkesgrupper som har en stödjande arbetsroll för att kunna 

utforma ett gott och anpassat stöd till målpersonerna. 
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Syfte och frågeställningar  

 

Denna studie syftar till att undersöka om det finns några skillnader i det upplevda erhållna 

sociala stödet mellan könen samt om det finns skillnader avseende behov av att söka stöd 

samt det aktiva sökandet av socialt stöd mellan kvinnor än män. Slutligen kommer det även 

undersökas till vilket kön människor generellt vänder sig till vid sökande av socialt stöd samt 

om detta skiljer sig åt mellan könen. Teorin bakom detta härleds till könsstereotyper för män 

och kvinnor. Tanken är att om dessa är införlivade hos människor skulle kvinnor i högre grad 

än män erhålla samt även aktivt söka socialt stöd. Eftersom tidigare studier har motsättningar 

är det av intresse att få kunskap i hur det ser ut i Sverige. Det är även av intresse att veta 

varifrån stödet kommer ifrån. Om kvinnor enligt det stereotypa synsättet besitter högre grad 

av relationella egenskaper än män, vilket hör samman med socialt stöd, går tankarna till att 

samtliga människor generellt bör söka sig till kvinnor för socialt stöd. Men frågan är om det 

ser ut på detta sätt eller om människor generellt söker sig till personer av samma kön. 

Frågeställningarna är därför följande åtta frågor: 

 

1. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i grad av upplevt socialt stöd? 

2. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor angående till vilken grad de är i behov 

av socialt stöd? 

3. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor angående till vilken grad de aktivt söker 

socialt stöd? 

4. Skiljer det sig åt mellan män och kvinnor i vilken utsträckning de vänder sig till 

kvinnor för socialt stöd? 

5. Skiljer det sig åt mellan män och kvinnor i vilken utsträckning de vänder sig till män 

för socialt stöd? 

6. Föredrar människor oavsett könstillhörighet generellt att vända sig till ett visst kön än 

till det andra vid sökande av socialt stöd? 

7. Föredrar kvinnor generellt att vända sig till ett visst kön än till det andra vid sökande 

av socialt stöd? 

8. Föredrar män generellt att vända sig till ett visst kön än till det andra vid sökande av 

socialt stöd? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
113 studenter på en högskola i Mellansverige deltog i undersökningen. Samtliga tillfrågade 

valde att deltaga i studien, vilket resulterade i att det externa bortfallet blev 0 %. Två enkäter 

exkluderades från studien då de ej uppgett kön, vilket var en central variabel i 

undersökningen. Det interna bortfallet var 1.8%. De saknade värdena på enstaka frågor 

ersattes med det genomsnittliga värdet på variabeln. Deltagarna bestod till 23.4 % av män 

(n=26) och 76.6 % kvinnor (n=85). Medelålder för deltagarna var 26.8 år och 

standardavvikelsen 8.0 år. Studenterna som deltog i studien kom från skilda 

högskoleprogram. Intentionen med detta var att erhålla en spridning av deltagare på så sätt att 

de skulle besitta skilda personligheter samt representera båda könen. Deltagarna kom från 

Socionomprogrammet [n=48 (43.2 %)], Sjuksköterskeprogrammet [n=32 (28.8 %)], 

Ekonomiprogrammet [n=18 (16.2 %)], Ämneslärarprogrammet [n=9 (8.1 %)] och 

Litteraturvetarprogrammet [n=4 (3.6 %)]. 64.0% (n=71) av deltagarna befann sig i en 
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relation, medan 36.0 % (n=40) ej befann sig i en relation. Rörande uppväxten med föräldrar 

och syskon, var 83.8 % (n=93) uppväxta med båda sina föräldrar medan 16.2 % (n=18) var 

uppväxta med enbart sin mor eller sin far. 94.9 % (n=105) av deltagarna var uppväxta med 

syskon. 64.9 % (n=72) av deltagarna var uppväxta med minst en syster, medan 73.9 % (n=82) 

var uppväxta med minst en bror. 
 

 

Enkät 

 
Enkäten bestod av totalt 31 items uppdelat i tre avsnitt. Första delen bestod av åtta frågor av 

demografisk karaktär. Dessa frågor besvarade vilket kön, ålder, högskoleprogram och 

civilstånd deltagarna hade. Sedan ställdes frågor gällande antal bröder och systrar som var 

närvarande under uppväxten samt om deltagarna var uppväxta med båda föräldrar, enbart sin 

mor eller sin far.  

 

Berlin Social Support Scale, BSSS. Andra delen bestod sammanlagt av 17 åståenden som 

användes för att bedöma nivån av socialt stöd. Detta mättes med Berlin Social Support Scale 

(Schulz & Schwarzer, 2003). Delskalorna som användes i denna studie var: (a) Upplevt 

socialt stöd (Perceived social support), (b) Behov av stöd (Need for support) och (c) Sökande 

av stöd (Support seeking). Upplevt socialt stöd mätte både det emotionella stödet samt 

instrumentella stödet som deltagarna upplevde, dessa mättes med påståenden som “När jag 

inte mår bra visar människor i min närhet att de bryr sig om mig” och “Det finns människor 

omkring mig som erbjuder hjälp när jag behöver det”. Indexet för detta bestod av påstående 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 med Cronbach’s alpha på .87. Behov av stöd mättes med påstående 9, 10, 

11 och 12 där påstående 12 skalvändes. Ett exempel på ett påstående från denna skala är “När 

jag är nedstämd, behöver jag någon som muntrar upp mig”. Cronbach’s alpha för detta index 

uppmättes till .60. På grund av det låga alphavärdet eliminerades fråga tolv från studien (“Jag 

klarar mig bäst själv utan hjälp från andra”) och resulterade i ett nytt Cronbach´s alphavärde 

på .68. Slutligen mättes sökande av stöd som bestod av påstående 13, 14, 15, 16 och 17 med 

påståenden som “När jag behöver hjälp ber jag om det”. Cronbach’s alpha för indexet blev 

.78. För samtliga delskalor skapades medelvärdesindex. Alla frågor från BSSS var utformade 

som påståenden med en fyrgradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt), 

där högt värde på frågan indikerade hög grad av socialt stöd. 

Upplevt socialt stöd fanns tillgängligt med en befintlig svensk översättning (Erlandsson & 

Kjellmark, 2017) som användes i studien medan de resterande två delskalorna självöversattes 

till svenska. Återstående delskalor från den ursprungliga BSSS rörande socialt stöd i 

vårdsituationer var ej aktuella för denna studie och eliminerades därför.  

 

Könsvariabler i sökandet av socialt stöd. Tredje och sista avsnittet bestod av åtta stycken 

egenutformade påståenden. Dessa påståenden var tänkta att erhålla resultat gällande vilket 

kön deltagarna generellt vänder sig till vid behov av socialt stöd. Fyra påståenden ställdes 

med inriktning mot kvinnor, samt fyra frågor med inriktning mot män. På så sätt bestod dessa 

fyra påståenden av dubbletter. Påståendena var: “När jag behöver muntras upp vänder jag mig 

generellt till kvinnor/män”, “När jag behöver praktisk hjälp att utföra något vänder jag mig 

generellt till kvinnor/män”, ”När jag behöver rådfråga andra, vänder jag mig generellt till 

kvinnor/män” och “Överlag när jag behöver någon typ av socialt stöd, vänder jag mig 

generellt till kvinnor/män”. Dessa påståenden bildade två medelvärdesindex med värden från 

1 till 4. Den första skalan benämndes “Vänder sig till kvinnor” med påståenden 18, 20, 22 och 

24 med Cronbach’s alpha .86. Den andra skalan benämndes “Vänder sig till män” med 
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påståenden 19, 21, 23 och 25 med Cronbach’s alpha .77. Även dessa frågor var utformade 

som påståenden med en fyrgradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt), 

där högt värde på skalan indikerade att de generellt vänder sig till det könet i större 

utsträckning. 
 

 

Procedur 

 
Fyra föreläsare vid högskolan blev en vecka i förväg tillfrågade via mail om de godkände att 

en enkät kunde tilldelas deras studenter under ett specifikt föreläsningstillfälle. Deltagarna i 

studien blev tillfrågade att besvara enkäten i samband med pågående föreläsning. Syftet med 

studien presenterades muntligt för deltagarna, tillsammans med information angående att 

deltagandet var frivilligt och anonymt, samt hur publiceringen av resultatet skulle ske. Detta i 

linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Denna information presenterades återigen 

skriftligen via missivbrevet i enkäten tillsammans med kontaktinformation vid eventuella 

frågor och funderingar angående studien. Efter insamlandet av enkäten tackades studenterna 

för deltagandet och eventuella frågor och synpunkter från deltagarna besvarades. 

 

 

Databearbetning 

 
För samtliga variabler togs medelvärden samt standardavvikelser fram. Det togs även fram en 

korrelationsmatris för variablerna (med Pearsons korrelationskoefficient). För att besvara 

frågeställningarna användes envägsvariansanalys för samtliga frågeställningar. De fem första 

frågeställningarna härrörande skillnader mellan män och kvinnor i socialt stöd, samt 

skillnader mellan könen i fråga om till vilket kön de vänder sig till vid sökande av socialt 

stöd, analyserades med envägs variansanalys för oberoende mätningar i SPSS. I de tre 

resterande frågeställningarna, analyserades eventuella skillnader gällande om deltagarna i 

större utsträckning vänder sig till män eller kvinnor med analysmetoden envägsvariansanalys 

för beroende mätningar. Signifikansnivån för samtliga analyser sattes till 5 %. 

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 kunde en svag positiv korrelation noteras mellan kön och behov av stöd, på så sätt 

att kvinnor upplevde ett signifikant högre behov av stöd än män. Ålder hade en svag negativ 

korrelation med att vända sig till kvinnor för socialt stöd, på så vis att ju äldre personen är 

desto mindre vänder den sig till kvinnor för socialt stöd. En positiv medelhög korrelation 

mellan upplevt socialt stöd och behov av stöd visade på signifikanta resultat, samt mellan 

upplevt socialt stöd och sökande av stöd. Detta implicerar att ju högre grad av upplevt socialt 

stöd en person besitter, desto högre behov av stöd erhåller den, samt aktivt söker stöd i större 

utsträckning.  

Behov av stöd hade i sin tur en stark positiv korrelation med sökande av stöd, vilket 

antyder att högt behov av stöd kan predicera en hög grad av sökande av stöd. Behov av stöd 

hade även en svag positiv korrelation till att vända sig till kvinnor för socialt stöd. Detta 

antyder att människor med högt behov av stöd i större utsträckning vänder sig till kvinnor för 

socialt stöd än personer med lågt behov av stöd. Sökande av stöd hade en medelhög positiv 

korrelation med upplevt socialt stöd, samt en stark positiv korrelation till behov av stöd, vilket 

implicerar att människor som söker stöd i stor utsträckning även upplever att de erhåller mer 
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socialt stöd samt har ett större behov av stöd. Sökande av stöd hade även en medelstark 

positiv korrelation med att vända sig till kvinnor, samt en svag positiv korrelation till att 

vända sig till män för sökande av socialt stöd, vilket antyder att människor som söker stöd i 

hög grad söker sig till både kvinnor och män i hög utsträckning. 

 

Tabell 1  

Medelvärden, standardavvikelser samt korrelationskoefficienter för samtliga variabler 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kön
 a
 ia

b
 ia -       

2. Ålder 26.80 7.95 -.01 -      

3. Upplevt 

socialt stöd 

3.59 .51 .09 -.05 -     

4. Behov av 

stöd 

2.80 .73 .23* -.12 .37** -    

5. Sökande av 

stöd 

2.79 .76 .13 -.07 .45** .60** -   

6. Vänder sig 

till kvinnor 

2.48 .76 .05 -.25** .06 .25** .34** -  

7. Vänder sig 

till män 

2.09 .60 -.10 -.11 -.14 .15 .27** .31** - 

Not. N=111. *p<.05, **p<.01
 

a  
Män kodade med 0, kvinnor kodade med 1.  

b  ia: Icke applicerbart. 

 

Bortsett från ålder, bestod samtliga värden för utfallsvariablerna av ett minimumvärde av 1 

och ett maximumvärde av 4, där ett högt värde signalerade en hög grad av den undersökta 

variabeln. De fem första frågeställningarna analyserades med envägs variansanalys för 

oberoende mätningar. Beträffande frågeställning 1, kunde inga signifikanta skillnader 

konstateras mellan könen i grad av upplevt socialt stöd (F1,109 = .96, p > .10, Kvinnor: M = 

3.62, SD = 0.06, Män: M = 3.51, SD = .10). Frågeställning 2, gällande om det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor i grad av behov av stöd, visade på statistiskt signifikanta 

resultat. Detta innebar att kvinnorna upplevde ett högre behov av socialt stöd än männen 

(F1,109 = 6.38, p < .05, η
2 

= .06, Kvinnor: M = 2.89, SD = .71, Män: M = 2.49, SD = .71). 

Beträffande frågeställning 3, som undersökte om det finns skillnader mellan män och kvinnor 

i grad av aktivt sökande av stöd, kunde inga signifikanta resultat noteras (F1,107 = 1.98, p > 

.10, Kvinnor: M = 2.83, SD = .63, Män: M = 2.64, SD = .56). Inget stöd kunde heller 

konstateras beträffande frågeställning 4 (F1,107 = .28, p > .10, Kvinnor: M = 2.50, SD = .74, 

Män: M = 2.41, SD = .84) och 5 (F1,107 = .97, p > .10, Kvinnor: M = 2.06, SD = .56, Män: M = 

2.19, SD = .70), vilket innebär att könen inte skiljer sig signifikant från varandra gällande i 

vilken utsträckning de vänder sig till kvinnor respektive till män vid sökande av socialt stöd.  

Frågeställning 6, 7 och 8 analyserades med envägs variansanalys för beroende mätningar. 

Frågeställning 6, angående om samtliga människor överlag föredrar att vända sig till ett visst 

kön för sökande av socialt stöd, visade att det finns en statistisk signifikant skillnad (F1,108 = 

25.7, p < .01, η
2 

= .19, “Vänder sig till kvinnor”: M = 2.48, SD = .76, “Vänder sig till män”: 

M = 2.09, SD = .60). Detta innebär att människor i genomsnitt vänder sig till kvinnor i större 

utsträckning än till män för socialt stöd. Beträffande frågeställning 7, som skulle undersöka 

om kvinnor i större utsträckning vänder sig till ett visst kön vid sökande av socialt stöd, 

visade även på statistiskt signifikanta resultat (F1,83 = 23.01, p < .01, η
2 

= .22, “Vänder sig till 
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kvinnor”: M = 2.50, SD = .74, “Vänder sig till män”: M = 2.06, SD = .56). Detta implicerar att 

kvinnor i större utsträckning vänder sig till kvinnor än till män vid sökande av socialt stöd. 

Slutligen analyserades frågeställning 8, beträffande om män i större utsträckning vänder sig 

till ett visst kön för socialt stöd. En tendens till statistisk signifikans kunde noteras (F1,24 = 

2.93, p < .10, η
2 

= .11, “Vänder sig till kvinnor”: M = 2.41, SD = .84, “Vänder sig till män”: 

M = 2.19, SD = .70). Tendensen är att även män vänder sig till kvinnor i större utsträckning 

än till män vid sökande av socialt stöd. 
 

 

Diskussion 
 

Denna studie syftade till att undersöka om det finns några skillnader mellan män och kvinnor 

i erhållandet av socialt stöd samt undersöka om behov och sökandet av stöd skiljer sig åt 

mellan könen. Slutligen undersöktes om det skiljer sig åt beträffande vilken kön människor 

generellt vänder sig till vid sökande av socialt stöd samt om detta kan förklaras av kön. Män 

och kvinnor skilde sig inte åt beträffande grad av upplevt socialt stöd eller aktivt sökande av 

stöd. Däremot upplevde kvinnor ett högre behov av stöd än män. Beträffande vilket kön 

människor vänder sig till vid sökande av socialt stöd, blev resultatet att både män och kvinnor 

generellt vänder sig till kvinnor för detta. 

Beträffande frågeställning 1, (det upplevda sociala stödet) samt frågeställning 3, (det 

aktiva sökandet av stöd) kunde inga signifikanta resultat fastställas. Då tidigare forskning har 

visat på motstridiga resultat, där vissa forskare hävdar att män erhåller mer stöd än kvinnor 

(Gallicchio, Hoffman & Helzlsouer, 2007) och andra att kvinnor upplever högst grad av 

socialt stöd (Koydemir-Özden, 2010), är avsaknaden av resultat i denna frågeställning inte en 

överraskning. Tidigare studier är utförda i olika länder i världen och de skilda resultaten 

skulle därmed kunna förklaras av kulturella skillnader. Möjligtvis kan jämställdhetsfaktorer 

ha en roll i denna studies avsaknad av signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Detta 

eftersom jämställdhet har ett stort fokus i den samhälleliga debatten i Sverige och möjligtvis 

påverkar människors beteenden.  

Däremot kunde statistiskt signifikanta resultat noteras angående frågeställning 2, 

(beträffande behov av stöd). Kvinnor hade ett signifikant högre behov av stöd än män. Detta 

är i linje med tidigare studier (Lee, Pieczynski, DeDios-Stern, Simonetti & Lee, 2015) som 

visar att kvinnors högre behov av stöd kan tillskrivas en högre upplevd belastning och press. 

Denna förklaring upplevs logisk även i denna studie. Detta då statistik visar att unga kvinnor i 

Sverige är den mest utsatta gruppen i samhället för stress samt har avsevärt högre krav på sig 

själva än män (Folkhälsomyndigheten, 2016). Eftersom deltagare i denna studie var 

högskolestudenter med ständiga krav att prestera genom att uppvisa sina kunskaper via 

tentamen, är det möjligt att denna press leder till ett högt behov av socialt stöd.   

Beträffande frågeställning 4, och 5, (angående om män och kvinnor skiljer sig åt 

beträffande till vilken utsträckning de vänder sig till kvinnor respektive till män för socialt 

stöd) visade analyserna inte på några statistiskt signifikanta resultat. Män och kvinnor vänder 

sig därmed i lika stor utsträckning till kvinnor vid sökande av socialt stöd, samt i lika stor 

utsträckning till män vid sökande av socialt stöd. Detta var ett överraskande resultat, då den 

initiala tanken var att kvinnor och män generellt vänder sig till det egna könet i större 

utsträckning än till motsatt kön för socialt stöd. Detta kan tänkas kopplas samman med 

forskning (Verhofstadt och Weytens, 2013) som visar att det biologiska könet inte kan 

predicera nivå av givande av socialt stöd, utan att könsidentiteten förklarar sambandet. På så 

vis agerar människor på likartat sätt oavsett könstillhörighet gentemot andra och söker stöd 

från personer de förmodar besitter vissa egenskaper som lämpar sig för stödprovision. En 

ytterligare tänkbar förklaring kan även i detta fall vara den jämställdhetsdebatten som 
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försiggår i samhället med följande insatser, som ska leda till en jämn könsfördelning både 

inom skolverksamheten samt på arbetsplatser. Detta leder troligtvis till en större interaktion 

och kommunikation mellan könen vilket underlättar för socialt stöd.   

Beträffande frågeställning 6, 7, och 8, (angående om samtliga människor samt kvinnor 

respektive män i större utsträckning vänder sig till ett visst kön vid sökande av socialt stöd) 

kunde signifikanta resultat konstateras. Vid analyserande av samtliga människor kunde 

signifikanta resultat fastställas gällande att människor i större utsträckning vänder sig till 

kvinnor än till män vid sökande av socialt stöd. Dessa skillnader kunde även fastställas som 

signifikanta när enbart kvinnorna analyserades. Vid analyserandet av enbart män kunde en 

tendens till signifikanta resultat noteras vilket antyder att även män i större utsträckning 

vänder sig till kvinnor än till män vid sökande av socialt stöd. Detta skulle kunna förklaras av 

att feminina egenskaper som exempelvis omhändertagande är fördelaktiga och korrelerar 

positivt med socialt stöd (Reevy & Maslach, 2001). Det kan även förklaras av att människor 

som besitter feminina egenskaper i högre grad ger socialt stöd (Verhofstadt och Weytens, 

2013). Egenskaper som förknippas med socialt stöd förmodas därmed tillskrivas kvinnor, 

varpå människor söker sig till dessa för socialt stöd oavsett det egna könet. Troligtvis 

tillskriver män och kvinnor på samma sätt feminina relationsinriktade egenskaper till kvinnor 

i högre grad än till män. Detta kan även utläsas ur forskning (Schwarzer & Gutiérrez-Doña, 

2005) som visar att män i ett förhållande erhåller högre grad av stöd än kvinnor. Då stödet 

erhålls från partnern kan antagandet göras om att det är kvinnorna, inte männen, som i regel 

ger stöd.  

Korrelationer mellan olika typer av socialt stöd visade att upplevt socialt stöd, behov av 

stöd samt aktivt sökande av stöd är positivt korrelerade med varandra. Slutsatsen som kan 

dras från detta är att människor som upplever ett högt behov av stöd, även söker stöd i större 

utsträckning vilket resulterar i att de även erhåller och upplever mer socialt stöd. Detta är 

även en slutsats som andra forskare tidigare har nått (Lee, Pieczynski, DeDios-Stern, 

Simonetti & Lee, 2015).   

 

 

Styrkor och svagheter med studien 

 
En styrka med studien var spridningen av deltagare. Data insamlades från deltagare från 

flertalet skilda högskoleprogram med intentionen att erhålla en stor spridning som skulle 

representera diverse bakgrunder, erfarenheter och personligheter. Även svarsfrekvensen är till 

gagn för studien då samtliga personer i urvalet beslutade att besvara enkäten. Nackdelen med 

urvalet var däremot att data enbart inhämtades från högskolestudenter. Att dessa var 

högutbildade med förmodat högre socialt kapital än lågutbildade, samt hade en låg 

medelålder vilket eventuellt kan innebära att de besitter andra värderingar än äldre 

generationer, kan ha påverkat studiens generaliserbarhet. På grund av den höga andelen 

kvinnor (76.6%) i förhållande till män i studien kan även detta ha påverkat vissa element av 

resultatet. Snedfördelningen av kön kan ha haft en inverkan på resultatet vid analyserande av 

samtliga deltagare i urvalet på så vis att det är i linje med kvinnornas upplevelser. En 

förklaring till den ojämna könsfördelningen kan vara att fler kvinnor än män i regel studerar 

på högskolor och universitet.  

En framträdande styrka med studien är mätinstrumentets (BSSS) höga reliabilitet och 

väletablering, dock kan självöversättningen som utfördes minska reliabiliteten för skalan. På 

grund av att ett väletablerat mätinstrument för socialt stöd användes i studien kan validiteten 

anses vara god. En svaghet med mätinstrumentet var att delskalan “behov av stöd” uppmätte 

ett icke godkänt alphavärde på .60 vilket handskades med genom att eliminera fråga 12. Detta 

höjde alphavärdet till .68 vilket kan anses vara godkänt. Dock innebar detta att enbart tre 
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frågor mätte “behov av stöd”, vilket innebär ett relativt svagt mått på begreppet. En annan 

svaghet med studien var att enkäten bestod av två egenutformade skalor som användes för att 

mäta vilket kön deltagarna generellt vänder sig till för socialt stöd. Detta kan dock vägas upp 

av ett högt alphavärde på dessa skalor med .86 respektive .77, vilket indikerar en god 

reliabilitet. Slutligen var en utmärkande svaghet deltagarantalet på 113 studenter. Fler 

deltagare hade krävts för att en generalisering av resultatet skulle vara möjlig.   

  

 

Slutsats 
 

Intentionen med denna studie var att se om det finns några könsskillnader mellan män och 

kvinnor i fråga om socialt stöd, samt om människor generellt vänder sig till män eller till 

kvinnor för sökande av socialt stöd. Slutsatsen som kan dras ur denna undersökning är att 

män och kvinnor inte skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om upplevt socialt stöd eller 

aktivt sökande av stöd. Det kunde däremot konstateras att kvinnor upplevde ett högre behov 

av stöd än män. Huvudfyndet från studien var att det kunde konstateras att samtliga 

människor i större utsträckning vänder sig till kvinnor än till män när de är i behov av och 

önskar socialt stöd. Detta skulle kunna härledas till stereotypiska sätt att se på män och 

kvinnor med skilda egenskaper, där kvinnor upplevs besitta högre grad av emotionellt 

önskvärda egenskaper som krävs för socialt stöd. Resultatet har fyllt en kunskapslucka inom 

forskningen, då tidigare studier har varit könsneutrala vid frågor om det erhållna sociala 

stödet samt det aktiva sökandet av socialt stöd. Resultatet skulle kunna komma till 

användning av yrkesgrupper som arbetar med människor samt besitter en roll med en 

stödjande funktion. Det skulle exempelvis kunna användas för att på bästa sätt skapa 

arbetsgrupper som motsvarar klienters och patienters behov av stöd och hjälp. Slutligen kan 

det även ge bidrag till genusdebatter med påvisandet att stereotypa sätt att se på män och 

kvinnor ännu lever kvar i dagens samhälle. En förhoppning med undersökningen var dock att 

även analysera om uppväxten med systrar respektive bröder samt föräldrar har en inverkan på 

vilket kön människor vänder sig till vid sökande av socialt stöd. Detta var ej möjligt att utföra 

i denna studie på grund av för få deltagare i varje underkategori, vilket hade inneburit 

oreliabla analyser. Detta är dock en möjlighet för framtida studier att undersöka vidare. 
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