
 

 

Institutionen för socialt arbete 

Socionomprogrammet 

C-uppsats, vårterminen 2015 

  

 

 

 

 

Man är bättre? 

- En kvalitativ studie om manliga socialsekreterare i minoritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Linnéa Johansson & Beatrice Nygren  

                                        Handledare: Åke Bergmark  

 



 

Innehållsförteckning 
 

Förord ...................................................................................................................................... 4 

Abstract ................................................................................................................................... 5 

1. Inledning ............................................................................................................................ 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 7 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 7 

2.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 7 

2.2 Begreppsförklaringar ........................................................................................................ 8 

2.2.1 Kvinnligt, feminint, manligt, maskulint ..................................................................... 8 

2.2.2 Kvinnodominerad arbetsplats ................................................................................... 8 

3. Forskningsöversikt ......................................................................................................... 8 

3.1 Sökprocess ........................................................................................................................ 8 

3.2 Könstraditioners betydelse ............................................................................................... 9 

3.3 “Glasrulltrappa” ............................................................................................................. 10 

3.4 Självförverkligande & tillfredsställelse .......................................................................... 11 

3.5 Utmaningar ..................................................................................................................... 12 

3.6 Relationsarbete och hjälparbete - ett feminint ideal ....................................................... 13 

3.7 Sammanfattning ............................................................................................................. 14 

4. Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................... 14 

4.1 Performativitet ................................................................................................................ 15 

4.2 Genussystemet enligt Hirdman ...................................................................................... 16 

4.3 Könskonstruktioner enligt Connell ................................................................................ 17 

5. Forskningsmetod........................................................................................................... 19 

5.1 Metodval ......................................................................................................................... 19 

5.2 Urval & avgränsningar ................................................................................................... 19 

5.3.3 Databearbetning & analys ...................................................................................... 21 

5.3.4 Vetenskapsteoretiska överväganden ....................................................................... 22 

5.3.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet .............................................................. 23 

5.3.5.1 Reliabilitet ........................................................................................................ 23 

5.3.5.2 Validitet ............................................................................................................ 24 

5.3.5.3 Generaliserbarhet ............................................................................................ 25 

6. Resultat & analys .......................................................................................................... 26 



 

6.2 Att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats .......................................................... 26 

6.2.1 Reaktioner från omgivningen .................................................................................. 26 

6.3 Arbetslivsvägar ............................................................................................................... 28 

6.4 Könstraditioner ............................................................................................................... 32 

6.4.1 Det feminina idealet ................................................................................................ 32 

6.4.2 Varför fler kvinnor än män? .................................................................................... 33 

6.5 Den goda könsblandningen ............................................................................................ 35 

6.5.1 Könsbundna egenskaper ......................................................................................... 36 

6.6 Förväntningar på den manliga socialsekreteraren .......................................................... 38 

6.7 Svårigheter & utmaningar .............................................................................................. 39 

6.7.1 Svårigheter i samtal ................................................................................................ 39 

6.7.2 Utanförskap ............................................................................................................. 40 

7. Sammanfattande diskussion ..................................................................................... 42 

8. Referenser ....................................................................................................................... 45 

8. Bilagor (intervjuguide) ............................................................................................... 49 

 

  



 

Förord 

 

Vi vill inleda med ett stort tack till alla som varit behjälpliga med vår studie. Först och främst 

vill vi tacka socialsekreterarna som har ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser och därigenom gjort denna studie möjlig!  

 

Vi vill även tacka vår handledare Åke Bergmark för goda råd, värdefulla synpunkter och 

vägledning under arbetet med denna uppsats. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett gott samarbete, tålamod och 

mycket stöd på vägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Johansson, L. & Nygren, B. (2015). Man är bättre? En kvalitativ studie om manliga 

socialsekreterare i minoritet 

 

Antal ord: 14 528 

 

During the emergence of social work, women have been considered to hold greater 

competence in social relations. Approximately 80% of social workers in Sweden are women, 

which leaves men in a minority. Men are considered to have advantages in female-dominated 

professions because of their unique and desirable abilities. This paper aims to adress men's 

underpresentation in the female-dominated social work profession. The purpose is to explore 

the attitudes and experiences of men working in a minority group. Using a qualitative 

approach, six male social workers have been interviewed. It is of considerable interest to 

examine if notions of gender affect them in their daily work, and their perception of 

disadvantages contrary possibilities. The findings of this paper both confirm and contradict 

the previous research. Both similar and different attitudes and experiences revealed that there 

are several aspects to consider of being a man in minority. It became clear that all respondents 

felt that they have got advantages in the profession as a result of being men. The 

disadvantages that emerged were not as many as the benefits, but it was clear that they 

developed from the expectations of men as qualitatively different than women. 

 

 

 

Keywords: gender, assessment, stereotype, social work, female, male, men, masculinity, 

career, nontraditional 

Nyckelord: omsorgsarbete, kön, könssegregation, maskulinitet, genusperspektiv, socialt 

arbete, kvinnor, profession, jämställd, socialtjänst
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
Statistik från Statistiska centralbyrån visar att den svenska arbetsmarknaden är 

könssegregerad. Ett yrke får namnges som könssegregerat om ett kön representerar mer än 60 

procent av deltagandet (SOU 2004:43:42). Cirka 80 % av antalet socialsekreterare i Sveriges 

kommuner är kvinnor. 

 

Kvinnan har haft en betydande roll gällande det sociala arbetets framväxt och har i jämförelse 

med män ansetts inneha större kompetens i medmänskliga relationer. Det har länge funnits en 

bild av att det ligger i kvinnans natur att agera personligt (Kollind, 2003). Inom västerländsk 

kultur finns en heteronormativitet som definierar och sätter regler för vad som uppfattas som 

manligt respektive kvinnligt. Heteronormen kan väcka misstankar mot och marginalisera de 

som går över gränsen för en normativ heterosexualitet. För män som arbetar inom 

kvinnodominerade yrken blir dessa normativa förväntningar ofta uppenbara, vilket medför att 

män ofta avstår från vissa arbetsuppgifter och beteenden för att inte framstå och bedömas som 

feminina (Nordberg, 2003, s.24, 28) 

 

Män förmodas ha fördelar inom kvinnodominerande yrken på grund av att de är män med 

unika och åtråvärda egenskaper (jfr. Kullberg 2006; Ng & Wiesner 2007; Williams 1995). De 

tycks även i högre grad anställas även om de är underkvalificerade för ett jobb, i jämförelse 

med kvinnor i motsvarande position (Wiesner, 2007). Män tycks dock inte enbart åtnjuta 

fördelar med att arbeta inom kvinnodominerade yrken. Ofta bemöts män inom 

kvinnodominerade yrken så som lärare eller sjuksköterskor med misstänksamhet över 

yrkesvalet, särskilt när arbetet relateras till barn. Männen tvingas ofta utveckla strategier för 

att minska risken för anklagelser och misstankar av omgivningen (Hicks, 2001; Lupton, 

2006). Vi har intervjuat manliga socialsekreterare verksamma inom arbete med barn och 

ungdomar 0-18 år, delvis med förhoppning om att kunna undersöka om även de upplever 

liknande fenomen, samt för att begränsa vår studie till en mer specifik målgrupp. 
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1.2 Problemformulering 

 
Det råder en diskursiv kamp mellan könsstereotypa föreställningar där män ska verka för 

rollen att vara manliga, samtidigt som de förväntas bryta upp rollen genom att främja en 

motsatt eller annan roll för att inte stärka en manlig stereotyp (Nordberg, 2003, s.329). Idag 

finns det uppfattningar om att antalet män inom socionomyrket borde öka då män behövs i 

socialt arbete för att representera ett manligt perspektiv och vara manliga förebilder 

(Mattsson, 2002, s. 28-29). 

 

Vad som framkommer ovan har fått oss att reflektera över männens roll i socialt arbete. Det 

kan antas att det inte är oproblematiskt att som man arbeta inom socialt arbete, som inte bara 

antalsmässigt domineras av kvinnor utan även associeras med vad som traditionellt definieras 

som kvinnliga förmågor som omsorg, empati, vård och relationsarbete (Kollind, 2003). 

I uppsatsen vill vi studera upplevelser och attityder hos manliga socialsekreterare verksamma 

inom arbete med barn och ungdomar. Anser dessa socialsekreterare att det är nödvändigt att 

anpassa sig efter kvinnliga och/eller manliga normer och värderingar för att passa in på 

arbetsplatsen eller i yrkesrollen? Upplever de några fördelar eller motsättningar med att vara 

man inom denna yrkesgrupp? Män inom kvinnodominerade yrken är ett område som sällan 

har uppmärksammats i forskning tidigare. Vår förhoppning är att få en ökad kunskap om vad 

det kan innebära för manliga socialsekreterare att arbeta inom socialtjänstens arbete med barn 

och unga, samt vad könstraditioner kan ha för betydelse för detta. 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka manliga socialsekreterares attityder och upplevelser av 

hur det är att arbeta i minoritet inom ett kvinnodominerat yrkesområde. Specifikt inriktat på 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar mellan 0-18 år.   

 

2.1 Frågeställningar 

 
Studiens syfte belyses utifrån följande frågeställningar: 

- Upplever manliga socialsekreterare att deras position som minoritet utgör ett hinder 

alternativt en möjlighet i deras arbete? 
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- Upplever manliga socialsekreterare att föreställningar om kön påverkar dem i det dagliga 

arbetet? 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

 

2.2.1 Kvinnligt, feminint, manligt, maskulint 

Vi ser på begreppen femininitet och maskulinitet som effekter av sociala och historiska 

mönster och processer som ständigt upprepas och genomsyrar hela samhället (jfr. Butler, 

2006, s.31). Vi har valt att använda begreppen kvinnligt och feminint respektive manligt och 

maskulint för att göra uppsatsen begriplig. Detta innebär inte att alla kvinnor är kvinnliga och 

gör feminina saker, lika väl som alla män inte är manliga och gör maskulina saker. Likväl 

som kvinnor kan internalisera maskulinitet, kan män internalisera femininitet. 

 

2.2.2 Kvinnodominerad arbetsplats                                                                        

För att en arbetsplats ska kallas kvinnodominerad krävs minst 60 % av det dominerande 

könet. Kvinnodominerad arbetsplats avser branscher där den övervägande majoriteten av 

arbetskraften består av kvinnor, till exempel förskolan, grundskolan samt vård- och 

omsorgssektorn (Statistiska Centralbyrån, 2012).  

3. Forskningsöversikt 

 

3.1 Sökprocess 

 
I internationella sökningar har vi använt databaserna ProQuest och EBSCO. I träffarna fann vi 

i abstracts termer på engelska att vidare använda i våra sökningar. Sökord som gav relevanta 

sökträffar var: gender, assessment*, stereotype*, social work, female, male, men*, 

masculinity, career, nontraditional. Vi har kombinerat orden med Booleska operatoren AND. 

För att få vetenskapligt granskade träffar begränsades sökningarna med markeringen “peer-

reviewed”. I de fall då artikelförfattaren refererat till tidigare studier/artiklar relevanta för vår 

studie har dessa artiklar sökts med hjälp av databasen Google Scholar. 
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Vid nationella sökningar med svenska söktermer använde vi DiVA och LIBRIS. Sökord som 

gav relevanta sökträffar var: omsorgsarbete, kön, könssegregation, maskulinitet, 

genusperspektiv, socialt arbete, kvinnor, profession, jämställd, socialtjänst. 

Många av författarna i våra sökträffar refererade till Connell (2008) och Marie Nordberg 

(2003). Dessa böcker sökte vi därför upp i Stockholms Universitetsbiblioteks databas. Utöver 

sökningar i databaser har ytterligare vetenskaplig litteratur hittats i referenslistor genom så 

kallad kedjesökning. 

 

3.2 Könstraditioners betydelse 

 
Att kvinnor är mer omsorgsfulla och empatiska än män framkommer i en studie av Pifer, 

Shimizu och Pifer (1994). Förklaringen till att det i den kvinnliga könsrollen ingår 

omhändertagande och empati är att kvinnor socialiseras in i en könsroll där de lär sig att ta 

hand om andra. Även Gilligan (1985) visar på att kvinnor på grund av sin ställning i familjen 

har en omsorgsmoral som bygger på ansvar för andras välbefinnande och ett inlevande i vad 

andra känner, till skillnad från män vars moral bygger på makt, kontroll och rättviseprinciper. 

Hon menar att män och kvinnor gör olika ställningstaganden i etiska dilemman där männen 

har en rättviseetik och kvinnorna en omsorgsetik. I situationer där männen tenderade att värna 

om regler, principer, rättvisa, ett distanserat förhållningssätt och frihet, tenderade kvinnorna 

att värna om och betona omsorg, relationer, närhet, kärlek och omtanke. Även en studie av 

Kollind (2003) säger att kvinnor anses ha de moraliska egenskaperna som krävs för att genom 

personligt inriktad hjälp bidra till att fostra hjälpbehövande. 

 

En traditionell syn på könsroller där en tydlig uppfattning om könens olika intressen 

dominerar och påverkar utredning- och beslutsprocessen hos socialtjänsten (Kullberg, 

2006).  Socialstyrelsen (2004) bekräftar att socialtjänstens arbete starkt präglas av 

traditionella föreställningar om kön. Bedömningen av män och kvinnor skiljer sig åt mellan 

handläggare, vilket bidrar till att klienterna behandlas olika utifrån sitt kön och därmed får 

olika insatser när de söker hjälp (Kullberg, 2006). Detta beskriver Kullberg och Fäldt (2008) 

bidrar till att ett genussystem upprätthålls av socialsekreterarna. Könsrelaterade olikheter i 

“hjälpyrken” har studerats utifrån olika perspektiv, vilket gör det svårt att generalisera 

könsskillnader inom yrkesutövningen. Exempel på områden som fenomenet studerats utifrån 

är diagnostisering och behandlingsåtgärder (Kullberg & Fäldt 2008). 
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Kullberg och Fäldts (2008) resultat visar att socialarbetare tenderar att koppla bedömningar av 

klientens problem och ge förslag till stödåtgärder som ligger närmare de genusrelaterade 

karaktärsdrag deras egen könsroll generellt förknippas med i samhället. Resultatet av studien 

säger att kvinnorna fokuserar mer på socialt stöd för klienterna och männen mer på 

administrativa åtgärder som arbetssökande och kompetenshöjande medel. Männen ser sitt 

arbete mer personligt och har en större önskan om egen utveckling (Kullberg, Fäldt 2008). 

Kullberg (2006) skriver i sin studie att kvinnliga handläggare lägger mer fokus på social 

omsorg än manliga. I vår studie kommer vi inte att undersöka hurvida könstillhörighet 

påverkar beslutsprocessen. Vi finner trots detta att de skillnader som framkommer i 

ovanstående studier är relevanta för vår kontext då de tydligt visar att kön kan ha en 

betydande effekt på arbetet.  

 

3.3 “Glasrulltrappa” 

 
Tidigare forskning visar olika anledningar till att män träder in i kvinnodominerande 

yrkesområden. Det framträder bland annat en önskan om självförverkligande hos männen som 

inte finns i traditionella ”mansyrken” (Cameron, 2001; Sargent, 2001; Smith, 1993), större 

möjligheter till befordran och chefspositioner (Williams, 1995; Bagilhole & Cross, 2002; 

Lupton, 2006; Simpson, 2005), särskilda intressen och talanger (Bagilhole & Cross, 2006), 

missnöje med traditionellt manliga yrken (Simpson, 2005) eller att männen slumpmässigt 

“hamnat där” (Simpson, 2005; Cameron 2001). 

 

Williams (1995) belyser att män har fördel i kvinnodominerande yrken och tar med sig sin 

överordnande position i samhället för att på så vis erhålla privilegier även på jobbet. Williams 

myntade begreppet “glasrulltrappa” för att beskriva strukturella processer som gör att män i 

kvinnodominerande yrken avancerar i hierarkin och gör karriär på ett sätt kvinnorna inte gör. 

Förväntningarna att avancera kan upplevas som obekväma för männen, men kan också 

upplevas positiva då männen ofta belönas med högre status och lön om de klättrar uppåt i 

professionen. Williams publicerade år 2013 en artikel där hon belyser begränsningar med 

glasrulltrappan, där beskriver hon att fenomenet inte är tillgängligt för alla män då vissa 

grupper exkluderas och diskrimineras på grund av exempelvis klass och etnicitet (Williams, 

2013). 

 

Williams forskningsresultat och fenomen glasrulltrappa har konfirmerats av forskarna Eddy 

S. Ng och Willi H. Wiesner (2007), vars studie säger att män tycks ha en strukturell fördel när 
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de befinner sig i minoritet och att de i högre grad anställs även om de är underkvalificerade 

för ett jobb, i jämförelse med kvinnor i motsvarande position. Williams teori har även belysts 

i en svensk studie som innehåller longitudinell data mellan perioden 1965-1991 och visar att 

män i kvinnodominerande yrken har påtagligt bättre chanser till intern befordran än kvinnor i 

samma yrken med likvärdiga kvalifikationer (Hultin, 2003). Även Robertsson (2002) menar 

att män i kvinnodominerade yrken avancerar snabbare och blir chefer oftare än kvinnor. 

 

Kullberg & Fäldts studie (2008) visar att män i kvinnodominerande yrken oftare specialiserar 

sig på högre administrativa nivåer eller chefspositioner, samt i högre grad förväntar sig bli 

befordrade. Män med icke könstypiska yrken har visat sig lägga större vikt vid framgång och 

konkurrenskraftiga belöningar än män med könstypiska yrken. Studien beskriver strategier 

män visat sig använda för att hantera sin roll i kvinnodominerande yrken. Antingen anpassar 

sig männen till förväntningarna på yrkesrollen och visar färre traditionellt maskulina drag än 

män i andra yrken, eller så tenderar de att omdefiniera kärnan i arbetet så att den närmare 

identifieras med traditionellt maskulina positioner och intressen. 

 

3.4 Självförverkligande & tillfredsställelse 

 
Karin Kullbergs studie (2006) motsäger sig ovanstående. I studien framkommer att männens 

fördel inom kvinnodominerade yrken inte i första hand tar sig i uttryck genom chefspositioner 

och att männen inte längre strävar efter chefspositioner i samma utsträckning som tidigare. 

Simpson (2005) har intervjuat totalt fyrtio män om deras karriärsorientering inom 

kvinnodominerande yrken och konstaterar även hon att dessa män inte hade ambitionen att bli 

chefer. Studien är genomförd på sjuksköterskor, kabinpersonal, bibliotekarier och 

lågstadielärare. I sitt resultat identifierar Simpson tre kategorier bland de undersökta männen 

vilka hon benämner seekers, finders och settlers. Seekers benämns de män som aktivt sökt sig 

till kvinnodominerade jobb, finders de män som gjort ett passivt val och mer slumpmässigt 

hamnat i ett kvinnoyrke och settlers benämner hon de män som sökt sig bort från traditionellt 

maskulina yrken. Vad som också framkom var att många män som hade en annan 

yrkeskarriär bakom sig när de valde ett kvinnodominerat yrke framhöll självförverkligande 

och tillfredsställelse med arbetet som viktigare mål än att göra karriär. Bartlett m.fl. (1999) 

och Smith (1993) drar liknande slutsatser. De fann att manliga sjuksköterskor inte ville göra 

karriär eftersom de ansåg att tillfredsställelsen med arbetet var viktigare än att avancera till 

chefsposition. 
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Karin Kullberg (2006) har även funnit att manliga socionomer belyser känslan av frihet och 

självständigt arbete som viktiga faktorer för att de ska trivas med sitt arbete, samt att männen 

söker sig till avgränsade områden där de kan skapa fördjupade kunskaper och expertroller. 

Männen inom socialt arbete innehar yrkesroller med hög professionaliseringsgrad och status 

som terapeuter, entreprenörer och forskare, därför bibehåller de en högre position än 

kvinnorna trots att de egentligen inte har någon formell makt på arbetsplatsen. Kullberg 

konstaterar att manliga socionomer har fördel i egenskap av att de är män, vilket tar sig 

uttryck genom att de får statusfyllda arbeten tidigt i karriären. 

 

3.5 Utmaningar 

 
Cameron (2001) beskriver hur männen ifrågasätts när de träder in i kvinnodominerande 

yrken. Även Cross och Bagilhole (2002) beskriver hur män som arbetar inom 

kvinnodominerande yrken upplever att deras maskulinitet ifrågasätts av omgivningen. De 

förklarar likt Kullberg & Fäldt (2008) strategier männen använder för att bibehålla en 

traditionell maskulinitet och skapa distansering till sina kvinnliga kollegor. Distanseringen 

kan ta sig olika uttryck, vissa män lyfter fram typiskt manliga sidor av arbetet eller förklarar 

de egna arbetsuppgifterna som skilda från kvinnornas, medan andra framhäver sig som bättre 

yrkesmänniskor än sina kvinnliga kollegor. Dessa strategier vidmakthåller män som det 

överordnade könet även när de befinner sig som minoritet i kvinnodominerande yrken. I 

studien framkommer även att männen tenderar att värdera arbetet och yrkesstoltheten högre 

än vad de kvinnliga kollegorna i allmänhet gör. 

 

Forskning visar att män inte enbart åtnjuter fördelar i kvinnodominerande yrken, utan också 

står inför utmaningar (Cameron, 2001; Lupton, 2006; Evans 2002; Sargent, 2001). Män möts 

ofta av misstänksamhet över yrkesvalet, särskilt när arbetet relateras till barn (Hicks, 2001; 

Lupton, 2006) . Dessutom får män ofta brottas med stereotypen om att de kan vara farliga för 

barn och kvinnor och därför måste ses med misstanke (Hicks, 2001; Scourfield & Coffey 

2002). Ett antal studier har svarat på denna misstanke gentemot män, vilka handlar om att 

män som arbetar nära barn och kvinnor ofta tvingas utveckla strategier för att skydda sig och 

minska risken för anklagelser och misstankar om olämpligt uppförande eller beröring av 

barnen/kvinnorna (Evans 2002; Sargent 2001).                                  
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3.6 Relationsarbete och hjälparbete - ett feminint ideal 

 
Kön är en av vår kulturs primära ramar för att organisera sociala relationer. "Regler om kön” 

reflekterar våra föreställningar om de flesta människors uppfattningar av den typiska mannen 

eller kvinnan. Dessa "regler" är inte enbart enskilda föreställningar, utan kulturella 

övertygelser. Under hela nittonhundratalet har yrken som sjuksköterskor, 

grundskoleundervisning och socialt arbete identifierats som kvinnors arbete (Ramvi & 

Davies, 2010). Kullberg och Fäldt (2008) beskriver att en orsak till att dessa yrken är 

könsbundna till kvinnor delvis beror på att det finns förväntningar om att yrkesutövaren skall 

besitta feminina egenskaper. Westberg-Wohlgemuth (1996) beskriver att 

socialiseringsprocessen inte är densamma för män och kvinnor vilket leder till att kvinnor och 

män utvecklar olika egenskaper och kvalifikationer. Detta är varför vissa egenskaper och 

kvalifikationer uppfattas som mer feminina eller maskulina än andra. 

 

Ramvi och Davies (2010) jämför det feminina idealet med idealet som innehas av 

”relationsarbetare” som i studien omfattas av lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. I dessa 

yrkesroller är relationen grundläggande. Det feminina idealet har över tid skapats genom 

bland annat en kulturell syn på kvinnlighet och moderskap. Idealet innefattar föreställningar 

om att kvinnor förväntas uttrycka känslor, vara omsorgstagande, kommunikativa och 

omhändertagande av andra. Det finns en diskurs om vård som idealiserar mödrar som 

vårdgivare då de anses starka vid motgångar och känslomässigt fjädrade. Somliga hävdar att 

den förväntan som skapas av idealet är positiv för kvinnor i relationsarbeten, då dessa gör 

identifieringen med arbetet lättare eftersom rollen ligger nära deras könsidentitet. Studien 

påpekar dock vikten av att ta avstånd från idealet då det finns ett behov av ett utökat ideal hos 

kvinnliga relationsarbetare som möjliggör negativa känslor, kreativitet och osäkerhet i 

professionella relationer. 

 

Storm (2008) presenterar resultat från en studie inom äldreomsorgen, som enligt Westberg-

Wohlgemuths (1996) är ett könsmärkt yrke då det är ett yrke inom vård och omsorg. I studien 

framgår att männen på arbetsplatsen positionerades som kvalitativt annorlunda än sina 

kvinnliga kollegor. Det talades bland annat om den manliga kroppen och dess förmåga att 

vara mer teknisk kompetent och fysiskt starkare än kvinnornas. Många av kvinnorna hävdade 

att de hade en annan fallenhet för arbete med omsorg och ett annat förhållningssätt och 

erfarenheter av moderskap. 
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3.7 Sammanfattning 

 
Forskningsöversikten visar att traditionella föreställningar om kön präglar socialtjänstens 

arbete. Mycket av den forskning vi funnit handlar om att kvinnor och män tillskrivs olika 

egenskaper som kan ha en avgörande inverkan på beslut gällande klienten, då socialarbetaren 

ofta låter sin egen könsroll påverka besluten (Kullberg, 2006; Kullberg & Fäldt, 2008; 

Socialstyrelsen, 2013). Att relationsarbeten är könsbundna till kvinnor beror delvis på att det 

finns förväntningar om att yrkesutövaren ska besitta feminina egenskaper. Det feminina 

idealet har skapats över tid genom bland annat en kulturell syn på kvinnlighet och moderskap 

(Ramvi & Davies, 2010). 

 

En bild av att kvinnor är mer omsorgsfulla, empatiska, och mer benägna att ge omsorg åt 

andra än vad män är framkommer i flera av studierna (Kullberg, 2006; Kullberg & Fäldt, 

2008; Piefer,1994). Det framgår att kvinnors omsorgsmoral bygger på ansvar för andras 

välbefinnande och ett inlevande i vad andra känner, medan mäns bygger på makt, kontroll och 

rättviseprinciper (Gillian, 1985). 

 

Män tycks träda in i kvinnodominerande yrkesområden av olika anledningar (Cameron 2001; 

Sargent 2001; Smith 1993). Män tros ha fördelar i kvinnodominerande yrken vilket tar sig i 

uttryck genom att de får statusfyllda arbeten tidigt i karriären och har påtagligt bättre chanser 

till intern befordran och anställning än kvinnor med likvärdiga kvalifikationer (Gilligan, 1985; 

Kullberg, 2006; Eddy S. Ng, Willi H. Wiesner, 2007; Hultin, 2003). Vi har även funnit studier 

som säger att män i kvinnodominerade yrken inte har ambitionen att bli chefer, 

tillfredsställelsen med arbetet framgår i dessa studier som viktigare än att avancera till 

chefspositioner (Simpson, 2005; Bartlett et al, 1999; Smith, 1993). 

 

Mestadels av de studier vi funnit fokuserar på hjälparbete inom vården. Vi ser att könsroller 

inom socialtjänsten är ett relativt outforskat område och hoppas att vår studie kommer leda till 

att nya frågor väcks. 

4. Teoretiska utgångspunkter                                    

  

För att på bästa sätt förstå och analysera vår empiri krävs en förståelse för hur könade 

förväntningar uppkommer och upprätthålls. Följande teorier kommer vi att redogöra för under 
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detta avsnitt, Butlers definition av performativitet, Hirdmans teori om genussystem och 

genuskontrakt samt Connells teori kring konstruktioner av kön. Vår avsikt är att genom dessa 

kunna lyfta abstraktionsnivån och problematisera följderna av socialsekreterarnas syn på sitt 

yrke och arbetsuppgifter, samt huruvida de är kopplade till specifika kön. Förhoppningsvis 

ger dessa teorier oss även möjlighet att undersöka de normer och ideal som finns för könen 

och hur de påverkar respondenterna. 

 

4.1 Performativitet 

 
Butler (1999, s.9) ifrågasätter och tar avstånd från den traditionella synen på kön som 

biologiskt faktum och genus som kulturellt konstruerat och menar att även kön är kulturellt 

konstruerat. Det biologiska könet bör betraktas som lika kulturellt konstruerat som genus då 

även kön uppfattas genom en samhällelig diskurs. Butler menar att det inte existerar någon 

identitet eller sanning bakom kön. Människan blir till följd av detta snarare den identitet 

vilken följer av hens agerande, vilket är nödvändigt i interaktion med andra. Vår känsla av 

identitet föregås alltså av våra genusuttryck. 

 

Genom att vi upprepande utför handlingar som identifieras med den socialt etablerade bilden 

av kön så skapar och upprätthålls bilden av könen som skilda varandra. De handlingar vi utför 

för att upprätthålla könsskillnader benämner Butler som performativa handlingar. Vi ger 

synen på kön legitimitet genom de performativa handlingarna då den distinkta skillnaden 

mellan vad som är en man och kvinna genom handlingarna ses som naturlig (ibid., ss. 33, 

147, 173, 178). 

 

Könsidentiteten är egentligen uppbyggd genom fabricering grundad på en allmän och social 

diskurs. Kön är temporärt, en "social tillfällighet" som påverkas av tid, rum och den sociala 

kontexten och bör därför inte konstrueras som en oföränderlig identitet. Detta innebär att kön 

kan luckras upp och omdefinieras genom avvikande upprepande handlingar. Att som man 

arbeta som sjuksköterska kan göra att han antas vara homosexuell, om många män arbetar 

som sjuksköterskor kan det innebära en uppluckring av föreställningen om att sjuksköterskor 

ska vara kvinnor. Därmed kan yrket frånkopplas könade förväntningar. Enstaka avvikande 

handlingar behöver dock inte automatiskt innebära ett ifrågasättande av rådande könsbilder, 

utan kan bortförklaras genom att en positionerar avvikaren som annorlunda och bestraffar den 

(Butler, 1999, ss. 25, 31, 173-180). 
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4.2 Genussystemet enligt Hirdman 

 
För att lättare förstå världen har människan en inre drivkraft vilken delar in livet i olika 

kategorier och beståndsdelar, genom detta sätter vi in oss själva i ett större sammanhang. 

Dessa kategoriseringar görs gärna i dikotomier så som kort och lång, svart och vit, liten och 

stor och så vidare. 

 

Hirdman (2004) betonar att idéerna om ett genussystem inte är någon egentlig teori, utan 

snarare ett mer beskrivande begrepp om könens olika förhållanden. Att olika uppgifter, platser 

och egenskaper blir bärare av genus är ett resultat av uppdelningen mellan könen och 

föreställningar om maskulint och feminint. Hirdman ser genussystemet som en 

ordningsstruktur av könen som en förutsättning för andra politiska, ekonomiska och sociala 

ordningar. Genussystemet upprätthålls av två samverkande principer, dikotomin och 

hierarkin. Dikotomin står för isärhållande tabu, att manligt och kvinnligt inte bör blandas, 

medan hierarki åsyftar till att mannen är norm och därmed står för det allmängiltiga och utgör 

därför bedömningsmallen för vad som är normalt. Isärhållandet och den könssegregerade 

arbetsmarknaden tydliggörs när uppdelningen mellan män och kvinnor växer, vilket resulterar 

i en spegling av mannen som norm i samhället för vad som anses normalt och allmängiltigt. 

Med manlig norm menar Hirdman att man ses som ett begrepp/fenomen med en abstrakt form 

vilket är personifierat likt begreppet människa. Männen ses utifrån mansperson alltså 

människa, medan kvinnor ses utifrån sitt kön. Att mannen är överordnad i hierarkin yttrar sig 

bland annat i att männen tjänar mer då det de gör betraktas som mer värdefullt (Hirdman, 

2004, ss. 59, 113-119). 

 

Hirdman menar vidare att genusskapandet, våra idéer om vad man och kvinna är, är något 

som är svårt att bryta sig loss ifrån. Dessa mönster av mannen som norm och kvinnan som 

underordnad, löper långt tillbaka i tiden och påverkar oss än idag (Hirdman, 2001, s. 47-50). 

Genussystemet grundar sig på dessa djupt rotade föreställningar i samhället om hur könen ska 

vara och utgör därför själva processen som framkallar genusbaserade hierarkier och 

segregering i samhället. Dessa föreställningar benämner Hirdman även som genuskontrakt 

(Hirdman, 2004, s. 119). 

 

Hirdman (2001) använder begreppet genuskontrakt för att förklara den outtalade 

överenskommelse mellan män och kvinnor som styr våra roller och åtaganden i vardagen. 
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Genuskontraktet beskrivs som ett osynligt kontrakt mellan män och kvinnor som vidareförs 

mellan generationer och återfinns på alla nivåer samhället. Genuskontraktet upprätthåller 

genusordningen, vilket är den maktstruktur som råder i samhället och som bygger på mannen 

som norm samt män och kvinnor som varandras motsatser. Kontraktet innefattar 

gemensamma föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, och har som uppgift att 

reglera förhållandet mellan män och kvinnor. Kontraktet bestämmer hur könen ska uppträda 

gentemot varandra i olika kontexter. För att bedöma vad som är maskulint måste det sättas i 

relation till vad som är feminint och därigenom blir genuskontraktet ett motsatsförhållande 

mellan män och kvinnor. Även om kontraktet är mera gynnsamt för män är vi alla, män som 

kvinnor, med och upprätthåller det. Hirdman beskriver det som: 

 

… det strukturella tvång som båda könen tyngs under, som ett gemensamt ok de inte 

kan ruska av sig – samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men också 

förståelse av upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen. (Hirdman 2001, s. 

84) 

                                        

4.3 Könskonstruktioner enligt Connell 

 
Genus skapas över tid genom interaktioner i samhället. Genom användning av begreppet kan 

människor hantera och förstå omgivningens handlingar och mönster. Utifrån dessa handlingar 

skapar samhället likheter och skillnader gällande exempelvis egenskaper mellan könen 

(Connell, 2008, s. 109-110). I tidig ålder placeras individen in i fack som blir avgörande för 

hur vi utvecklar vår identitet. Killar uppfostras till att bli maskulina och tuffa genom att låtsas 

utöva sporter där de tränas i att utöva fysisk dominans över andra. Tjejer uppfostras däremot 

till att bli hjälpande och omvårdande, vilka anses vara feminina egenskaper. Till följd av att 

tjejer uppfostras till att bli omvårdande och hjälpande tenderar de även att välja yrken som 

efterfrågar dessa egenskaper. Dessa inlärda mönster speglas av samhället och präglar hur män 

och kvinnor beter sig i sitt dagliga liv, de formar och upprätthåller samhällets rådande 

genusordning (Connell, 2009, s. 16-17) 

En uppdelning mellan män och kvinnor är vad som utgör samhällets rådande könsordning. 

Gruppen män är generellt överordnade gruppen kvinnor. Denna könsordning måste även 

sättas i relation till den heterosexuella normen. Individen kategoriserar alltid andra människor 

som man eller kvinna, icke heteronormativt beteende ses därför som ett hot då det blandar 

samman maskulinitet och femininitet. Connell (2008) beskriver männens ledande position 
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över kvinnorna i samhället genom att använda sig av begreppet hegemoni, vilket i huvudsak 

syftar till att fastställa maktrelationen mellan könen. Det finns en bild i samhället av att män 

har maktfulla yrkespositioner, ett synsätt som tillsammans med ett kulturellt ideal skapar 

hegemoni. Alla män lever inte upp till föreställningarna som motsvarar den hegemoniska 

maskuliniteten, men trots detta innehar män fördelar i samhället jämfört med kvinnor 

Könsordningen kan både förändras och utmanas då den utgörs av ett mönster som 

konstruerats över tid (Connell, 2008, ss. 115, 117).   

 

Uttryck som “verkliga män” och “den djupa maskuliniteten” har bidragit till föreställningar 

om mäns beteenden som omöjliga att ändra på. Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå 

från männens kroppar, det vill säga hur männen beter sig och agerar. Därefter uppstår 

föreställningar om att män av naturen är aggressivare än kvinnor och att de av naturen inte tar 

hand om spädbarn. Maskulinitet och femininitet förknippas vanligtvis med den manliga och 

kvinnliga kroppen, men detta är inte något som avgörs av biologin. En man eller kvinna kan 

om hen vill se ut eller uttrycka sig på ett sätt som normalt förknippas med det motsatta könet. 

Individen har alltså själv utrymme att konstruera och förhålla sig till sitt kön. Varför 

ojämlikheterna skapas mellan könen betraktas bland annat bero på att könen påverkas av den 

socialamiljön (Connell, 2008, s. 83-85). 

 

De maktrelationer som finns mellan kvinnor och män kan, trots männens överordnade 

position i samhället, variera och se olika ut i olika institutioner och lokala sammanhang. 

Könsrelationer går att studera och analysera på både lokal, regional och global nivå. Samtliga 

av dessa nivåer är sammanlänkade på ett eller annat sätt. I vår studie kommer vi främst att 

beröra den lokala nivån, vilken handlar om ansikte mot ansikte-relationer i vardagen. När 

könsordning studeras på en lokal nivå och berör olika institutioner som till exempel skolor, 

fabriker, poliskårer och arméer talar Connell (2009) om genusregim som ett begrepp för att 

förklara de mönster av genusarrangemang som präglar de olika institutionerna. Genusregimer 

är ett vanligt inslag i organisationers liv, de är också föränderliga. Organisationernas 

genusregimer ingår i ett större mönster vilket sträcker sig genom tiden. Dessa större mönster 

benämner Connell (2009) som samhällets genusordning. De förändringar som kan påverka 

genusregimerna föds ofta i en sektor i samhället och det tar sedan tid innan förändringarna 

kan tränga sig in i andra sektorer (Connell, 2009, s. 101-102).   
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5. Forskningsmetod 

5.1 Metodval 

 
Då syftet med studien och frågeställningarna är av den art att de ämnar att besvara frågor om 

socialsekreterarens attityder och upplevelser, ansåg vi att den bäst lämpade metoden var 

kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativ metod var vår ambition att få ett inifrånperspektiv och 

en djupare förståelse för respondenternas livsvärldar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). 

                                                                                    

Vi har använt en semistrukturerad, halvstrukturerad livsvärldsintervju som intervjuform. Ett 

antal öppna frågor ställdes till samtliga respondenter, vilka kompletterades med olika 

följdfrågor anpassade efter den enskilda intervjun. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

har som mål att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärldar för att utifrån dessa 

beskrivningar kunna tolka innehållet i ett fenomen. De fördelar vi tillvaratog med denna typ 

av intervjuform var möjligheten till att vara flexibla, kunna frångå de i förväg formulerade 

frågorna och följa riktningen som respondenterna tar i intervjun (Bryman, 2011, s. 206; Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 19). 

 

5.2 Urval & avgränsningar 

 
Målgruppen för studien är manliga socialsekreterare verksamma inom socialtjänstens arbete 

med barn och unga 0-18 år. Tidigare forskning visar att män ofta bemöts med reaktioner av 

misstänksamhet när arbetet relateras till barn, vår förhoppning var att kunna studera detta 

vidare (Hicks, 2001; Lupton, 2006). Vi har intervjuat sex socialsekreterare i fem olika 

kommuner inom Stockholms län. Vi valde olika kommuner då normer och förväntningar om 

könsroller kan skilja sig åt i olika lokala kontexter, kommuner och arbetsgrupper (Scourfield, 

2006). Urvalet kan betecknas som ett strategiskt urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s.180). För att få tag på respondenter till vår studie kontaktade vi bland 

annat socialtjänstkontor i olika kommuner via telefon och fick därigenom kontaktuppgifter till 

respondenterna. Vi kontaktade även enhetschefer på olika stadsdelsförvaltningar som slussade 

vår förfrågan om respondenter till vår studie vidare genom att maila ut förfrågan till manliga 

anställda på arbetsplatserna. 

                                                                                                                                       

 



 20 

5.3 Datainsamling 

 

I detta avsnitt redogör vi för hur vår datainsamling har gått till, uppdelat i några 

underrubriker, samt hur materialet har analyserats. 

 

5.3.1 Etiska ställningstaganden 

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer. Dessa 

innebär att kravet på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har beaktats och 

ständigt varit i fokus under uppsatsens gång. Under forskningsprocessen har vi underrättat 

respondenterna om deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Vid förfrågan samt vid respektive intervjutillfälle informerades respondenterna om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Vi gjorde bedömningen att varje respondent själv haft mandat att besluta om sitt 

deltagande i studien och vi har därför inte inhämtat särskilt samtycke från tredje part, i form 

av exempelvis arbetsgivaren (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88). 

       

Konfidentialitet beaktar vi genom att respondenterna avidentifieras för att inte bli utlämnade i 

uppsatsen. Vi kommer inte heller att skriva ut på vilka socialtjänstkontor eller i vilken 

kommun respondenterna är yrkesverksamma. Allt material i form av inspelningar, 

anteckningar och transkriberingar kommer förstöras efter studiens genomförande, vilket 

uppfyller nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet inte får användas till något 

annat än till den studie som det är tänkt och informerat till. Respondenterna upplystes om att 

uppgifterna enbart skulle hanteras av författarna och att det endast var till denna uppsats 

uppgifterna skulle användas och resultera i en C-uppsats vid Institutionen för socialt arbete 

vid Stockholms Universitet. 

 

5.3.2 Tillvägagångssätt & genomförande 

För att fånga studiens syfte och frågeställningar valde vi en halvstrukturerad intervjuform då 

denna ger respondenterna möjlighet att prata fritt om sin livsvärld (Kvale & Brinkmann, 

2009, ss. 19, 44). För att få ut så mycket information som möjligt av respondenterna 

möjliggjorde denna intervjuform för eventuella följdfrågor för att ytterligare fördjupa sig i 

respondenternas upplevelse av fenomenet. Utformningen av vår intervjuguide formulerades 

med inspiration från den intervjuguide som använts vid Storms (2008) studie som handlar om 

män och kvinnor som arbetar som omsorgsarbetare på sjukhem samt om hur föreställningar 

om kön kan ta sig i uttryck i tal, handling och attityder. Vi valde att inte granska innehållet i 
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vår intervjuguide genom en pilotstudie, dels på grund av att vi hämtat inspiration från en 

redan beprövad intervjuguide, och dels för att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjuerna när vi kände att vi ville fördjupa svaren. Vår intervjugudie inleddes med 

bakgrundsfrågor och därefter ringade vi in de centrala teman som återfanns i vår tidigare 

forskning och de teorier som upplevdes kunna ge svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Samtliga intervjuer avslutades med en öppen fråga för att ge deltagarna tillfälle att ta upp 

sådant de funderat på under intervjun eller kring ämnet generellt.   

  

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats för att förenkla för 

respondenterna då intervjuerna ägde rum under deras arbetstid. När vi genomförde 

intervjuerna valde vi att vara två intervjuare. Detta för att vi bedömde att det skulle ge ett mer 

naturligt och avslappnat intryck av ett samtal. En vidare diskussion om att vara två forskare 

närvarande vid intervjuerna återfinns även under rubriken reliabilitet.  Efter godkännande av 

respektive respondent valde vi att använda bandspelare vid intervjutillfället. Detta 

möjliggjorde för oss att koncentrera oss på samtalsämnet och dynamiken i intervjun (jmf 

Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194), samt att genom transkriberingarna av inspelningarna 

sedan underlätta användandet av citat i presentationen av vårt resultat.  

   

5.3.3 Databearbetning & analys     

Intervjuerna genomfördes under en och en halv veckas tid och direkt efter varje intervju 

transkriberades intervjun ordagrant av oss båda. För att säkerställa att vi transkriberade så lika 

som möjligt gjorde vi tydliga regler för hur vi skulle markera pauser, skratt etc. I vår första 

bearbetning av ljudinspelningarna transkriberade vi ordagrant med bibehållet talspråk för att 

inte påverka innehållet och kunna återge exakta citat. Därefter jämfördes alla transkriberingar 

för att få en helhetsbild av intervjuerna och för att se att dessa överensstämde. Vi korrigerade 

genom att lyssna på ljudinspelningen när vi upptäckte misstag.  

 

Nästa steg var att identifiera data som var relevant och betydelsefull för studien, vilket 

utfördes genom att markera den typen av data med markeringspenna. I denna process kunde 

vi även påbörja en jämförande analys för att hitta underliggande mönster vad gäller likheter 

och olikheter av respondenternas erfarenheter och upplevelser. Vi läste igenom intervjuerna 

flera gånger och markerade de delar där vi upplevde att våra frågeställningar besvarades. 

Detta innebar också att vi sorterade bort de delar som vi ansåg oväsentliga för 

undersökningens syfte. De likheter vi fann i texterna delade vi sedan upp i teman. Vi använde 
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olika färger på markeringspennorna för att kategorisera olika teman som vi kunde utläsa av 

intervjuerna. Empirin i dessa teman tolkades och analyserades dels utifrån de teorier vi valt att 

använda oss av samt utifrån den tidigare forskning och övrig bakgrundsinformation som vi 

inledningsvis presenterat i uppsatsen. Varje tema kopplades till respektive frågeställning. I 

resultatdelen kommer vi att försöka återge intervjuernas utsagor i koncentrerad form 

kompletterat med citat för att förtydliga. Denna analysmetod kan närmast beskrivas som 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221-223).    

 

Vi har valt ut särskilda citat från intervjuerna som vi tycker belyser vårt syfte med studien och 

våra frågeställningar. Talspråket kan framstå som osammanhängande varav de citat som 

presenteras i studien i vissa fall har justerats något där repetitiva ord eller hummanden som 

inte var av betydelse för berättelsen tagits bort (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 204). Vi har 

däremot försökt bibehålla citaten så lika orginalutlåtandet som möjligt för att inte missa 

värdefull information.  

                                                                                                                          

5.3.4 Vetenskapsteoretiska överväganden 

Då vår studie utgår från den kvalitativa metoden med fokus på respondenternas livsvärldar 

faller det sig naturligt att vi i uppsatsen har en fenomenologisk grund, samt hermeneutiken 

som grund för våra tolkningar. Den fenomenologiska utgångspunkten tar sig i uttryck genom 

att socialsekreterarnas upplevelser är centrala i uppsatsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41-

43) Vid bearbetningen av vår insamlade empiri använde vi oss av en hermeneutisk 

meningstolkning i syfte att analysera intervjumaterialet. Inom det hermeneutiska perspektivet 

är tolkning av mening i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 30). Genom att kombinera 

hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv var vår förhoppning att kunna få rika 

beskrivningar och förklaringar som en bra grund till den hermeneutiska tolkningen av 

materialet. 

                                        

Inledningsvis utgick vi från våra valda teorier när vi samlade in vårt empiriska material, vi 

hade alltså med oss viss teoretisk kunskap innan empiriinsamlingen påbörjades, detta styrde 

delvis bearbetningen av det empiriska materialet. Efter att vi genomfört insamlingen av 

empiri var vi öppna för att justera vår teoretiska referensram med ytterligare teorier och 

modeller för att möjliggöra en mer omfattande analys för att uppfylla syftet med studien. Vår 
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uppsats angrips därför med en abduktiv ansats, då vi under arbetets gång har vart mottagliga 

för nya iakttagelser och infallsvinklar (Larsson et al., 2005, s. 95-96) 

 

5.3.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 

Kriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet utvecklades inom ramen för den 

kvantitativa forskningen, men används även inom kvalitativ forskning för att bedöma studiers 

kvalitet (Bryman, 2011). I föreliggande studie har nedanstående kriterier i största möjliga mån 

beaktats.  

     

5.3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets karaktär och är ett kriterium för att bedöma 

studiens tillförlitlighet, vilket handlar om huruvida resultaten från en studie skulle bli 

desamma om studien skulle upprepas (Bryman, 2011, s. 352). För att bedöma tillförlitligheten 

kan en viktig aspekt vara att beskriva forskningsprocessen utförligt och att tillgängliggöra det 

material som använts. I föreliggande studie har forskningsprocessen beskrivits så noggrant 

som möjligt för att underlätta bedömningen av studiens reliabilitet och för att det ska vara 

möjligt att upprepa studien. Genom att båda författarna har deltagit under samtliga intervjuer 

har vi kunnat motverka att vi följer intervjuguiden på olika sätt och därmed ökat studiens 

reliabilitet. Även det faktum att vi båda två har transkriberat intervjuerna och sedan jämfört 

utskrifterna med varandra har varit fördelaktigt och stärkt reliabiliteten i det transkriberade 

materialet (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200).  

 

Med extern reliabilitet menas undersökningens möjlighet att upprepas (Bryman, 2011, s. 352). 

Det är svårt att uppnå extern reliabilitet inom kvalitativ forskning då social miljö eller sociala 

betingelser hela tiden förändras över tid. Det är dessutom mycket svårt att återställa den 

sociala situation som låg till grund vid utförandet av intervjuerna. Vi har i metodavsnittet 

förklarat hur vi har gått tillväga under intervjuerna så att en hypotetiskt sett skulle kunna 

agera på liknande sätt vid en upprepning av studien.  

 

Att intervjuguiden finns tillgänglig i studien skapar förutsättningar för att samma frågor kan 

ställas vid en upprepning av studien. Vidare spelades intervjuerna in och transkriberades 

enskilt för att sedan jämföras, vilket minimerade risken för att empirin förvrängts. Vi är 

medvetna om att intervjuerna kan ha påverkats av att vi är kvinnliga socionomstudenter som 

ställer frågor till män om maskulinitet, könsstrukturer och normer. Våra respondenter kan ha 

kommit att känna att det var viktigt att framstå “politiskt korrekta” när de besvarade frågorna. 
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Detta var något som vi beaktade i utformandet av vår intervjuguide för att undvika att 

framställa intervjufrågor där det fanns underliggande förväntningar om vad respondenten 

borde svara. Vi är dock trots detta medvetna om att denna aspekt kan ha inverkat på studien 

och därmed försvagat reliabiliteten. 

 

En annan aspekt som kan försvåra replikering av studien är att semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, vilket innebär att fördjupningsfrågor utöver det som anges i intervjuguiden har 

ställts. Detta medför sålunda svårigheter med att säkerställa att exakt samma frågor kommer 

att ställas vid en eventuell upprepning av studien. Även om intervjuerna ibland krävde att vi 

gick utanför frågeformuläret, så har vi hela tiden varit noggranna med att hålla frågorna inom 

ramarna för syftet med vår studie.  

 

Då föreliggande studie genomförts av två personer är även frågan om intern reliabilitet 

aktuell. Enligt Bryman (2011) föreligger intern reliabilitet om forskarna är eniga kring 

tolkningen av empirin. Att båda genomförde samtliga transkriberingar enskilt för att sedan 

jämföras underlättade vid den gemensamma tolkningen. Vi har haft en fortlöpande 

kommunikation under genomgång och tolkning av undersökningsmaterialet. Då 

analysförfarandet till stor del utmynnat i en samstämmig tolkning av data, föreligger intern 

reliabilitet i studien. Att vi som forskare diskuterat hur vi ska tolka det som framkommit 

under studiens gång har stärkt den interna reliabiliteten (jmf Bryman, 2011, s. 352). 

 

5.3.5.2 Validitet 

Validitet hänvisar till i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Bryman (2011) tar även upp att det inom den 

kvalitativa metoden utvecklats en egen syn på hur man kan tolka validiteten och tar upp 

LeCompte och Goetzs som säger att: “det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar” (Bryman 2011, s. 352). 

Inom kvalitativ forskning kan innebörden av validitet således handla om i vilken utsträckning 

forskarens empiriska observationer överensstämmer med de teoretiska begrepp som 

utvecklats.  

 

För att studiens övergripande frågeställningar ska kunna besvaras är det viktigt att 

intervjuguiden formuleras med beaktande av dessa. För att säkerställa att datan som samlades 

in skulle mäta det som avsågs att mäta, formulerade vi vår intervjuguide med hänsyn till 

studiens syfte och frågeställningar (jmf Bryman, 2011, s. 419-422).  
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Genom att grunda våra antaganden på vad respondenterna faktiskt sagt och inte tolkat eller 

dragit slutsatser utifrån det outsagda har vi försökt uppnå en så hög validitet som möjligt. För 

att i detta hänseende öka vår studies validitet har vi ställt följdfrågor när det känts behövligt 

för att på så sätt kunna använda respondenternas egna ord istället för vår egen tolkning av vad 

de menar. 

 

Bedömningen av den externa validiteten berör frågan om huruvida resultaten går att 

generalisera utöver den kontext som studien genomförts i (Bryman, 2011, s. 352). Inom 

kvalitativ forskning blir den externa validiteten vanligtvis låg, då forskningen ofta består av 

fallstudier och har ett begränsat urval. Resultaten vi fått i vår studie är starkt bundna till den 

kontext de är tagna ur, vilket vi är medvetna om påverkar studiens externa validitet. 

 

5.3.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär hurvida resultaten från de kvalitativa intervjuerna kan sägas 

stämma överens med vad en större population skulle ha svarat. I föreliggande studie gjordes 

ett målinriktat urval , vilket innebär att urvalet gjordes utifrån förutbestämda kriterier och var 

således inte ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011, s. 434). Empirin består av sex kvalitativa 

intervjuer, vilka genomfördes på fem olika socialtjänstkontor. Det begränsade urvalet medför 

svårigheter att generalisera resultaten till en större population än den som har undersökts 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Genom att intervjua manliga socialsekreterare 

verksamma inom socialtjänstens arbete med barn och unga var vår förhoppning att uppnå en 

högre generaliserbarhet för den specifika gruppen än vad som hade vart möjligt om vi vänt 

oss till samtliga av socialtjänstens olika enheter. Denna kontext begränsar alltså 

generaliserbarheten till personal som inte har koppling till den typen av arbete som vi har valt 

att begränsa oss till. Trots denna intervjukontext är det möjligt att studiens resultat är 

tillämpbara för socialsekreterare som är verksamma inom andra områden inom socialtjänsten. 

Detta eftersom studien främst belyser socialsekreterare i relation till deras egna erfarenheter 

av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrkesområde, vilket hela socialtjänsten är och inte 

enbart arbetet med barn och ungdomar.  
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6. Resultat & analys 

 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit av den analys vi genomfört på vår 

insamlade data. Kapitlet är disponerat på så vis att rubricering har skett utifrån de centrala 

teman som utkristalliserades vid genomgång av intervjuerna. Analysen av vårt material visade 

på sex olika teman med tillhörande underrubriker under vilka respondenternas erfarenheter 

och upplevelser kommer att redovisas: Att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats, 

Arbetslivsvägar, Könstraditioner, Den goda könsblandningen, Förväntningar på den manliga 

socialsekreteraren, Svårigheter och utmaningar. 

 

6.1 Studiens respondenter 

Samtliga respondenter är manliga socialsekreterare mellan 30-50 års ålder, verksamma inom 

socialtjänstens arbete med barn och unga. Fyra av sex respondenter uppgav att de var del av 

en minoritet manliga socialsekreterare i arbetsgruppen. Resterande två respondenter, som 

även arbetar på samma socialtjänstkontor, var i dagsläget inte i minoritet i sin arbetsgrupp 

men har tidigare arbetat under sådana förhållanden. Samtliga respondenter befann sig i 

minoritet i arbetsplatsernas helhet. Studiens respondenter har tilldelats fiktiva namn för att 

garantera anonymitet. Vi kommer att benämna respondenterna som R1, R2, R3, R4, R5 och 

R6.  

 

6.2 Att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats 

6.2.1 Reaktioner från omgivningen 

Att som man ta sig in i kvinnliga sfärer är inte alltid lätt, ett ifrågasättande från omgivningen 

och ett behov av att försvara sitt yrkesval var vanligt förekommande i Williams studie (1995). 

De upplevelserna visar vårt resultat att majoriteten av männen i vår studie inte delar. Samtliga 

respondenter beskriver omgivningens reaktioner på deras yrkesval som positiva och att de 

mer eller mindre bemöts med nyfikenhet och ett stöd från omgivningen i deras yrkesval, som 

enligt respondenterna många förknippar med ett tungt arbete. I huvudsak upplever våra 

intervjupersoner alltså att det inte är vanligt att de bemöts av negativa reaktioner som är 

kopplade till att de är män.  
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Det framkom dock exempel på undantag vilka kan tolkas utifrån vad Cross och Baglihole 

(2002) beskriver om att män som arbetar inom kvinnodominerande yrken upplever att deras 

maskulinitet ifrågasätts av omgivningen: 

 

R1: Några av mina manliga kompisar har lite svårt att förstå vad feminism är och har 

att göra med och då så var det en kompis som sa, som liksom frågade ”men du jobbar 

du med någon manlig kollega?” Som att jag skulle blivit påverkad till och influerad 

till att blivit feminist för att jag jobbar med kvinnor. 

R5: ...och att killar som jobbar med det är rädda för att andra killar ska tro att de är 

bögar typ. Ah men men verkligen så, bögigt yrke typ. Tror jag. 

 

Butler (1999) exemplifierar att manliga sjuksköterskor ofta antas vara homosexuella på grund 

av att de arbetar inom vad som anses vara ett kvinnoyrke. Likaså gäller socialtjänsten som 

även det är ett kvinnodominerat yrke. Det som framkommer av citaten ovan kan därför anses 

bottna i förväntningar om vilka antaganden omgivningen har . Då kön är kulturellt konstruerat 

utan identitet eller bakomliggande sanning kan dessa föreställningar/förväntningar dock 

förändras (Butler, 1999). Om fler män skulle uppge sig för att vara feminister och om fler 

män skulle välja att bli socialsekreterare skulle dessa företeelser kunna frånkopplas från 

könade förväntningar. 

 

Två av männen i vår studie berättar om situationer som uppstått där de bemötts av mindre 

positiva reaktioner. Respondenterna resonerade dock kring detta genom att förtydliga att det 

inte är deras könstillhörighet i sig som haft betydelse för reaktioner, utan troligtvis dåliga 

erfarenheter som dessa personer har av socialtjänsten sedan tidigare:  

 

R3: Man har väl också varit med om folk som är nästan lite hatiska för att de kanske, 

kan man tänka sig, har dålig erfarenhet. Men det hänger ju inte med att jag är man, 

utan att jag jobbar på socialtjänsten. 

 

R2: Och så har det varit några tillfällen när det vart folk jag inte känner som mer 

eller mindre vänder ryggen åt en. Det är ett fåtal, jag, jag utgår från att det kanske är 

så att de inte haft så bra upplevelse med socialtjänsten själv liksom. 
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Utifrån Connells (2008) teori kan detta gå att tolka som så att männen, för att behålla deras 

hegemoni, väljer att hänvisa till dessa personers tidigare erfarenhet av socialtjänsten som ett 

sätt att bevara sin dominerande ställning. Detta kan alltså ses som ett verktyg för 

respondenterna att bevara sin position och utvinna hegemonisk maskulinitet, då dessa 

reaktioner annars hotar deras maskulinitet och bidrar till att de sjunker i genushierarkin 

(Connell, 2008, ss. 94-95, 116-117). För att förtydliga vill vi dock återigen belysa att de mest 

framträdande resultatet av respondenternas upplevelser var att omgivningens reaktioner på 

deras yrkesval vanligtvis inte är kopplade till att de är män.   

 

6.3 Arbetslivsvägar 

 
Williams (1995) begrepp ”glasrulltrappa” myntades som tidigare nämnt för att beskriva de 

strukturella processer som bidrar till att män i kvinnodominerande yrken avancerar i hierarkin 

och gör karriär på ett sätt kvinnorna inom dessa yrken inte gör. Även Connells (2008) teori 

om Hegemoni beskriver männens ledande position över kvinnorna i samhället. Våra 

respondenter gav exempel på flera områden där de upplevde sig besitta fördelar i yrket på 

grund av det faktum att de är just män. Enligt Lupton (2006) bör män generellt sett och enligt 

samhällets normer tjäna mer pengar än kvinnor. Lupton redogör även för hur det är vanligt 

förekommande att männen tjänar mer pengar än kvinnliga medarbetare inom 

kvinnodominerande yrken. Mer än hälften av männen i vår studie berättade att de tjänade mer 

än sina kvinnliga kollegor och poängterade även att de upplevde sig ha fördelar av att vara 

man vid ansökan om jobb: 

 

R2: ... jag ska inte säga att jag fick jobbet för att jag, eller jo lite grann, för att jag var 

man. Det var jag och en tjej som hade samma kvalifikationer och då var vi mindre 

män på avdelningen och cheferna ville ha, vad ska jag säga, mångfald. 

 

R3: Många socialtjänster kämpar för att få män, som inte har några över huvud taget, 

och jag tror att de flesta tänker att det är bra för klienterna att det finns lite olika. 

 

På frågan om respondenterna upplever att de besitter fördelar i yrket på grund av att de är män 

svarar samtliga ja. Samtliga intervjupersoner gav uttryck för att de ansåg sig besitta fördelar 

av att vara män i kontakten med manliga klienter. Majoriteten av våra intervjupersoner 

upplevde att de hade lättare än sina kvinnliga kollegor att “skapa en samarbetsallians” med 
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männen. Ett återkommande exempel på när det är fördelaktigt att vara man i kontakten med 

manliga klienter var i fall då klienten, främst pappor, tycktes ha bristande respekt för kvinnor: 

 

R2: ...sen finns det ju vissa föräldrar som inte respekterar kvinnor, då är det lättare 

att vara man.  

 

Männen uttrycker inte bara fördelar/privilegier av att vara man vid ansökan om arbete och i 

kontakten med manliga klienter utan även i arbetsgruppen. Samtliga respondenter beskriver 

hur deras kvinnliga kollegor är positiva till deras närvaro i arbetsgruppen. Detta skulle kunna 

förstås utifrån Cross och Bagilholes (2002) forskning som menar att personal på 

kvinnodominerande arbetsplatser har större intresse av att få en jämnare könsfördelning än 

personal på mansdominerade arbetsplatser. Två av respondenterna uttryckte även att de kände 

sig mer lyssnade på till följd av att vara män i minoritet, samt att det för manliga 

socialsekreterare kan vara lättare att komma undan när en inte sköter sitt jobb: 

 

R5: Jag tror jag kommer undan med mer. Jag tror jag kan göra ett sämre jobb än en 

kvinnlig kollega och ändå få lika mycket beröm. Det tror jag. Jag tror att man 

ursäktar mina brister mer.  

 

R3:... jag har ju varit med om kollegor som typ, de sköter ju inte sitt jobb utan de 

sitter ju bara och lallar liksom, bara för att de är män så kommer de undan med det.  

 

R3: Alltså fördelar kan väl vara att att man kanske blir lyssnad på mera, från chefer 

kanske. Även i gruppen, inte bara chefer utan i gruppen. Jag tror att det hänger ihop, 

alltså att man är man, speciellt om man liksom är ensam man. Att det blir liksom oj nu 

har mannen talat.  Och så att, ja, att det hörs mer och tas mer på allvar kanske.  

 

Citatet illustrerar, i likhet med Cross och Bagilholes (2002) studie, att män inte behöver slåss 

för sin existens på en kvinnodominerad arbetsplats på samma sätt som kvinnor kan behöva 

göra i en omvänd situation. Genom att tolka detta utifrån begreppet glasrulltrappa tycks det gå 

att se att männen på vissa områden får fördelar och privilegier i arbetet. Ingen av våra 

intervjuade har uttryckt att de skulle besitta högre kompetens eller andra kvaliteter än deras 

kvinnliga kollegor. Trots detta är det tydligt att de upplever sig besitta fördelar på grund av att 

de är män. Att respondenterna uppger sig ha högre löner än sina kvinnliga kollegor tyder på 

att de har högre status än kvinnorna på arbetsplatsen trots likvädig kompetens. Här kan vi se 
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hur Connells begrepp kring genusregim och genusordning (2009, s. 101) blir användbara. 

Genom att göra skillnad på genusregim och genusordning går det att tolka att de män som 

arbetar inom socialtjänstens genusregim får del av de egenskaper som förknippas med 

patriarkatet genom extra uppmärksamhet just för att de är män. Citatet ovan som visar att 

respondenten upplever att han blir mer lyssnad på till följd av att han är man och är också ett 

exempel på detta.  Trots status i form av högre löner och känslor av att bli mer lyssnade på 

kan vi av vårt resultat att tyda inte se att respondenterna skulle göra karriär på ett sätt som 

deras kvinnliga medarbetare inte gör. Detta kan dock bero på att vi har valt att intervjua 

socialsekreterare och inte chefer/gruppledare. Det är svårt att se om dessa manliga 

socialsekreterare kommer att avancera snabbare än deras kvinnliga kollegor i framtiden. 

 

6.3.1 Självförverkligande 

En önskan om självförverkligande hos männen (Cameron, 2001; Sargent, 2001; Smith, 1993) 

tycks vara en mer sannolik anledning till att våra respondenter har valt att arbeta inom 

socialtjänstens arbete med barn och unga än att de skulle besitta större möjligheter till 

befordran och chefspositioner än kvinnor (Williams, 1995; Bagilhole & Cross, 2002). Strävan 

efter karriär var inget som i nuläget intresserade respondenterna i vår studie, även om Lupton 

(2006) menar att det är en anledning till att män söker sig till kvinnodominerade arbetsplatser 

då de är fria från konkurrens från andra män. Ett motiv som däremot identifierats bakom valet 

av yrke är att det finns ett bakomliggande intresse för att arbeta och hjälpa människor. Detta 

motiv överensstämmer med Simpsons (2005) kategori seekers, som innefattar de män som 

aktivt söker sig till yrket på grund av ett bakomliggande intresse. Samtliga respondenter ger 

uttryck för en önskan om att kunna hjälpa andra och utvecklas i sin yrkesroll: 

 

R2: Jag vill nog bara utvecklas mer och bli bättre på det. Jag tror inte att man blir 

klar, inom det här arbetet. Alltså samtalsmetodik, forskning, kunskap, man blir aldrig 

klar.  

 

R4:…. mina klienters bästa. För att jag brukar säga så här, att jag får energi och 

kraft när jag ser att de mår bra. 

 

R1: Mål med de jag jobbar med, eller ambitionen med mitt arbete är att försöka hitta 

varje fall så att det blir bättre för några barn. Det går inte att hjälpa alla och alla 

behöver inte vår hjälp, men att göra en förändring för vissa. Det är väl ambitionen.  
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Våra respondenter har utifrån Hirdmans (1994) teori om genussystem inte isärhållits från 

kvinnor och vad som anses feminint, utan snarare beblandats med detta genom att arbeta inom 

ett kvinnodominerat yrke. Isärhållande av typiskt manligt och kvinnligt beteende skulle i detta 

fall innebära att manligt beteende är att vara intresserad av att ha en chefsposition, och 

kvinnligt att inte vilja det, vilket är vad som leder till att mannens överordnade position 

bibehålls i arbetshierarkin. Att våra intervjupersoner ger uttryck för känslomässiga aspekter i 

sina ambitioner anses inte könstypiskt. Detta kan tolkas som att speglingen av mannen som 

norm har otydliggjorts för vad som anses normalt och allmängiltigt i och med beblandningen i 

vad som anses vara ett feminint yrke (Hirdman, 2004, ss. 59, 116-118). Tidigare forskning 

visar att män inom kvinnodominerade yrken tenderar att visa färre maskulina drag och 

anpassa sig till de förväntningarna som finns på yrkesrollen. Exemplen från ovan visar på 

känslomässig styrning av respondenternas ambitioner inom yrkeslivet, vilket kan tolkas som 

mer anpassat till de förväntningarna som finns på yrkesrollen. 

 

Vi kan även tyda uttryck för känslor av att behöva befästa sina maskulina drag, och alltså vara 

mer som en man förväntas vara enligt samhällets normer. Vi tolkar detta som att 

respondenterna har en önskan om att framstå som maskulina trots valet av att arbeta inom ett 

kvinnodominerat yrke. En av våra respondenter berättade att han får en ”kris” om han känner 

att han inte lever upp till de förväntningar som finns på hans maskulinitet. En annan av våra 

respondenter gav ett exempel på att befästa sin maskulinitet när han tidigare arbetade inom 

vården: 

 

R6:.... när jag har jobbat inom vården så har det varit lite bevisbörda då för att jag är 

kille och jag jobbar i vården. Då är det mer upp till bevis att man inte är lika pysslig. 

  

R3: Ja men nackdelar för mig det är ju att man också blir inmålad i, man blir 

uppmuntrad att vara liksom man, och det kanske man inte har lust att vara. Eller att 

gå in i den rollen. “Nu har vi ett stökigt möte kan du gå in här och styra upp här”, 

sådana saker. Och det är ju inte alltid bara för att man är man att man har lust att 

göra det. Typ att man ska vara nån slags bodyguard. Det tycker jag har vart en 

nackdel för mig. Och det är lite svårt att hantera, för man känner väl att om man inte 

tar den rollen känns det som att, att då får man en liten kris. 
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De handlingar som männen tycks uppleva ett behov att utföra för att befästa sin maskulinitet 

kan tolkas som performativa handlingar. Att den distinkta skillnaden mellan vad som är en 

man och en kvinna genom de performativa handlingarna ses som naturlig kan vara orsaken till 

att männen förväntas handla utifrån vad som är normen för sin könstillhörighet. Detta trots att 

Butler (1999) menar att gränsen mellan könen inte är polariserad utan flytande. Genom att 

utföra handlingar som anses maskulina upprätthålls bilden av könen som skilda varandra.  

 

6.4 Könstraditioner  

 
De "regler om kön" som präglar samhället är inte bara enskilda föreställningar, utan kulturella 

övertygelser (Ramvi & Davies, 2010). Att kultur är något som påverkar föreställningar om 

manligt och kvinnligt ger respondenterna tydliga exempel på: 

 

R5: Jag tror att det inte är typiskt och kulturellt bara i Sverige, utan jag tror globalt 

och generellt över hela världen att det är så att vi fortfarande befinner oss på den 

nivån att det finns vissa roller som är kvinnliga och vissa roller som är manliga. 

 

R3: Det första man pejlar in i mötet med nya människor är vilket kön de har, och efter 

det så anpassar man sig hur man bemöter folk. Det är liksom en del av vår kultur tror 

jag. 

 

6.4.1 Det feminina idealet  

De män vi intervjuar delger oss vid flera tillfällen föreställningar kring kön och hur män och 

kvinnor “är”. Deras uttalanden illustrerar tydligt den performativitet som Butler beskriver där 

respondenterna gör kön i sina uttalanden.  

 

Utifrån Connells olika maskuliniteter frångår männen i vår studie den hegemoniska 

maskulinitetens egenskaper genom att de ägnar sig åt ett feminint kodat arbete (Connell, 

2008, ss. 115, 117). Att socialt arbete ses som ett typiskt kvinnligt yrke tror respondenterna 

beror på att det är ett omsorgsyrke som i samhället anses vara ett kvinnoyrke. Flera av de 

intervjuades uttalanden refererar till en historisk aspekt av könens förpliktelser som en 

förklaring till kvinnlig omsorgsförmåga och därav kvinnodomineringen inom socialtjänsten. 

Ingen respondent ger uttryck för att de själva uppfattar sitt arbete eller sina arbetsuppgifter 
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som typiskt kvinnliga/feminina. En av männen beskriver hur han inte upplever att kvinnor 

anses lämpligare att utföra socialt arbete: 

 

R1: Det är ju typiskt ett kvinnojobb, omsorgsyrke, men jag säger inte att det passar 

bättre.    

  

Av intervjuerna kan vi även tyda uppfattningar hos respondenterna som motsäger argumentet 

om att kvinnor inte skulle passa bättre för yrket. Dessa uppfattningar handlar om att kvinnor 

eventuellt hellre vill jobba med barn än män, samt att män i samhället har tankar om att 

kvinnor är bättre på att arbeta med barn än vad män är. Det framgår även en hypotes om att 

kvinnor generellt sätt är bättre på att samtala med mindre barn då de eventuellt har övat sig 

mer på det än vad män har gjort: 

 

R3: Det kanske är så att man som kvinna generellt har övat sig mer på det, mer än 

innan man började jobba med det här. Att de har intresserat sig för barn och att prata 

med barn. Det kanske de är bättre på. 

 

Att våra respondenter resonerar som ovan kan kopplas till vad Ramvi och Davies (2010) 

påstår om att det feminina idealet har skapats över tid genom bland annat en kulturell syn på 

kvinnlighet och moderskap. Varför det i den kvinnliga könsrollen ingår omhändertagande och 

empati förklaras genom att kvinnor socialiseras in i en könsroll där de till skillnad från män 

lär sig att ta hand om andra (Pifer, Shimizu & Pifer, 1994). De resonemang männen för kring 

kvinnor och barn kan därför tolkas som att vara kulturellt inlärda föreställningar. Även på 

detta område kan vi dra slutsatsen om att kön faktiskt tycks spela roll för olika områden inom 

arbetet, trots att samtliga respondenter under sin intervju uttrycker att kön inte har någon 

betydelse i utförandet av arbetet.  

 

6.4.2 Varför fler kvinnor än män? 

Under intervjuerna analyserade männen kring varför fler kvinnor än män väljer att arbeta 

inom socialtjänsten. De resonerade bland annat kring könsroller kopplade till könstraditioner: 

 

R6: Det kan ju dels vara lite könsroller fortfarande det här med att jobba med 

omhändertagande och så. 
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R5: Nu är det på något sätt spikat att det här området ska kvinnor driva. Och inom 

barnomsorg då är det kvinnor också och inom vården då är det kvinnor också. Och så 

tror jag att i datorbranschen då är det bara killar, män som ska jobba. 

 

Detta kan tolkas utifrån Hirdmans teori om genuskontraktet. Hirdman (2001) beskriver 

kontraktets klausuler som kulturellt nedärvda och styrda överenskommelser som åtskiljer 

könens förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Detta kopplar vi till respondenternas 

uppfattningar kring orsaken till avsaknaden av män inom socialtjänsten. Kvinnor har i alla 

tider haft rollen som omsorgsgivare och denna menar Hirdman har blivit ett strukturellt tvång. 

En orörlighet genom historien har präglat kvinnors och mäns villkor (ibid.). 

 

Lupton (2006) beskriver hur lönen kan vara en bidragande faktor till att få män väljer att 

arbeta i en kvinnodominerad bransch på grund av att de tjänar betydligt mindre än män inom 

klassiska mansyrken. Tankar om att män hellre väljer utbildning efter hur välbetalt yrket är, 

till exempel läkare eller jurist framför socionom, var även något som framkom i våra 

respondenters resonemang. Lupton (2006) beskriver även att män för att undvika fördomar 

när de arbetar inom kvinnodominerade yrken tenderar att representera arbetet mer maskulint 

och att även i viss grad försöka ändra arbetets titel för att undvika icke maskulina 

associationer. Även Cross och Bagilhole (2002) beskriver hur män genom att försköna eller 

förbättra sin titel när de blir konfronterade gällande sin yrkesroll behåller en dominant 

ställning och slipper bli förtryckta. Vi ser inte några exempel på att någon av våra 

respondenter försöker att ändra framställningen av sin nuvarande titel. En av de män vi 

intervjuar resonerar dock kring att titeln ”socialsekreterare” förmodligen inte är något som 

lockar andra män till att välja att arbeta inom yrket: 

 

R1: Men det är väl att bara titeln socialsekreterare är ju inte speciellt, liksom... häftig. 

Jag vet inte om män mer tänker på titlar. Kanske fältassistent är lite coolare även om 

det kanske till och med är sämre betalt. Eller behandlare..  

 

R2: Lönen är lägre. Men jag vet inte om det är könsspecifikt. Om man skulle ha sökt 

typ jurist eller klassiska mansdominerade yrken så är det väl mer betalt.  

 

Utifrån Connells (2009) begrepp genusregim och genusordning kan vi tolka respondenternas 

beskrivning av arbetet som att det är skillnad på genusregimen inom arbetet och arbetets 
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position i samhällets genusordning. I beskrivningen av arbetet inom den egna genusregimen, 

socialtjänsten, har de trivts bra i sin roll som man, men i beskrivningen av arbetet i samhällets 

genusordning finns det en medvetenhet om att det är låg status på arbetet. Av detta följer 

också en medvetenhet om avvikandet i relation till den hegemoniska maskuliniteten. 

 

6.5 Den goda könsblandningen 

 

Med utgångspunkt i genuskontraktet behövs kvinnor och män inom socialt arbete för att 

komplettera varandra i arbetet, detta kan ske genom utbyte av åsikter, värderingar och 

erfarenheter. Samtliga respondenter i vår studie konstaterar att det på grund av den låga 

manliga närvaron i socialtjänsten finns ett behov av fler män. I samband med det betonar de 

att ett intåg av fler män skulle kunna bidra med många förbättringar. En aspekt av detta är en 

bättre dynamik i arbetsgruppen som i nuläget består av majoriteten kvinnor. Respondenterna 

beskriver att arbetsgrupperna skulle må bra av en blandad könsfördelning och att detta skulle 

resultera i ett bättre arbetsklimat där flera infallsvinklar och tillvägagångssätt kan mötas: 

 

R3: Ja först och främst så tror jag liksom det inte blir bra i liksom arbetsgruppen, 

utan det är bra att det är blandat. Det leder till att folk känner sig friare och att det 

blir mer öppet klimat tror jag.  

 

R3: Det är ju den stora biten tycker jag att det blir bra dynamik på möten, att man har 

både struktur och sen att det finns den här processen som kanske kvinnor generellt sett 

kanske mer lägger vikt vid. Det tycker jag är den stora delen med att vara blandat. 

 

Männen i vår studie poängterar att klienter uppskattar manliga socialsekreterare samt att fler 

män inom yrket skulle bidra med en större möjlighet att möta och tillgodose klienternas 

varierande behov. Respondenterna uttrycker att en representation av medarbetare av båda 

könen underlättar i arbetet med de redan utsatta klienterna som kommer till socialtjänsten: 

 

R2: Ja, att det är bra med mångfald, som sagt. Kvinnor män, gammal ung. Utifrån att 

vi möter människor som har olika tankar om kön, ålder, kultur alltså även det att vi 

har olika kultur och seder i gruppen idag. 

 

Av intervjuerna framgår att kön inte anses avgörande för socialsekreterarens professionalitet 

eller arbetsförmåga, många av männen uttrycker att deras kvinnliga kollegor inte presterar 
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sämre på arbetet eller att deras egenskaper skiljer sig från männens. Även skillnader i 

bemötande och samarbete mellan kollegor nämner två av de intervjuade som 

personlighetsbundet snarare än könsbundet. Trots detta så uttrycker samtliga respondenter att 

det är viktigt att det finns en möjlighet för klienterna att kunna vända sig till både en kvinnlig 

och manlig yrkesverksam. Ytterligare finns det i respondenternas utsagor en vikt av att 

komplettera varandra i arbetet och på arbetsplatsen lika mycket som mot klienterna. Det finns 

alltså en positiv inställning till könsblandning på arbetsplatsen, vilket trots att kön inte anses 

vara avgörande för socialsekreterarens professionalitet eller arbetsförmåga förutsätter att kön 

faktiskt spelar roll.  

                                                          

R2:…svårigheterna ligger inte i könsdelen utan det ligger nog mer i att det är ett svårt 

arbete.  

R6:…ett bra handläggarskap avgör ju inte vilket kön man har.  

      

6.5.1 Könsbundna egenskaper 

Någon gång under intervjuerna talar flera av respondenterna om föreställningar kring 

könsbundna egenskaper som de upplever påverkar arbetet på olika sätt. Konsekvenserna av 

dessa könsbundna egenskaper bidrar till att en könsblandning anses vara viktig. En av våra 

intervjuade uttrycker att möten tenderar att se olika ut beroende på om det är män eller 

kvinnor som deltar. Hans uppfattning är att kvinnor har en tendens att under möten ofta ta 

längre tid på sig i diskussioner. Män tenderar däremot att vara mer korta och konkreta med en 

rakare kommunikation, vid möten med enbart män kan diskussioner därför gå förlorade. En 

annan av våra intervjuade uttrycker en generell uppfattning från omgivningen om att män 

förväntas ta den traditionella mansrollen som redig och agerande genom att ta ordet och 

”sköta snacket”. Denna föreställning om män uttrycker han bidrar till att han ibland anser sig 

ha svårigheter att hålla tillbaka och låta kvinnliga kollegor kliva fram.  

 

R6: En utmaning är väl att kunna stå tillbaka ibland. Jag kan tänka mig att man som 

man förväntas, ja, om man tar den traditionella mannen som agerande och är redig, 

så kan det ju vara lättare att en man kan ta ordet i en arbetsgrupp. Att faktiskt kunna 

stanna till ibland och låta någon kvinnlig kollega kliva fram, det kan vara en 

utmaning. Det kan i och för sig också vara bekvämt ibland för kvinnliga kollegor att 

“nu får du sköta snacket”. Det kan ju vara på gott och ont, om en manlig kollega 

kliver tillbaka.  
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R3: Ja, men en sak som jag kanske tänkt på är det jag tycker är bra med att det är 

blandat och det är ju att ha möten i gruppen. Om det bara är kvinnor finns det en 

tendens att möten blir på ett visst sätt. Jag har läst om det någon gång. Det är säkert 

inte något vetenskapligt bevisat men det är som att alla pratar och sen så är det 

liksom lite oklart om man kommit fram till vissa saker. Alltså processen blir... För mig 

kan det vara lite svårt i sådana sammanhang att veta, “jaha, har vi kommit överens 

om det?”. Alla bara “ja nu är vi ju överens nu ska vi göra såhär”, och då har inte jag 

riktigt förstått det. Och varianten åt andra hållet det är att man har dagordning och 

att det inte finns någon diskussion och om man nu ska vara lite.... Det är ju den stora 

biten tycker jag, att det blir bra dynamik på möten, att man har struktur och att det 

finns den här processen som kvinnor generellt sett kanske mer lägger vikt vid. Det 

tycker jag är det stora delen med att vara blandat. 

 

De egenskaper som respondenterna uppfattar som typiskt manliga eller kvinnliga kan 

förklaras med hjälp av Hirdmans teori om genussystem som ett resultat av uppdelningen 

mellan könen. Genom att främja en könsblandning på arbetsplatsen, vilket våra respondenter 

gör, motarbetas genussystemet och isärhållandet av män och kvinnor, maskulint och feminint. 

Att minska uppdelningen mellan män och kvinnor skulle över tid skapa en mindre 

könssegregerad arbetsmarknad. Den spegling av mannen som norm i samhället som uppstår 

när uppdelningen mellan män och kvinnor växer skulle bli mindre normal och allmängiltig.  

 

Att respondenterna jämför egenskaper mellan könen kan bero på att genus hjälper att skapa 

ordning. Genom att definiera vad som är manligt framkommer motsatsen till kvinnligt, och 

vice versa (Hirdman, 2001, s. 73). Att sätta könen i motsats till varandra kan ha hjälpt 

respondenterna att förklara sammanhanget för oss intervjuare. De fyra av sex respondenter 

som idag arbetar i minoritet i sina arbetsgrupper ger även uttryck för att det skulle vara roligt 

att ha en manlig kollega att diskutera ärenden med, de betonar dock även vikten av att ha 

kvinnliga kollegor att diskutera med. Att det kan vara bra att diskutera med det motsatta könet 

för att få andra tankar och perspektiv går i linje med Hirdmans (2001) teori om att könen idag 

ses som motsatser och att det därför anses vara bra att könen har olika egenskaper (Hirdman, 

2001, s. 179).  
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6.6 Förväntningar på den manliga socialsekreteraren 

 

Resultatet visar att majoriteten av våra intervjupersoner upplever sig bli tilldelade specifika 

arbetsuppgifter utefter den kompetens de förmodas besitta till följd av sin könstillhörighet. 

Under intervjuerna lyfts förväntningar som finns på den manliga socialsekreteraren fram, och 

hur dessa förväntningar påverkar de i det dagliga arbetet. I Storms (2008) studie framgår att 

männen inom äldreomsorgen, vilket också är ett kvinnodominerat yrke, positionerades som 

kvalitativt annorlunda än sina kvinnliga kollegor. I studien talade de intervjuade bland annat 

om den manliga kroppen som fysiskt starkare än kvinnornas (Storm, 2008). Resonemanget 

om att männen ses som kvalitativt annorlunda än kvinnorna i Storms studie är applicerbart på 

de resultat som återfinns i denna studie. En av männen vi intervjuar beskriver en förväntan 

från chefer att han ska kunna mer om datorer än kvinnorna på arbetsplatsen. Det framkommer 

även att det från manliga klienter kan finnas en förväntan om att det ska finnas en speciell 

förståelse dem emellan, på grund av att de är män. Något som blir blir tydligt under 

intervjuerna är att majoriteten av respondenterna upplever att de förväntas ta sig an 

”stökigare” klienter än sina kollegor på grund av att de är män. 

 

R5: Men det ska jag säga är skit fånigt liksom. Men ifall de tror att... Kolla på mig jag 

är inte stor och jag är inte skräckinjagande på något sätt, men de tror ändå att jag ska 

kunna hantera en aggressiv människa bättre än någon annan. Men det gör jag 

verkligen inte. 

 

R3: Ja men nackdelar för mig det är ju att man också blir inmålad i, man blir 

uppmuntrad att vara liksom man, och det kanske man inte har lust att vara. Eller att 

gå in i den rollen. “Nu har vi ett stökigt möte kan du gå in här och styra upp här”, 

sådana saker. Och det är ju inte alltid bara för att man är man att man har lust att 

göra det. Typ att man ska vara nån slags bodyguard. Det tycker jag har vart en 

nackdel för mig. Och det är lite svårt att hantera, för man känner väl att om man inte 

tar den rollen känns det som att, att då får man en liten kris. 

 

Förståelse för skillnader mellan könen tillhandahåller bland annat Hirdman (2004) och 

Connell (2008). Hirdman menar att uppdelningen mellan könen och föreställningar om 

feminint och maskulint är vad som bidrar till att olika egenskaper blir bärare av genus 

(Hirdman, 2004, s. 120-121). Sann maskulinitet utgår nästan alltid  från männens kroppar 
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genom hur de beter sig och agerar (Connell, 2008, s. 83-85). Connell (2008) menar att det 

finns föreställningar i samhället om mäns beteenden vilka är omöjliga att ändra på. Dessa 

föreställningar bygger bland annat på att män av naturen anses mer aggressiva än kvinnor, 

vilket kan tros vara anledningen till att männen på arbetsplatsen förväntas ta sig an de mer 

“aggressiva” och “stökiga” klienterna.   

 

Även Butler (1999) är med sin teori om performativitet inne på att vi blir och anses maskulina 

genom att utföra olika handlingar. Män kan via sin aggressivitet framstå som maskulina och 

självsäkra. Att våra respondenter då får ta de “stökiga” mötena förmedlar en bild om att det är 

okej för män att arbeta inom kvinnodominerat yrke så länge det sker på ett maskulint sätt. 

Genom att på ett maskulint sätt vara socialsekreterare kan männen undgå att kopplas ihop 

med femininitet. Därmed kan männen bevara sin hegemoniska maskulinitet och riskerar inte 

att sjunka inom genushierarkin (Connell, 2008, s. 116-117).  

 

Det framkommer att männens minoritetsposition kan bli en möjlighet som de kan dra nytta av 

i arbetet. Manlighet är nära sammankopplat med auktoritet, och auktoritet innebär makt. Det 

visar sig i ovanstående citat att denna maktposition kan användas i “stökiga” ärenden. Den 

manliga överordningen genomsyrar samtliga institutioner, såväl i äktenskapet som i 

samhällslivet (Connell, 2008).  

 

Respondentens beskrivning av hur han hamnar i en “kris” om han inte tar på sig rollen som 

“bodyguard” belyser medvetenheten om vikten av utföra vad Butler (1999) benämner som 

performativa handlingar, att agera som män normalt gör för att undvika sanktioner och att bli 

betraktad som avvikande. Att agera efter föreställningar om hur män bör agera bidrar till att 

respondenten kan komma undan med att vara alltför avvikande. 

 

6.7 Svårigheter & utmaningar 

 

6.7.1 Svårigheter i samtal 

Trots att det tydligt framgår under våra intervjuer att våra respondenter främst upplever 

fördelar med att vara man inom socialtjänstens arbete med barn och unga, så framkom även 

vissa tankar om nackdelar med att vara man och i minoritet, både i möte med klienter och i 

arbetsgruppen. De nackdelar som togs upp i förhållande till klienter syftades enbart till 
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kontakt med klienter av motsatt kön: 

 

R2: Det kan vara svårt för en 14-årig tjej som kanske är sexuellt utnyttjad att prata 

om det eller prata om sitt sexmissbruk eller väldigt intima grejer, det kan vara 

mäckigt. 

 

R5: Men jag kan ju förstå det om en kvinna som precis för någon dag sedan blivit 

grovt utsatt av en man så klampar det in en okänd man. Det är klart att det kan 

kännas. 

 

Flera av respondenterna talar även om att det i vissa fall är lättare för manliga klienter att 

”bonda” med en manlig socialsekreterare och för kvinnliga att ”bonda” med en kvinnlig. 

Hälften av respondenterna uttrycker att de själva känner sig osäkra eller obekväma i dessa 

samtal med kvinnor, medan andra hänvisar till att detta skulle bero på brister eller förutfattade 

meningar hos ungdomen eller föräldrarna. Det framkommer inga beskrivningar av varför 

intervjupersonerna känner sig osäkra eller obekväma i dessa samtal, däremot framkommer 

uppfattningar av att det kan kännas lättare för dem att relatera till en utsatt man än till en utsatt 

kvinna. I resultatet ser vi alltså olikheter i våra intervjuades uppfattningar om vem/vilka som 

har lättare att samtala med någon av samma kön, klienten eller de själva. Deras uttalanden 

tyder trots olikheterna på att det finns uppfattningar om att män har lättare och/eller hellre 

samtalar med män, och att kvinnor har lättare och/eller hellre samtalar med kvinnor när de 

befinner sig i utsatta situationer. Varför det finns uppfattningar om att det är lättare att samtala 

med någon av samma kön kan tolkas utifrån Hirdmans tankar om isärhållning vilket innebär 

att manligt och kvinnligt inte bör blandas utan särskiljas då de ses som varandras motsatser 

(Hirdman, 2004, s. 117). Uppdelningen mellan könen och föreställningar om vad som är 

maskulint och feminint är vad som bidrar till att olika uppgifter, platser och egenskaper blir 

bärare av genus. I detta fall uppgiften av att samtala. Upprätthållande av dessa könsmönster 

sker på såväl strukturella som personliga plan av både kvinnor och män.  

 

6.7.2 Utanförskap 

Resultatet visar att majoriteten av männen i vår studie upplever en känsla av utanförskap till 

följd av sin position som man i minoritet på arbetsplatsen. Respondenterna beskriver att 

kvinnorna orienterar sig mot varandra och utanförskapet tycks bottna i männens upplevelse av 

att de besitter andra intressen än den kvinnliga majoriteten: 
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R5:... det är ganska svårt att komma in för jag är ensam man med tio kvinnliga 

kollegor, det är svårt att komma in i gruppen. Jag är den enda som inte har barn, det 

vet jag inte om det har att göra med att de är kvinnor men så är det. Jag är den enda 

som inte har en man eller en pojkvän till exempel. Vi har andra intressen, så jo jag är 

ensam.   

 

R6: Jag har jobbat på många arbetsplatser och visst jag har upplevt arbetsplatser där 

det har funnits kvinnlig homosocialitet, och då känner man sig ju utestängd. 

 

Nordberg (2005) menar att de kvinnliga intressena kan bli en barriär för en manlig kollega 

och förhindra en känsla av gemenskap i arbetsgruppen.  Genom respondenternas 

beskrivningar av att det finns vissa skillnader i intressen och samtalsämnen mellan män och 

kvinnor kan vi se att genuskontraktet upprätthålls: 

 

R1: Sen kan jag väl tycka att det är lite jobbigt. Ibland när det har varit 3-4 stycken 

som varit gravida samtidigt och precis ska föda eller har fött, och det bara diskuteras 

småbarnsproblematik och graviditet på varje fika rast. Då ledsnar jag lite i längden. 

Det är klart att det är jättespännande och kul för dem, men det har jag faktiskt hört 

från andra också att det är nog inte bara för att jag är man utan det är nog andra 

kvinnliga kollegor som också känner så.   

 

Att männen upplever sig ha andra intressen än kvinnorna går att analysera genom Butlers 

(1999) teori om performativitet. Butler menar att både kön och genus är kulturellt konstruerat 

och ifrågasätter den traditionella synen på kön som biologiskt givet. Kön är enligt Butler en 

föränderlig identitet som påverkas av tid, rum och den sociala kontexten. Vi upprätthåller och 

ger synen på kön legitimitet genom att utföra handlingar som identifieras med den socialt 

etablerade bilden av kön. I detta fall syftar dessa handlingar till de skillnader i intressen som 

männen särskiljer från de kvinnliga kollegornas intressen. De distinkta skillnaderna mellan 

män och kvinnor och vad dessa innebär ses som naturliga, det är därför inte oväntat att 

männen upplever sig som annorlunda i en grupp med kvinnor. Teorin syftar på att människor 

inte föds som män, kvinnor, maskulina eller feminina, utan vi blir dessa genom att utföra 

olika tal eller kroppsliga handlingar. Att respondenterna påpekar att de inte har samma 

intressen som kvinnorna är ett exempel på hur talhandlingar kan bidra till att männen 

definieras som maskulina.  
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7. Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka attityder och upplevelser av hur det är att arbeta i 

minoritet inom ett kvinnodominerat yrkesområde. Det vi främst ville undersöka var om 

männen upplevde att deras minoritetsposition utgjorde ett hinder och/eller en möjlighet i deras 

arbete, samt hur och om kön påverkar de i deras dagliga arbete. Våra respondenters attityder 

samt upplevelser visar på att det finns flera aspekter och sidor av att vara man i minoritet 

inom socialtjänsten. Något som blev tydligt genom deras utsagor var att samtliga män 

upplevde sig besitta fördelar i yrket till följd av att de är just män. De nackdelar som framkom 

var inte lika många som fördelarna, men det var tydligt att de uppstod genom förväntningar på 

mannen som kvalitativt olik kvinnorna. Genom respondenternas utsagor kan vi få en idé om 

hur kön konstrueras på de respektive arbetsplatserna. 

 

Williams teori om glasrulltrappa, vilken talar om att män tar med sig sin överordnande 

position i samhället för att på så vis erhålla privilegier även på jobbet, bekräftas till viss del i 

vår studie. De privilegier männen upplever sig ha ges i uttryck genom bland annat högre löner 

än kvinnorna på arbetsplatsen, uppfattningar av att kunna prestera dåligt och ”komma undan” 

med detta på ett sätt som inte kvinnorna kan, känsla av att bli mer lyssnad på/tas på allvar, 

upplevelse av att få mer respekt av manliga klienter än vad kvinnliga kollegor får, med mera. 

Några av respondenterna ger även uttryck för att inte besitta någon rädsla över att bli 

arbetslösa då de tror sig få förtur framför kvinnor vid ansökan om jobb på grund av att de är 

män inom ett kvinnodominerat yrke. Vi kan dock inte bevisa att männen faktiskt skulle få 

förtur framför kvinnor och därför inte heller bekräfta det William (1995) påstår om att 

männen skulle ha lättare att klättra uppåt i professionen och göra karriär på ett sätt som 

kvinnorna inte gör. De hade troligtvis vart lättare att undersöka detta genom longitudinell data 

där respondenternas karriär kunde studeras likt i Hultins (2003) studie.  

 

Då det enligt tidigare forskning finns förväntningar om att socialsekreteraren som 

yrkesutövare skall besitta feminina egenskaper hade vi förväntat oss en mer utvecklad 

diskussion om upplevelser kring maskulinitet och känslor av att behöva försvara sig mot det 

rådande maskulina idealet och gentemot andra män. Ingen av våra respondenter verkade dock 

ha en syn på yrket som direkt omanligt. Istället framförde många under intervjuerna att det 

var viktigt med fler män inom socialtjänsten, och att anledningen till att det i nuläget är fler 

kvinnor inom yrket troligtvis beror på historiskt bakomliggande aspekter av socialtjänsten 



 43 

som ett kvinnoyrke. En könsblandning tros enligt intervjupersonernas uppfattningar bidra till 

förbättringar både för dynamiken i arbetsgruppen samt i arbetet med klienter. Att påverka 

könsfördelningen i traditionellt kvinnliga eller manliga yrken är dock en komplex uppgift då 

den till stor del påverkas av lönenivåer, status och även synen på vad som är manliga 

respektive kvinnliga områden. På sikt framkommer att yrket tros kunna uppnå en högre status 

och bli mer välbetalt om fler män skulle välja att bli socialsekreterare. Detta kan antas bero på 

att män likt vad William (1995) beskriver genom begreppet glasrulltrappa för med sig sin 

höga status från samhället in i yrket. Då vi lever i ett samhälle som strävar efter jämställdhet 

mellan könen blir det dock diskriminerande gentemot kvinnor att använda sig av faktorn 

”manligt kön” för att öka ett yrkes status.  Detta skulle ytterligare bekräfta det manliga könet 

som mer statusfyllt än det kvinnliga, vilket redan går att tyda i form av bland annat olika 

löner, något som gör könsfördelningsfrågan än mer komplex. Samhället bör sträva efter att 

eliminera den bakomliggande diskrimineringen mot kvinnor i som ligger till grund för den 

låga status som präglar och nedvärderar kvinnodominerade yrken, inte enbart socialtjänsten. 

För framtida studier skulle det vara intressant att med hjälp av ett könsperspektiv undersöka 

vilka faktorer som kan öka socialsekreteraryrkets status och därigenom locka till sig fler män.  

 

Av respondenternas utsagor går det att tyda att ett genussystem är verksamt på 

arbetsplatserna. Eftersom att genussystem är ett abstrakt begrepp så är det möjligen inte alltid 

uppenbart för männen själva. Detta kan dock ändå utläsas i deras utsagor genom exempel på 

föreställningar vilka är knutna till det manliga könet och som tar sig i uttryck i det dagliga 

arbetet. Det tydligaste exemplet på att egenskaper har blivit bärare av genus framkommer 

genom att männen förväntas ta sig an ”stökigare” ärenden än kvinnorna. Detta är ett exempel 

på föreställningar av egenskaper knutna till det manliga könet som tar sig i uttryck i det 

dagliga arbetet. Det går även att tyda uppfattningar om skillnader mellan könen gällande 

bland annat intressen, samtalsämnen och föreställningar om att kvinnor tenderar att diskutera 

mer medan män är rakare i kommunikationen och mer strukturerade under möten. Genom att 

män tar sig an specifika ärenden och kvinnor tar sig an specifika ärenden utifrån vilket kön de 

har, bejakar de genuskontraktet och medverkar till upprätthållandet av en genusordning på 

arbetsplatsen. Dessa föreställningar är enligt Hirdmans teori vad som framkallar och även 

upprätthåller genusbaserade hierarkier och segregering i samhället i stort. 

Trots dessa exempel på egenskaper som skiljer könen åt nämner flera av respondenterna 

motsägelsefullt även att kvinnornas egenskaper inte alls skiljer sig från männens. Om 

egenskaperna mellan män och kvinnor inte skiljer sig åt bör kön inte ha betydelse för vilka 

som utför arbetet. I respondenternas utsagor finns dock en tydligt positiv inställning till större 
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könsblandning, vilket kan tyda på att kön visst har betydelse för arbetet. Det finns ett 

komplementaritetstänkande gällande könsblandningen på arbetsplatsen som trots 

motsättningarna tycks grundas på de föreställningar som uttrycks om att män och kvinnor 

besitter olika egenskaper och kvalifikationer i kombination med föreställningar om att båda 

könens egenskaper ses som värdefulla i arbetet och i arbetsgruppen. Utifrån genussystemet är 

vi i ett längre perspektiv inte övertygade om att dessa föreställningar om könen som olika, 

vilka enligt Hirdman är djupt rotade i samhället, enbart är av godo för jämställdheten mellan 

könen. Ett sådant synsätt främjar ett dikotomt tänkande där könen ses som motsatta men i sig 

som homogena grupper, vilket kan vara ett tänkande som leder till ett upprätthållande av 

könskodade arbetsuppgifter. 

 

Då vår studies resultat representerar männens perspektiv på deras minoritetsposition inom 

socialtjänsten skulle det vara intressant att i vidare forskning genomföra en studie som 

omfattar kvinnliga socialsekreterares attityder och upplevelser av samma fenomen och hur de 

resonerar kring det. Vi har under studiens gång haft i åtanke att det kan vara av betydelse att 

vi är två kvinnliga socionomstudenter som intervjuar män, varav vi tycker att det skulle vara 

intressant att se om studien skulle få samma resultat om två manliga socionomstuderande 

utförde studien.  Vi är övertygade om att detta ämne kan studeras ur en mängd olika 

infallsvinklar såväl som med hjälp av flera olika metoder, exempelvis kvantitativa vinjetter. 

Genom en kvantitativ metod hade resultatet med hög sannolikhet vart representativt för en 

större målgrupp än i nuläget. En av nackdelarna med vår valda metod är att det osäkert hur 

representativa våra respondenters åsikter är för hela gruppen manliga socialsekreterare inom 

arbete med barn och unga då vi endast har hört ett fåtal personer inom området. Oavsett vilket 

perspektiv eller vilken metod som nyttjas så tror vi att ämnet i fråga är värt att studera och 

synliggöra för att få en förståelse för betydelsen av kön och föreställningar av kön på 

arbetsmarknaden.  
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8. Bilagor  
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsvariabler: 

 

- Hur gammal är du? 

 

- Vad har du för utbildning? 

 

- Vart arbetar du? 

 

- Vad har du tidigare arbetat med? 

 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 

- Har du tidigare reflekterat något över hur det är att som man arbeta inom ett 

kvinnodominerat yrke?  

 

- Är detta något du reflekterar över ofta? 

 

Karriär: 

 

- Hur länge har du arbetat med barn och ungdomar inom socialt arbete? 

 

- Varför har du valt att arbeta med detta yrke? 

 

- Upplever du/har du upplevt att du besitter fördelar i yrket på grund av att du är 

man? 

 

- Vilka är dessa för/nackdelar? 

 

- Vilka är dina mål/ambitioner i yrkeslivet? 
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- Vilka reaktioner möter du från omgivningen när du berättar om ditt yrkesval? 

 

Yrkesrollen:  

 

- Vilka personliga egenskaper upplever du är viktiga i ditt arbete? 

 

- Varför är dessa viktiga? 

 

- Hur upplever du att förväntningarna på dig som manlig socialsekreterare är? 

 

- Upplever du att förväntningarna skiljer sig för kvinnliga socialsekreterare? 

 

- Hur upplever du att du som manlig socialarbetare bemöts av klienter och 

anhöriga?  

 

- Blir du bemött annorlunda av kollegor/klienter än dina kvinnliga kollegor? 

 

- Upplever du att det finns speciella förväntningar på dig som man i arbetet med 

barnen/ungdomarna och deras familjer?  

 

- Vilka är dessa förväntningar? 

 

- Vilka är de största utmaningarna/svårigheterna i din yrkesroll som man? 

 

- Upplever du att ditt kön har haft eller har betydelse i ditt yrkesutövande?  

 

- På vilket sätt har det haft betydelse? 

 

 

Könsfördelning/könstraditioner: 

 

- Hur upplever du att vara i minoritet inom din yrkesgrupp? 

 

- Vad tror du bidrar till att fler kvinnor än män väljer att arbeta inom 

socialtjänsten? 
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- Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats?  

 

- Vad tror du att det beror på? 

 

- Vilka konsekvenser tror du att en ojämn fördelning av män och kvinnor bidrar 

med? 

 

- För personalen? 

 

- För klienterna? 

 

- Finns det arbetsuppgifter som du utför på grund av det faktum att du är man?  

 

- Vilka är dessa ? 

 

- Varför bör arbestuppgiften utföras av en man? 

 

 

- Finns det arbetsuppgifter som du inte utför på grund av det faktum att du är 

man?  

-  

- Vilka är dessa ? 

 

- Varför bör arbestuppgiften utföras av en kvinna? 

 

 

- Upplever du skillnader mellan att samarbeta med manliga respektive kvinnliga 

kollegor? 

-  

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att samarbeta med en manlig kollega?  

 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att samarbeta med en kvinnlig kollega?  
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- Upplever du att dina klienter någonsin känner att du som man besitter speciella 

kvaliteter eller egenskaper som gör att du kan förstå dennes utsatthet/problem 

på ett annat sätt än en kvinnlig kollega? 

 

- Finns det något hos dina kvinnliga kollegor som du är “avundsjuk på” eller som 

du tror att de har fördelar för i arbetet med barn/unga? 

 

- Finns det något du vill tillägga runt ämnet?  

 

 

 


