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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka varför de män som deltagit i våra intervjuer valt att 

utbilda sig till socionomer, vilka motiv som påverkat valet av utbildning och om de var 

medvetna om de eventuella fördelar socionomyrken kan innehålla. Kvalitativa 

forskningsintervjuer har använts som metod. Resultaten visar att män sökte utbildningen på 

grund av egna erfarenheter som gjort dem intresserade av socialt arbete. Informanterna såg 

socionomyrket som könsneutralt. De ansåg det önskvärt med en mer representativ bild av 

samhället där båda könen var representerade. Informanterna ansåg sig ha bra förutsättningar 

på en framtida arbetsmarknad. Centrala teman från tidigare forskning om varför män valt att 

utbilda sig inom socialt arbete överensstämmer väl med resultaten av denna studie men de 

överlappade och gick in i varandra. Samtidigt upplevde de att det fanns en existerande 

särartsdiskurs inom socionomutbildningen som kan vara både till fördel och nackdel för män. 

Den uttryckta dubbelhet som fanns i studien sett till männens syn på könsfördelningen blev 

central i analysen och förklarades dels med särartsdiskurs och ett starkt bevarande av 

maskulinitet medan den andra sidan av dubbelheten förklaras med, jämställdhetsdiskurs och 

en mer flexibel maskulinitet. 

 

Nyckelord; Socionomstudent, socionomutbildning, motiv, särartsdiskurs, maskulinitet, 

jämställdhetsdiskurs. 
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Abstract 

The aim was to investigate why male subjects’ had chosen to educate themselves as social 

workers. Also, further examine the motivations behind their choices and to see whether they 

were aware of the potential advantages the social work profession entails. The qualitative 

interview method was used. The results show that the subjects’ own life experiences were the 

pre-determining factor in their choice of profession. The subjects believe in the necessity of a 

more gender-neutral representation within the social work profession and by this gain a truer 

reflection of societal reality. The subjects also consider their future job prospects within the 

labor market as good and in a very positive light. The central themes from previous research 

on why males have chosen the social work profession are in congruence with the results from 

this study, overlapping one another at times. Consequently what had also been identified was 

a discourse on gender difference within social work education and this can be construed as 

both of beneficial or disadvantageous for the male student. Within the analysis the central 

focus attempted to delineate the ambiguity inherent within the subjects’ perspectives on 

gender balance. With one group the gender difference discourse was used, whereby the 

subjects maintained stronger traditional masculinity ideals, contrasted by a second group with 

a gender-equality discourse and a more flexible form of masculinity ideals. 

 

Keywords; Social work, male students, social work education, motives, gender difference 

discourse, masculinity, gender-equality discourse. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är två socionomstudenter vid Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete i socialt 

arbete tillsammans. Utifrån perspektivet biologiskt kön så är vi en man och en kvinna. Vi har 

noterat att det är betydligt färre män än kvinnor som går socionomutbildningen på vårt 

lärosäte. I vår årskull, den som började hösten 2011 var det mindre än fem procent av de som 

faktiskt påbörjade utbildningen som var män (Högskolan i Gävle, 2014). Nationell 

antagningsstatistik för socionomprogrammet säger att sexton procent av de antagna var män 

år 2012 (SCB, 2014). Statistiken från SCB visar däremot inte hur många män som faktiskt 

påbörjade socionomprogrammet.  

 

Vår erfarenhet är att män får mer fokus i studiesammanhang än kvinnor, till exempel större 

utrymme för att tala under seminarier eller att de behandlas överdrivet välkomnande eftersom 

de är så få till antalet i jämförelse med kvinnorna. Detta ger oss anledning att undra om 

fördelar även kan tilldelas män inom socialt arbete i arbetslivet. Vår erfarenhet är även att det 

råder en allmän uppfattning om att om du är man och går socionomprogrammet så kommer 

du att kunna välja och vraka bland jobben eftersom det är så få män som utbildar sig till 

socionomer. Vårt intresse har väckts att försöka ta reda på vad män kan ha för motiv till att 

söka sig till socionomutbildningar. Vi undrar även om män på socionomprogrammet är 

medvetna om de eventuella fördelar som kan finnas för dem i deras framtida yrkeskarriär, just 

på grund av att de är män. Vi vill även se hur män uppfattar dessa fördelar ur ett mer jämställt 

perspektiv då de relaterar till de biologiska könen. De centrala motiv som tidigare forskning 

framhåller beskriver varför människor valt att utbilda sig inom socialt arbete; att bidra till 

samhällets behov genom att göra något, barndom och familjebakgrund, det sociala arbetets 

värdegrunder, erfarenheter från arbete, och via viktiga personer i ens närhet (Björkdahl-

Ordell, 1990; Cree, 2003; Kullberg, 2000;). Dessa motiv är intressanta att studera hos en 

grupp manliga socionomstudenter, särskilt då män erbjuds bättre karriärmöjligheter i ett redan 

brett yrkesfält och att de blir attraktiva på arbetsmarknaden, just för att de är män (jfr 

Kullberg, 2006).    

 

1.2 Problemområde 

Att	   det	   finns	   få	   män inom socionomutbildningen resulterar sannolikt i att det ges större 

möjligheter för män att få attraktiva arbeten. Vi frågar oss om männen i vår studie som 
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studerar på socionomutbildning prioriterar mjuka värden som lyssnande, relationer, tillit och 

närvaro i förhållande till människor eller om det är hårda värden såsom fördelar inom 

yrkeskarriär, produktion och vinst. Även om män skulle prioritera att arbeta på chefsnivå 

inom socialt arbete eller ges större möjlighet att söka sig till mer statusfyllda arbetsuppgifter i 

större utsträckning än kvinnor, så är vår uppfattning att det måste vara av stor betydelse att 

man har en människosyn som stämmer överens med den värdegrund som socionomer arbetar 

utifrån. 

	  

Det finns studier som visar påståenden och en föreställning om att det inom det sociala 

arbetets kontext behövs fler män. Tankar om att de båda biologiska könen behövs inom 

socialt arbete är baserade på de båda könens skillnader där man utgår ifrån att de två könen 

har olika väsentliga egenskaper att tillföra det sociala arbetet. Detta kan innebära en risk att 

man då upprätthåller ojämlikhet på den sociala arbetsmarknaden (jfr Kullberg 2006) såväl 

som i utbildningssammanhang.  

 
Vi undrar också om det finns föreställningar inom socialt arbete som handlar om att klienter 

av manligt kön önskar att träffa socialarbetare av samma kön, tillsammans med 

föreställningar om att könsfördelningen inom socialt arbete ska representera fördelningen av 

män och kvinnor i vårt samhälle. Vi anser att det kan vara värdefullt att belysa dessa sociala 

konstruktioner.  

 
 
1.3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera hur en grupp män som är 

socionomstuderande beskriver sina motiv till att utbilda sig till socionomer. Vidare 

undersöker vi hur dessa män förhåller sig till eventuella fördelar i socionomyrket. För att 

konkretisera syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

1. Vilka motiv beskriver de intervjuade männen för att studera till socionomer? 

 

2. Hur ser dessa socionomstudenter på att vara i minoritet under sin utbildning? 

 

3. Hur ser dessa socionomstudenter på deras framtida yrkesroll och arbetsmarknad inom 

socialt arbete, utifrån att de är i minoritet jämfört med andelen kvinnor?  
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1.4 Definition av begrepp  

Begreppet kön har länge inneburit och syftat till det biologiska könet medan begreppet genus 

innebörd ofta avsett det sociala könet. (Mattsson, 2010). Det betyder att begreppet genus 

representerar de sociala och psykologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det som 

ibland brukar kallas för manligt och kvinnligt. Vi använder inte genus som begrepp i detta 

arbete utan vi har valt att använda begreppet kön, på samma sätt som Mattsson (2010) 

beskriver att begreppet kön får innefatta både den fysiska kroppen och de föreställningar som 

tillskrivs den. Grunden till denna användning av begreppet kön kan härledas till Butler (1999), 

enligt Mattsson (2010). Butler menar att det vi uppfattar som biologiskt kön är en socialt 

kulturellt konstruerad tolkning och att skillnaden mellan kön och genus aldrig varit någon 

skillnad (Butler, 1999, 2007). 

 

I detta arbete använder vi begreppet social konstruktion istället för socialkonstruktivism eller 

socialkonstruktionism för att undvika de skillnader och den oenighet som följer med 

begreppen konstruktionism och konstruktivism. Socialkonstruktionism syftar till en viss 

uppfattning och varseblivning av verkligheten på samhällsnivå. Socialkonstruktivism 

beskriver enskilda individers konstruerade kunskaper om specifika fenomen genom de egna 

erfarenheterna och lärdomar de gör (Allwood & Erikson, 2010). För enkelhetens skull 

stipulerar vi begreppet social konstruktion som då motsvarar både socialkonstruktivism och 

socialkonstruktionism och innebär att genom socialt samspel, tankar och kommunikation i 

samhälle så skapar människan en förståelse för olika fenomen som anses vara självklara och 

naturliga i det samhälle de befinner sig i (jfr Burr 1995, 2003). 

 

När begreppet maskulinitet används ska det förstås som en representation för de 

föreställningar och normer om hur män förväntas att vara i vårt samhälle. Samtidigt som 

Connell (2008) menar att det finns flera olika maskuliniteter som hela tiden är föränderliga 

och inte statiska.  

 

Begreppet diskurs använder vi på samma sätt som när Lilja (2014) citerar Burr (1995), ”en 

uppsättning av betydelser, metaforer, representationer, bilder, berättelser, uttalanden och så 

vidare som på något sätt tillsammans producerar fram en särskild version av händelserna”, 

(vår översättning). 
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Särartsdiskurs ska förstås som en uppsättning socialt konstruerade uppfattningar, 

representationer, uttalanden, kategoriseringar, bilder, betydelsesystem och så vidare som 

belyser och representerar att det finns skillnader i egenskaper hos män och kvinnor. 

 

Jämställdhetsdiskurs ska i uppsatsen förstås som en diskurs om jämställdhet där socialt 

konstruerade uppfattningar, representationer, uttalanden, kategoriseringar och så vidare 

framställs och deklareras som viktigt och centralt. 
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2. Tidigare forskning 
2.1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi dels för forskning som behandlar varför män misslyckas eller hoppar 

av socionomprogrammet i större utsträckning jämfört med kvinnor. Dels redogörs för 

forskning som behandlar varför män många gånger kan ha lättare för att avancera till högre 

eller mer statusfyllda positioner i socialt arbete. Samtidigt presenteras forskning som 

behandlar varför människor väljer att utbilda sig i socialt arbete. Resultaten från de 

vetenskapliga artiklar och rapporter som ligger till grund för detta kapitel skiljer sig åt på 

grund av olika forskningsansatser och vi har valt att presentera den forskning vi tagit del av 

tematiskt utifrån de resultat forskningen visar; kön som skillnad, kön som likhet, minoritet 

och motiv. Dessa teman blir även centrala för hela examensarbetet. Vi jämför resultat från 

tidigare forskning med våra egna resultat under avsnittet empiri/resultat samt under avsnittet 

analys och diskussion.  

 
2.2 Sökprocessen  

Vi har sökt litteratur i databaserna SocIndex, Web of science, SwePub, Diva och Google 

Scholar. Våra engelska sökord har varit social work men, male student recruitment och men 

nontraditional work. Våra svenska sökord har varit män i socialt arbete, män i socionomyrket, 

män i kvinnoyrken, män på socionomprogrammet. De vetenskapliga artiklar vi först funnit 

kommer från olika discipliner. Litteratursökningen har avgränsats dels till artiklar som 

behandlar män i studier inom socionomprogrammet, dels till artiklar som behandlar forskning 

om män i praktiskt socialt arbete. Denna utvidgning av kunskapsområdet var nödvändig då 

vår uppfattning är finns lite skrivet om just män från socionomutbildning. Centrala tidskrifter 

har varit; British Journal of Social Work och Gender & Society, Department of Social Work 

Metropolitan State University. En forskare som återkommit i flera studier om män och socialt 

arbete är Karin Kullberg (2000, 2006, 2012). Den vanligaste metoden i studierna vi läst är 

kvalitativa forskningsintervjuer men även enkätundersökningar och statistiska undersökningar 

förekommer. Vårt urval av vetenskapliga artiklar vi använder oss av har relevans för det vi 

ämnar studera, då de tar upp hur mäns situation ser ut både under utbildning och i yrkeslivet 

samt är publicerade inom disciplinen socialt arbete.  
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2.3 Kön som skillnad 

Det finns flera rådande diskurser när det gäller män som minoritet inom sociala eller 

omvårdande yrkesområden (Nordberg, 2005). En diskurs bygger på att män får det lättare än 

kvinnor att ta sig fram och ges större möjlighet att klättra uppför på karriärstegen, just för att 

de är män. Detta antagande stöds av några olika förklaringsmodeller. Enligt Williams (1995) 

så menar hon att det är männens överordnade ställning och makt som genererar privilegier på 

arbetsplatsen. Kullberg har genomfört egna intervjuer och enkätundersökningar bland män i 

socionomyrken och menar att män blir attraktiva utifrån en könskomplementeringsdiskurs och 

genom föreställningar om kön som skillnad (Kullberg, 2006). Nordberg skriver att genom 

nyliberalism och ökad individualisering gynnas en särartsdiskurs där män och kvinnor anses 

ha olika kulturellt definierade egenskaper (Nordberg, 2005). Även Connell (2008) menar att 

nyliberalism upprätthåller en rådande särartsdiskurs. 

 

Kullberg refererar till Willams (1995) när hon skriver att det var tydligt redan under 

socionomutbildningen att en del män hade valt ett ”kvinnoyrke” för att de lättare skulle kunna 

avancera till högre positioner (Kullberg, 2006). Kullbergs egen undersökning visar också att 

män som utbildar sig till socionomer tenderar att söka sig till andra delar av yrket än de mer 

traditionella områdena inom socialtjänsten. Det vill säga att män attraheras i större grad av de 

yrken som inte är lagstyrda och myndighetsutövande (Kullberg, 2006). Kullberg visar 

samtidigt genom sin undersökning att tendenserna till fördelar fortfarande kvarstår, även om 

de har förändrats de senaste åren. Det som tidigare beskrevs som den vertikala karriären kan 

idag beskrivas som en horisontell karriär där män har lättare att välja och påverka sitt arbete 

och därmed även sin framgång, just på grund av att de är män. (Kullberg, 2006). Gillingham 

(2006) menar att män medvetet eller omedvetet försöker utveckla strategier för att inom 

socialt arbete hitta mer maskulina arbetsfält. Detta underlättas av att de har fördelar i att vara 

det kön som är i minoritet inom socialt arbete. Christie (2006) argumenterar för att det kan 

finnas andra anledningar till varför män väljer vissa positioner, till exempel inom ledarskap. 

Dessa positioner kan innebära bättre lön och innehålla mer ambitiösa mål i karriären. Christie 

(1998) skriver även att mäns val av yrke inom socialt arbete påverkadas av hur landets 

arbetsmarknad ser ut.  

 
Gillingham (2006) visar även upp skillnader i sättet att hjälpa människor inom socialt arbete. 

Att ta hand om människor på ett sätt som innebär att man har personlig, nära och ofta mer 

fysiskt kontakt med människor tillskrivs vara en mer kvinnlig syssla, medan män oftare tar sig 
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an att arbeta med människor på en intellektuell och mer objektiv nivå. Detta på grund av att 

män oftare förknippas med kunskap och handlingskraft. Det kan leda till att män i större 

utsträckning genom dessa val hamnar i positioner där de har mer makt. 

 

Enligt Rogers betraktas kvinnor på en lägre nivå på grund av detta synsätt och detta resulterar 

i sin tur till att män får lättare de högre positionerna inom yrket (Rogers, 2013). Kullberg 

(2006:115) citerar och refererar även till ett eventuellt problem som Specht och Courtney 

(1994) kallar ”Unfaithful angels”. De menar att amerikanska socialarbetare lämnar arbetet 

med de socialt utslagna för att istället inrikta sig på medelklassproblem (ibid). Pettersson 

(2001) skriver att det dyker upp ett liknande problem när socionomer väljer att vidareutbilda 

sig till psykoterapeuter. 

 

2.4 Kön som likhet 

En annan diskurs vilar på likheter mellan könen, ett könsneutralt utgångsläge. Nordberg kallar 

detta för ”jämställdhet som könsöverskridande likhet” (Nordberg, 2005). Mjukismannen, den 

jämställda mannen eller den nya mannen är några av de epitet som har använts för att beskriva 

mannen. Där den ”gode” mannen ses som förebild eller rollmodell för andra pojkar och män 

(ibid). Kullberg redogör för tankegångar som beskriver att män och kvinnor är mer 

psykologiskt lika än olika och att könsskillnaderna är en form av gamla sanningar (Kullberg, 

2005). Krill (1992) redogör för en anledning till att män söker sig till utbildning inom socialt 

arbete. Den består av att en del män som hade haft en avsaknad av manliga förebilder under 

sin uppväxt sökte sig bort från yrken som innebar mer konkurrens och tävlingsprestation. 

Krills antagande var här att dessa män istället sökte efter ett yrke som var mer flexibelt och 

där de kunde utveckla sin egen kreativitet (ibid). 

  

Idag är kvinnor en majoritet på positionen som socialchef i Sverige. Statistik visar att andelen 

manliga socialchefer har minskat från 77% till 41% mellan 1985-2003 (Kullberg, 2006). 

Anledningen är att många män inte längre i samma utsträckning strävar efter en vertikal 

karriär. Att män inom socionomyrket blev chefer i större utsträckning stämmer in på de som 

tagit examen under åttiotalet men det stämmer inte lika väl in på de män som har examinerats 

på nittiotalet, det har skett en förändring (Kullberg, 2006). De med senare examen väljer ofta 

istället en horisontell karriär för att på detta sätt göra ett bra arbete utifrån sin kunskap och 

sina värdegrunder. De kan då öka sin professionalitet på arbetsplatsen och det innebär även 

möjligheter till att tillbringa mer tid med familjen (Kullberg, 2012). De ser sitt arbete som en 
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givande viktig uppgift och ett kall. Männen i Kullbergs studie delar dessutom på 

omvårdnaden av barn och hemmet jämlikt med sin partner. Kullberg menar att mannen i 

socionomyrket vanligtvis betraktar sig själv som icke traditionell (Kullberg, 2006). Johansson 

(2000) för resonemang om att män blivit mjukare men att det trots detta finns en gräns av 

maskulinitet som de inte tänjer på, normerna om hur en man ska vara. 

 
2.5 Minoritet 

Bland studenter har det visat sig att ett större procentantal män än kvinnor misslyckas eller 

hoppar av sin socionomutbildning, 21 procent av männen i Kullbergs studie avbryter 

socionomutbildningen jämfört med 17 procent för kvinnor (Kullberg 2000). Notabelt kan 

även här vara att männen är som redan tidigare nämnts i minoritet (a.a). Den brittiska 

forskaren Furness menar att det finns vissa indikationer på att mäns position i den 

hegemoniska maskuliniteten och den position deras kön har i ett socialt sammanhang gör det 

svårare för dem att erkänna när de gjort fel och även då att be om hjälp (Furness, 2011). Detta 

upplevs inte bekvämt för många män då det strider mot vad den sociala konstruktionen på vad 

maskulinitet, kontroll och prestation innebär (Furness, 2011). En annan studie som är gjord av 

den amerikanska forskaren Wingfield (2008) visar på att alla män inte uppfattar sin 

minoritetsposition på samma sätt. Det skiljer sig väldigt om du är en vit eller en färgad man i 

ett kvinnoyrke. Män med annan ras än den vita upplever många gånger inte att de får samma 

fördelar som den vita mannen utan att de måste kämpa för att bli accepterade bland kolleger 

och arbetsledare, för att bli befordrade och att de behöver kämpa mot patienters förutfattade 

meningar om stereotyper (ibid). 

 

2.6 Motiv 

Cree (2003) har studerat varför människor väljer att utbilda sig till socialarbetare. Studien 

innehåller svar från både män och kvinnor. Enligt Cree (1996) så värderar män möjligheterna 

till chefsjobb och karriärsutveckling högre än kvinnor vid valet av studier. Vidare så skriver 

Cree (2003) att både män och kvinnor under utbildningen ansåg att män hade större 

möjligheter till karriärutveckling när de väl blev färdiga och examinerade. Cree menar att de 

vanligaste motiven till att söka en utbildning inom socialt arbete är, (a) egen barndom och 

familjebakgrund, (b) egna erfarenheter från utbildning och arbete, (c) viktiga personer i ens 

närhet, (d) det social arbetes värdegrund, (e) att bidra till samhällets behov genom att göra 

något (Cree 2003). Björkdahl-Odell (1990) redogör för att de kan se fyra grupper av motiv; 

socialt intresse, inre faktorer, yttre faktorer och osäkerhet i yrkesvalet. 
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Kullberg (2000) redovisar liknande motiv som ovan men samtidigt några mer ovanliga motiv 

till utbildningsval; önskan att bli psykolog men att betygen räckte inte till, egna 

missbrukserfarenheter och viljan att jobba med missbrukare samt att gå en utbildning för att 

slippa ta itu med andra problem.  

 

Samtidigt ser Björkdahl-Ordell (1990) en skillnad mellan män och kvinnor där männen 

urskiljer sig genom att de i högre utsträckning drivs av motivet att skaffa sig en högre 

utbildning medan kvinnor i större utsträckning vill hjälpa till och jobba med människor,  

 

Flera av studierna som vi har använt i detta arbete är av något äldre datum. Vid planering för 

detta arbete fanns förhoppningar om att vi skulle använda rykande färsk och aktuell forskning, 

bara studier från 2010 och framåt. Detta har inte varit möjligt då våra erfarenheter är att det 

finns ganska lite skrivet socionomstudenter och vi menar att dessa något äldre studier ändå 

kan ha relevans för detta arbete. 

 

2.7 Sammanfattning  

I tidigare forskning har det framkommit olika motiv till varför män väljer att studera på 

socionomutbildningen. Det fanns forskning som visade att många män väljer utbildning av 

strategiska skäl där de kan få en bra karriär. Det fanns även forskning som visade andra 

prioriteter så som att söka sig till ett arbete där de inte behöver tävla i något större 

utsträckning, eller för att de värderar mjuka värden och prioriterar familj framför 

chefspositioner. Studier har även redogjort för män i minoritet och att detta kan innebära både 

för och nackdelar. Motiven till att välja utbildning kan vara svåra att reda ut då motiven kan 

vara sammansatta men det finns vissa saker man ändå kan urskilja, som resonemang om 

skillnader, likheter och minoritet. Forskning har även kunnat urskilja att det en skett en viss 

förändring när det kommer till hur män prioriterar sin karriär inom socialt arbete i Sverige. 

Män strävade inte längre i samma utsträckning efter en vertikal karriär, de väljer istället en 

horisontell karriär och eftersträvar att göra ett bra arbete utifrån sin kunskap och sina 

värdegrunder. De har då kunnat öka sin professionalitet på arbetsplatsen. Trots detta tyder den 

forskning vi sammanfattat på att män får vissa fördelar. Detta är dock inte en sanning för alla 

män utan kan påverkas av sådant som till exempel hudfärg. Tidigare forskning som har 

redovisats kommer relateras till studiens empiri och resultat i senare kapitel.  
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3. Teoretiska perspektiv 
3.1 Val av teorier 

Vi använder social konstruktion och Connells teori om maskulinitet som teoretiska perspektiv 

eftersom den forskning som ligger till grund för vårt eget examensarbete arbete visar på 

könskonstruktioner och konstruktioner av samhälle och omgivning (jfr Burr, 1995) samt 

Connell (2008). Vår studie är en kvalitativ intervjustudie. Burr menar at social konstruktion är 

ett vanligt teoretiskt perspektiv vid kvalitativ metod (Burr 2003). Social konstruktion används 

för att förklara och förstå olika resultat från våra data, tolkningar och analys. 

  
3.2 Social konstruktion 

Begreppet social konstruktion är intressant då den beskriver människors sätt att konstruera sin 

tillvaro och att skapa mening i sociala sampel med andra. Genom olika sociala processer, 

socialt samspel, tankar och kommunikation i samhället skapar människan en förståelse för 

olika fenomen som anses vara självklara och naturliga i det samhälle de befinner sig i. Vår 

förståelse och våra föreställningar upprätthålls och förändras genom sociala processer och 

vardaglig social interaktion (Allwood & Erikson, 2010). Burr skriver att språket ligger till 

grund för alla tankar och utifrån detta förstår vi och tolkar vår verklighet (Burr, 2003)  

 

Burr (1995) beskriver fyra grundantaganden. Ett kritiskt förhållningssätt mot det för-givet-

tagna. Det betyder att vi bör vara kritiska mot våra observationer av vår omgivning, Burr 

menar att det för-givet-tagna är subjektivt och partiskt. Det speglar inte en absolut sanning då 

det inte existerar någon absolut sanning och enligt Burr bör vi vara misstänksamma mot de 

antaganden som förklarar vår värld och hur den är beskaffad. Det andra antagandet är att all 

kunskap är historiskt och kulturellt specifik vilket innebär att de sociala kategorier och 

begrepp vi använder till vardags för att begripa vår omvärld är skapade i en viss kontext, detta 

gäller såklart även vetenskapen. Vår förståelse är helt enkelt historiskt och kulturellt relativ. 

Burr använder olika tiders kunskap om barndom som ett exempel för att förtydliga detta. Med 

antagandet att kunskap blir varaktig i sociala processer menas att kunskap skapas i vardagligt 

socialt samspel. Det sociala livet konstruerar och omkonstruerar olika kunskapsversioner 

genom språket. Vår förståelse av vår omvärld skapas och omskapas av den ständigt pågående 

sociala interaktionen. Det sista antagandet att kunskap och sociala handlingar går hand i 

hand beskriver Burr (1995) genom att redogöra för hur vi har resonerat och agerat på 

problematiskt bruk av alkohol genom tiderna. Genom den kunskap vi skapar om problematisk 
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alkoholanvändning och dess orsaker skapar vi även de interventioner och den behandling vi 

anser vara adekvat utifrån den historiska och kulturella kontext vi befinner oss i.  

 

Allwood och Erikson (2010) menar att kön är en social konstruktion på det sättet att 

människorna i ett samhälle delar upp kön i två kategorier; man och kvinna. Könskategorierna 

har skapats genom att de olika biologiska könen tilldelats olika roller och handlingar i 

samhället som sedan kommer att ses som en självklarhet och ett socialt kön har då skapats. 

Det är på detta sätt normer skapas, det normala och allmänt accepterade i samhället (Allwood 

& Erikson, 2010).  

 

Olika sätt att skriva om mannens position i studier och socialt arbete kan beskrivas med hjälp 

av social konstruktion som ett sätt att förklara ”att göra kön”, skapandet av 

maskulinitetsnormer och för att beskriva hegemonisk maskulinitet (Kullberg 2006). Kullberg 

beskriver även hur män genom att tala om socialt arbete på ett annat sätt än kvinnor, skapar en 

annan och ny syn på sina arbetsuppgifter och sitt arbete där de beskriver det som ett 

självständigt och fritt arbete. De konstruerar på detta sätt eget utrymme inom socialt arbete 

där de ser på socialt arbete ur en egen manlig synvinkel (ibid). 

 

3.3 Connells teori om maskulinitet 

Vårt val att välja teori om maskulinitet har sin grund i att vi ser en koppling mellan social 

konstruktion och teori om maskulinitet. Framför allt för att tolka och förstå olika uppfattningar 

om män i socialt arbete. För Connell (2008) är könsskillnader inget som är skapat av naturen, 

utan skapas och omskapas genom olika sociala processer. Connell framhåller att ojämlikhet 

finns mellan kvinnor och män, men också män emellan. Connell säger vidare att den makt, 

det vill säga mäns dominans av kvinnor är något som existerar i hela den västerländska 

världen. De tre begrepp han använder sig av är hegemonisk-dominant maskulinitet, delaktig-

förhandlande och underordnad maskulinitet. Den hegemoniska-dominanta maskuliniteten är 

idealbilden av maskulinitet. Denna idealbild menar Connell fixerar och upprätthåller mäns 

makt över kvinnor och den maktbalans som finns bland männen själva. Delaktig-

förhandlande maskulinitet talar om män som inte understödjer den hegemoniska 

maskuliniteten men som samtidigt drar fördelar av den. Den underordnade maskuliniteten är 

de män som avviker från de högre maskulinitetsidealen. Det kan vara män som ger uttryck för 

en mer feminin sida eller har annan sexualitet än den heterosexuella. Dessa tre begrepp menar 

Connell samspelar med ras och klass och via detta samspel man kan även urskilja multipla 
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maskuliniteter (Connell, 2008). Connell menar att de tre karaktärstyperna ovan är beroende av 

tid och olika kontexter och därför kan man inte säga att det finns fasta karaktärstyper, utan att 

dessa ständigt förändras. 

 

Johansson (2000) refererar till Connells teori om maskulinitet och menar att den bör 

kompletteras med ytterligare två kategorier, oppositionell och nostalgisk maskulinitet. Den 

oppositionella maskuliniteten kan beskrivas genom ett nära samarbete med kvinnor och är 

samtidigt kritisk mot den hegemoniska maskuliniteten. Nostalgisk maskulinitet beskriver 

Jonsson som en form mytologisk urmanlighet. Det är ur denna typ av maskulinitet som 

antifeminism och övergrepp mot kvinnor kan sammankopplas, enligt Johansson (2000). 

Johansson menar samtidigt att när Connells hierarkiska modell ställs i relation till den 

allmänna kampen om jämställdhet i vårt samhälle så pendlar många män mellan delaktighet 

och förhandling samtidigt som de befinner sig i en beroendeställning till den dominerande 

hegemoniska maskuliniteten men att vi kan se framväxten av en mer flexibel maskulinitet 

(ibid).   
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4. Metod 

4.1 Hermeneutik 

Det hermeneutiska veteskapsfilosofiska perspektivet ligger till grund för vår forskningsmetod, 

en kvalitativ forskningsintervju. Med en hermeneutisk inriktning innebär det att vår tolkning 

av intervjuerna eller texten blir centralt för vårt examensarbete. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att människors motiv realiseras i handling, språk och gester. Med hjälp av språket 

förmedlar vi vår syn på livet och förståelsen av tillvaron. Sörensen och Olsson menar även att 

språket inte kan vara fritt från värderingar. Med det hermeneutiska synsättet ställs även större 

krav på redogörelse av undersökarens förförståelse. I förförståelsen presenteras undersökarens 

egna föreställningar, kunskaper och de egna erfarenheterna inom det aktuella 

forskningsområdet (ibid). Larsson (2005) kallar den hermeneutiska forskningsintervjun för ett 

kunskapande samtal.  

 

4.2 Förförståelse 

Förförståelse och våra egna erfarenheter beskrivs gemensamt, eftersom vi är överens om att 

de gäller för oss båda. De manliga grupperingar och manliga strukturer som män och pojkar 

ofta har upplevt från skola, idrottssammanhang och arbetsplatser har även vi erfarenhet av. 

Vår uppfattning är att manliga grupper ofta håller fast vid sin överordnade position i 

förhållande till kvinnor. Vårt eget lärosäte har enligt vårt sätt att se det ett mer omhuldande 

förhållningssätt till män i socionomprogrammet. Männen är som tidigare redovisats väldigt få 

i relation till antalet kvinnor som går på socionomprogrammet och våra intryck är att de 

behandlas utifrån detta förhållande. Vår inställning liksom troligtvis högskolans, har varit att 

det skulle vara bra om det blev en jämnare könsfördelning på socionomprogrammet. Vi tror 

att det finns en allmän uppfattning om att det behövs fler män i socialt arbete. Vi tror även att 

när socionomstudenter träffas i början av sin utbildning pratar de om anledningar och motiv 

till varför man sökt just socionomprogrammet och att denna beskrivning är en version av hur 

man vill uppfattas och bli sedd utifrån, för att tala med Goffman (1971/2011) ett frontstage 

framträdande. Genom att redovisa vår förförståelse försöker vi undvika att tolkningsprocessen 

påverkas och överskuggas av våra egna uppfattningar och erfarenheter (jfr Olsson & 

Sörensson, 2011). Det är svårt att helt utesluta en påverkan från sina egna förställningar, det 

blir även läsarens uppgift att avgöra. 
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4.3 Forskningsprocessen i sju steg  

Forskningsprocessen i den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) beskrivas linjärt genom sju steg; (1) Tematisering; vid vår tematisering har vi 

införskaffat förkunskaper på det område vi avser att undersöka och sedan formulerat 

undersökningens syfte och frågeställningar, samt redogjort för vad som ska undersökas och 

varför. Vid tematisering diskuterades även vilken forskningsmetod som är mest lämplig. (2) 

Planering; under planeringen har vi diskuterat vilken kunskap som vår undersökning vill få 

fram, vilka intervju- och analystekniker som kommer att vara passande samt etiska och 

moraliska överväganden. (3) Intervjuer; vid genomförandet av datainsamling har vi 

genomfört intervjuer tillsammans med att vi har använt oss av en intervjuguide. Våra 

reflektioner från intervjusituationen och relationen mellan intervjuare och informant har även 

noterats och diskuterats efter intervjuerna. (4) Utskrift; intervjuerna har spelats in och sedan 

skrivits ut, så kallad transkribering. Vid transkribering har mindre ändringar gjorts för 

läsbarhetens skull. (5) Analys; under vår analys har datamaterialet analyseras efter lämplig 

analysmodell. Vanligtvis analyseras delar och teman var för sig för att senare bilda ett 

helhetsperspektiv. Vår analys innehåller först identifiering och kategorisering av olika teman. 

Samtidigt har vi diskuterat vad som går att koppla till tidigare forskning och vad från tidigare 

forskning som vi inte kan se spår av. Vi har även diskuterat hur vår frågeguide påverkat 

svaren från våra informanter. Under analysen har även reflektioner från de fysiska 

intervjuerna diskuterats ytterligare. Vi har använt oss av meningskoncentrering. 

Meningskoncentreringen innebär att längre utsagor pressas ihop till korta meningar där 

innebörden redovisas. (6) Verifiering; vid verifiering har validitet och reliabilitet diskuterats, 

där validitet innebär en kontroll av att intervjustudien undersöker det den är avsedd att 

undersöka. Genom att transparent beskriva forskningsprocessen hoppas vi stärka både 

validitet och reliabiliteten. Generaliserbarheten från resultaten har diskuterats och om de kan 

anses vara generella för en större grupp än själva gruppen informanter. (7) Rapportering; 

resultatet från forskningen presenteras enligt vetenskapliga kriterier. (jmf. Backman, 2009) 

Genom hela arbetet tillämpas ett etiskt perspektiv för att värna om informanternas integritet. 

Det är ovanstående sju steg som utgör grunden och strukturen i detta examensarbete.  

 

4.4 Etiska överväganden 

När man gör intervjuforskning finns det några etiska dilemman som är viktiga att ta ställning 

till. Människors eller delar av människors privata liv kommer att hamna i offentlighetens ljus. 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp fyra centrala etiska aspekter; informerat samtycke, 
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konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke betyder att deltagarna 

informeras om syftet med undersökningen, har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

samt att information och anonymitet garanteras. Konfidentialitet innebär att personuppgifter 

och informanternas utsagor förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående eller obehöriga 

kan ta del av dessa. Konsekvenser och forskarens roll innebär att diskutera om forskningen 

kan medföra negativa konsekvenser för de medverkande och att vara försiktig med den 

maktsituation som forskningen kan skapa (ibid). Vår ståndpunkt är att de etiska perspektiven 

och diskussionen är viktiga. Vi tillämpar den praxis som förespråkas av Vetenskapsrådet, (jfr. 

2014). Förutom att be de medverkande att signera eller att godkänna samtycket muntligt per 

telefon, så har vi medvetet valt att vara otydliga med vilka lärosäte och vilken termin de 

intervjuade befinner sig på. Vi har även valt att inte redogöra för svarspersonernas ålder. 

Detta etiska ställningstagande beror på att männen på socionomprogrammet är väldigt få och 

det skulle kanske gå att identifiera dem genom deras utsagor. Genom att lämna ut information 

om lärosäte, termin och ålder, skulle anonymitet inte kunna garanteras, anser vi. För att tala 

med Kullberg ”att inte avslöja informanternas identitet är emellertid en forskningsetisk 

princip av största vikt” (Kullberg, 2006:25). Vi har valt att skapa nya fiktiva namn åt våra 

informanter. För att undvika identifikation av svarslämnaren. Därför har vi valt att döpa dem 

till Adam, Bosse, Caspar, David, Erik, Frank och Göran. 

 

4.5 Urval 

Vi har av praktiska skäl tagit kontakt med universitet och högskolor som ligger inom rimligt 

avstånd för oss att resa till. Vi har utgått från att restiden för oss inte skall överstiga två 

timmar. Efter valet av vilka lärosäten som är aktuella och vilka vi skall vända oss till, har vi 

bett om att få komma till en föreläsning och presentera oss och vår undersökning, för att på så 

vis försöka hitta medverkande till vårt examensarbete. Detta har visat sig svårare än vi först 

föreställt oss. Vi har samtidigt även begärt ut manliga socionomstudenters kontaktuppgifter, 

med stöd från myndigheters serviceskyldighet. Dessa listor har varit vår urvalspopulation och 

från dessa har vi slumpmässigt valt att kontakta de studenter som medverkat i vårt 

examensarbete. Urvalet kan även beskrivas som en form av bekvämlighetsurval (Kvale 1997) 

eftersom vi genomfört intervjuer med de informanter som först tackade ja till att medverka i 

vårt examensarbete. Vi har inte tagit hänsyn till informanternas ålder utan tillämpat principen 

”först till kvarn”. Vårt ursprungliga mål har varit att göra åtta intervjuer med studenter från 

fyra olika lärosäten. På grund av den tidsram vi haft så blev det sju studenter som medverkade 

i våra intervjuer, de kommer från tre olika lärosäten. Intervjuerna varade mellan 30 - 45 



	  
	  

	   20	  

minuter, spelades in och har sedan transkriberats. Fem av intervjuerna har ägt rum på 

respektive students lärosäte, en via telefon och en på ett bibliotek nära informanten. 

 
4.6 Metod vid analys 

Vår analys har inneburit att lyssna om och om igen flera gånger på våra inspelningar och att 

diskutera informanters utsagor tillsammans med transkriberingarna från intervjuerna. Under 

transkriberingen har små justeringar genomförts för läsbarhetens skull. Vi har sedan valt att 

redovisa empiri genom de centrala teman som ingår i intervjuguiden. Meningskoncentrering 

innebär att man drar ihop längre utsagor från informanter till kortare formuleringar. Dessa 

korta formuleringar beskriver det centrala tema som forskaren uppfattar utifrån informantens 

synvinkel, (Kvale & Brinkmann, 2009). Examensarbetet tillämpar meningskoncentreringen 

för att göra centrala teman tydliga. Vi prövar samtidigt även alternativa tolkningar. När vi 

som undersökare har kommit fram till kopplingar mellan tidigare forskning och våra data, så 

söker vi alternativa förklaringar och tolkningar som vi uppfattar rimliga, (jfr Larsson, 2005). 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver bricolage som en blandning av analysmetoder där 

forskaren fritt kan finna kopplingar och sammanhang från insamlade data. Vår analys har 

inslag av bricolage då utsagor från våra informanter har  behandlats fritt, vissa ibland mer 

generellt och andra mer specifikt. Hur delar relaterar till helheten har hela tiden varit centralt. 

 

Vi kan se att det finns nackdelar eller svagheter med vår forskningsmetod. Vi menar att det är 

lätt se det man vill se, att undersökningen tvingas fram mot en tolkning som speglar våra egna 

föreställningar. Vi menar att här kan en redogörelse samt ett medvetandegörande av 

förförståelse och helhetsanalys motverka dessa krafter. Vår uppfattning är att den kvalitativa 

intervjun som metod innebär att undersökningen innehåller relativt få svarslämnare jämfört 

med ett mer kvantitativt angreppssätt och metod. Examensarbetet gör därför inte några 

anspråk på generaliserbarhet för samtliga män i vårt samhälle utan begränsar sig till den grupp 

informanter som ingått i undersökningen. Självklart är det upp till läsaren själv att avgöra vad 

som kan tolkas som implicita generaliseringar.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Vi söker kunskap om den intervjuades subjektiva upplevelse och motiv. För att tala med 

Larssons (2005), att försöka förstå den andres upplevelsevärld mot bakgrund av dennes egna 

ord, beskrivningar, minnen och tolkningar. Vår egen undersökning efterfrågar helt öppna 

berättelser om motiv till val av utbildning samtidigt som undersökningen innehåller en 
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semistrukturerad intervjuguide. I vår intervjuguide har även några mer strukturerade frågor 

fått plats. De behandlar informanternas framtida uppfattning av arbetsmarknaden. Utifrån 

detta perspektiv blir validitetsfrågorna viktiga, undersöker vi det vi anser att undersöka? Även 

reliabiliteten kommer att vara viktig, är detta en trovärdig undersökning? Enkelt beskrivet så 

innebär hög validitet att man mäter det man avser att mäta och hög reliabilitet innebär att 

undersökningens trovärdighet är god, eller att mätinstrumenten är tillförlitliga (Larsson et al 

2005; Kvale & Brinkmann 2009; Olsson & Sörensson 2011). Larsson (2005) redogör några 

förslag för att öka kvalité och trovärdighet i den kvalitativa analysen; att pröva alternativa 

tolkningar, att söka efter fall som inte passar i centrala mönster. Samtidigt som att 

undersökaren bör redogöra för sina egna tidigare erfarenheter, detta presenteras genom 

förförståelsen, (a.a.). Patton menar att det borde vara en regel att redogöra för undersökarens 

egna utgångspunkter eftersom det kan påverka tolkning och analysen av data. Det handlar om 

undersökarens trovärdighet (Patton, 1990).  

 

Genom att presentera vår förförståelse, transkribera genomförda intervjuer, att använda och 

förhålla oss till vår intervjuguide, efterfråga innehållsrika och täta beskrivningar samt att 

redovisa och citera delar av informanternas utsagor, hoppas vi att vår undersökning stärker sin 

reliabilitet och att undersökningen blir valid. Vi har även tillämpat inslag av 

undersökartriangulering genom att alternera vem av oss som håller i intervjun samtidigt som 

den andra då har haft en mer observerande roll under intervjun. Med hjälp av att använda 

olika intervjuare vill man minimera eller späda ut intervjuarens påverkan på 

intervjusituationen. Larsson (2005) menar att de beskrivningar och berättelser som samlas in 

påverkas av vem som utför intervjun, (ibid). Triangulering är ett sätt att stärka validitet och 

reliabilitet, (Kvale & Brinkmann 2009; Olsson & Sörensen 2011).  
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5. Empiri/resultat 
I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat. Vi har utgått från studiens 

frågeställningar. Teman har valts ut som behandlar motiv till utbildningsval, minoritet, 

förväntningar på yrkesroll samt tankar om framtida arbetsmarknad. Några av dessa teman har 

underrubriker som är hämtade från intervjutillfällena då dessa bidrar till att ytterligare besvara 

studiens frågeställningar. Informanternas utsagor redovisas genom utvalda citat och genom ett 

sammanfattande. Vid sammanfattandet belyses även tidigare forskning och ställs i relation till 

vår empiri. Kapitlet innehåller även mindre inslag av analys. Den centrala analysen 

presenteras i nästa kapitel analys och avslutande diskussion. 

 

5.1 Motiv till utbildningsval 

Här nedan beskrivs de motiv de intervjuade männen angav för att studera till socionomer 

vilket ligger till grund för att besvara den första frågeställningen i studien. Samtliga 

informanter svarade att deras främsta anledning till att söka programmet var att de ville arbeta 

med människor. Erik sa: 

 

Men jag tror att folk sa liksom också att du borde jobba med människor. Och du borde 

plugga till socionom, då tror jag att tankarna väcktes. Och att jag är nog bra på det. 

(Erik) 

 

Adam svarade så här på frågan om varför han valt socionomprogrammet: 

 

Jag tror att det var för att jag gillar att jobba med folk. I gymnasiet hade vi social 

praktik, och då fick jag jobba på en träfflokal för psykiskt sjuka och det var det 

roligaste jag gjort tror jag. (Adam) 

 

Det finns hos samtliga av de intervjuade, egna erfarenheter av olika karaktär som gjorde 

studenterna intresserade av socialt arbete och av att förbättra situationen för andra. Andra 

erfarenheter är; dåligt med pengar under uppväxt, erfarenhet av socialt arbete genom vård av 

anhöriga, problematik hos vänner i omgivningen under uppväxt och erfarenheter av migration 

och en önskan att ge tillbaka till samhället. En man beskriver följande om sin erfarenhet från 

ett arbete inom social verksamhet:	   
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Hur man gjorde och vilka metoder man använde och så där och det hade jag inte märkt 

i början eftersom allt de var nytt för mig och jag skolades in och det var ett trevligt 

ställe och trevliga kollegor och så. Men alla de här småsakerna. Man har ju inte all 

information i början. Ju mer man läser på och så där, så märker man att det kanske 

ändå sker saker som inte är helt okej. (David) 
 

Samtliga av informanterna har förebilder i sin närhet som inspirerat. Frank sade så här utifrån 

en egen erfarenhet: 

 

Soc gjorde ingenting åt det, då blev jag också så här, va fan! 

Vad ska man göra för att ändra på det här? Fan, bli socionom. Börja jobba själv och 

visa, det här är inte okej. (Frank) 

 

Bosse beskriver: 
 

Jag ville ju veta hur det var att arbeta med personer som var i min situation som 
flyttade till ett nytt land. (Bosse) 

 

Flera män tog upp valmöjligheterna och flexibiliteten i yrket som en av de avgörande sakerna 

för att söka programmet och en av männens ord är: 

 

Det är en väldigt bred utbildning, man kan jobba med mycket. De var en stor grej för 

mig.... Jag har alltid varit så här.... att jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med. Men 

just känslan av att jag kan jobba här och jobba lite där ett par år. ( Erik) 

 

Denna flexibilitet och valmöjligheterna är centralt för männen i Kullbergs (2006) studie. 

Även Krill (1992)  tar upp flexibilitet och möjlighet till kreativitet vid motiv till utbildning 

och yrke, samtidigt som en avsaknad av manliga förebilder under uppväxten kan ha påverkat 

valet av socialt arbete där konkurrens och tävlingsprestation kan vara mindre än i traditionellt 

manliga yrken. Två av våra informanter beskriver avsaknad av en närvarande pappa. 

 

Alla våra informanter har sökt socionomprogrammet för att de vill och önskar att arbeta med 

människor. Tidigare erfarenheter av att arbeta med människor, eller egna erfarenheter i inom 

familj eller i omgivning har också påverkat valet av utbildning. Egna erfarenheter har gjort 

informanterna mer intresserade av socialt arbete. Några informanter beskriver att förebilder i 

deras närhet har inspirerat. 
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5.2 Om att tillhöra en minoritet 

På studiens andra frågeställning om hur det är att tillhöra en minoritet i utbildningen, blev 

svaren som presenteras här. Adam tycker att det är självklart att killarna blir en grupp, men att 

det inte är någon större skillnad i övrigt. Att vissa får mer utrymme relaterar han mer till ålder 

och mer erfarenhet. Han anser att han har bra relation till sina lärare och de känner honom vid 

namn och vet vem han är. Bosse upplever att han behandlas ambivalent av kvinnorna i 

klassen. Ibland blir han behandlad som att han inte vet något på grund av att han är man och 

ibland så är det han säger positivt och kvinnorna håller med honom i en diskussion. Men han 

upplever att han i grupparbete med andra kvinnliga studenter får anstränga sig extra och tänka 

ur en kvinnas perspektiv eller relatera till kvinnor i sin närhet och deras erfarenheter för att bli 

tagen på allvar. Han upplever att det skulle vara mer ohämmat och okomplicerat för honom 

om han hade samarbetat med män. Men han har bra relation till alla sina lärare och de vet 

vem han är. Bosse säger: 

 

Ibland känner jag det som att när man säger något i klassen så är tjejerna; ” Åhhhh... 

du vet ingenting, du är ju kille”. Ibland känns det lite så faktiskt. Som att man inte vet 

någonting.(Bosse) 

 

Caspar upplever inga skillnader. Han säger att han har bra relation till de andra i klassen och 

en bra relation till sina lärare. David tycker att det är jobbigt att alltid förväntas vara den som 

tar hand om tekniken på lektionen när något inte fungerar. Utöver det tycker han inte att det är 

några märkbara skillnader. David: 

 

Jag kan känna av det, det är när telebildföreläsningarna krånglar tekniskt och då 

vänder sig alla huvudena i salen och då är det jag som ska gå fram och fixa och i 

början gjorde jag det men, sen har jag faktiskt tagit ett steg tillbaka och sagt att jag 

tänker inte göra det mer. Bara för att se det som ett litet experiment för att se vad som 

händer då. (David) 

 

Erik tycker att det är jobbigt att kvinnorna är en sådan majoritet och var därför från början 

tveksam till att söka till utbildningen. Han upplever att han känner sig utpekad och hämmad 

på grund av att han tillhör en minoritet. Samtidigt så upplever han att kvinnorna inte har 

samma krav på honom som på varandra. Lärarnas reaktioner tyder på att de tycker att det är 

bra att han som man sökt socionomutbildningen för att män är i minoritet på utbildningen. 
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Han tycker att han kommer bra överens med sina lärare och de vet vem han är och vad hans 

heter. Han upplever att det känts tryggare i studiemiljön om det funnits fler män på 

utbildningen, men att han får en bra kontakt med lärarna som man. Erik: 

 

Jo, men man blir ju bra bemött av lärarna när man är kille, och dom tycker att det är 

bra att man är kille och att har valt socionom och. Ja. (Erik) 

 

Frank tycker inte att det känns annorlunda att vara man. Han säger dock att killarna i klassen 

tenderar att söka sig till varandra när möjlighet ges:  

 

Alltså jag är här och sen det är en annan kille som också är ensam i sin grupp och så 

han och jag söker oss till varandra. Vi snackar ju om saker. (Frank) 
 

Han ser inte att ett visst kön tar mer plats i klassen, utan att det är personer med framåtanda 

oavsett kön som gör detta. Göran säger att det är alldeles för politiskt inom socialt arbete. Han 

förklarar sin situation så här: 

 

Att det förväntas på något sätt att man ska va kvinna, man ska va vänsterorienterad, 

man ska vara feministiskt lagd, för att ....på nån stans visa en förståelse eller ha en 

förståelse för socialt arbete. (Göran) 

 

Vid frågan om det skulle varit annorlunda att vara kvinna och gå utbildningen, så blir svaren 

att informanterna inte längre skulle tillhöra en minoritet, de skulle då vara en av ”dem”, alltså 

kvinnorna. Informanterna skulle inte få en klapp på axeln för att de valt just 

socionomutbildning eller bli ifrågasatt på grund av det. Några svarar även att de upplever att 

de då skulle ha blivit mer anonyma och en informants svarade att han i och med att han inte 

tog så mycket plats i nuläget, fanns det en risk för att han skulle ha tagit ännu mindre plats i 

klassen om han varit kvinna. En annan informant svarar att han skulle ha blivit avskräckt att 

söka utbildningen som kvinna:  

 

Konkurrensen blir hårdare och just den här samlingen av liktänkande på något sätt. 

(Göran) 
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Kullberg (2000) visar att en del män upplever att vara i minoritet som negativt och hoppar av 

socionomprogrammet. Våra informanter är under pågående utbildning vid våra intervjuer. Det 

är tydligt att negativa upplevelser i förhållande till att tillhöra en minoritet förekommer hos 

informanterna även om inte alla informanter beskriver det. Wingfield (2008) beskriver att 

män med annan hudfärg måste kämpa mer för att bli accepterade. Ingen av våra informanter 

har direkt beskrivit att de måste prestera mer än genomsnittet för att bli accepterade, snarare 

tvärtom. Göran beskriver däremot att tjejerna i klassen är grymt smarta och om man vill ligga 

i framkant när det gäller betygen, då måste man anstränga sig. 

 

5.2.1 Jämställdhet 
Vid frågan om jämställdhet var viktigt, svarar samtliga informanter att det är grundläggande 

och att det inte ska vara någon skillnad mellan könen, utan att man istället ska se till 

individens kompetenser. De flesta deltagare i vår undersökning anser att könsfördelningen 

inom socionomyrket är ledsam. En del blev till och med förvånade när de kom in på 

programmet, över att det var så få män, även om de var medvetna om att det skulle vara färre 

i jämförelse med antalet kvinnor. De hade gärna sett att fler män valt att utbilda sig inom 

socialt arbete.  

 

Bosse: 

Jag visste faktiskt inte att det skulle vara en så stor skillnad. Fem av sjuttio! Det är ju 

super super stor. Så jag trodde det skulle vara femtio/tjugo. (Bosse) 

 

Informanterna anser att det skulle ha varit bra om båda könen representerades med ungefär 

hälften var för att få en representativ bild av samhället och med resonemanget, att det skulle 

bli ett mer positivt arbetsklimat. 

  

Jag tycker att det är trist att det inte är så många män som söker, för att av den enkla 

anledningen att jag tror att ju mer uppdelade arbetsplatserna är mellan män och 

kvinnor ju trevligare blir det att arbeta…(Frank) 

 

En deltagare i undersökningen sa att utifrån existerande könskonstruktioner i samhället som 

tillskriver och skapar skilda egenskaper hos de två könen, så kanske det inte är en nackdel att 

vissa yrken domineras av ett kön:  
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Jag tror att man kan tycka vad man vill om genus men dom rollerna som skapas på 

olika sätt och hur man nu tror att dom skapas. Jag tror ändå att dom kan bidra till att 

man blir bättre eller sämre på vissa saker ehhhhh. Och då tror jag egentligen inte att 

det är en dålig sak att vissa yrken är dominerade av ett kön. (David) 

 

Samtidigt sade han som en av de andra informanterna att man inte ska titta på kön, utan på 

individ, färdigheter och kompetens. När det kommer till jämställdhet i hemmet var samtliga 

deltagare i denna studie av samma uppfattning, nämligen att man delar lika med sin partner på 

hushållsarbete och barnomsorg. Jämställdhet generellt verkar vara viktigt för informanterna. 

Kullberg (2006) menar att socionommännen ser sig själva som mer jämställda än 

genomsnittsmannen och Johansson (2000) menar att vi ser en förändring av den traditionella 

mannen mot en mer flexibel maskulinitet. 

 

På frågan om informanterna anser att det behövs fler män inom socialt arbete och om män då 

kan tillföra något speciellt till det sociala arbetet, svarar två av informanter att de inte tycker 

att det behövs fler män, medan fem av informanterna anser att det behövs på grund av att det 

är önskvärt med en jämnare fördelning. Detta baserar informanterna på resonemang om att det 

då eventuellt kan bli bredare diskussioner som inte enbart är kvinnors. De anser att det är bra 

om båda könen fanns representerade hos socialarbetare då båda könen finns representerade 

hos klienterna:  

 

Man kanske får igång andra typer av diskussioner för att ” jag är man och har varit 

med om det här och jag får lära mig av kvinnorna för att ni har varit med om annat”, 

alltså byta erfarenheter med varandra. (Caspar) 

 

Fem av sju informanter i undersökningen svarar att de kan tänka sig att män kan tillföra något 

genom att vara en trygghet och bra manliga förebilder, framför allt när det kommer till arbete 

med ungdomar. En informant anser att de samtidigt kan inspirera fler män till att söka 

utbildningen. En annan informant svarar att det eventuellt behövs fler män för att hantera de 

arbeten där det handlar om utåtagerande klienter, där det behövs mer fysisk styrka. En tredje 

svarar att det inte är på grund av att han är man utan att det är på grund av att han har 

erfarenheter att bidra med. Han tycker även att män eventuellt kan bidra med att höja statusen 

på yrket. 

 



	  
	  

	   28	  

Om man får in fler män så kan man även höja statusen på yrket för att just nu så ligger 

det liksom och ”guppar” lite. Det är ju högre status än många andra 

kvinnodominerade yrken, men det skulle kunna höjas ännu mer. På grund av hur 

samhället ser ut idag så skulle män kunna göra det. (Caspar)  

 

En stor del av informanterna, fem av sju menar att det behövs fler män och att män kan 

tillföra något till socialt arbete. Kullberg (2006) menar att denna inställning är vanlig bland 

män som arbetar som socionomer. 

5.3 Förväntningar och tankar om arbetsmarknad och yrkesroll 

Studiens tredje frågeställning ämnade undersöka hur de manliga socionomstudenterna såg på 

sin yrkesroll och framtida arbetsmarknad inom socialt arbete, utifrån att de är i minoritet 

jämfört med andelen kvinnor. Här nedan redogör vi för informanternas svar utifrån teman av; 

förväntningar på yrkesroll och tankar om framtida arbetsmarknad.  

	  
5.3.1 Förväntningar på yrkesroll 
 
När frågan om hur informanternas syn på förväntningar av män inom socialt arbete såg ut, 

svarade fyra av de sju att de har en föreställning om att samhället eventuellt kan förvänta sig 

av dem att de ska klara mer fysiskt och psykiskt utmanande fall på arbetsplatsen, till exempel 

utåtagerande klienter. Detta uttrycker informanterna som obekvämt. En informant säger att 

han tror att man som man ska förväntas vara lite mer avslappnad och ”layed back” medan en 

annan informant uttrycker att han tror att män inte förväntas prestera lika mycket som 

kvinnor, utan att de behandlas med mer tolerans:  

 

Jag kan tänka mig att när man kommer in på en arbetsplats så har man lite lägre 

förväntningar, på vad jag ska kunna... och så. (Erik) 
 

Två informanter pratar om en förväntan från samhället att män ska vara både tuffa och ha 

mjukare egenskaper, vilket resulterar i en kluven roll. Frank: 

 

Jag tror att det liksom är två delar. Samtidigt som jag tror att vi män ses som lite 

mjukare så ska vi ändå vara dom här männen som kliver upp och liksom kan peka med 

hela handen och talar om vad som är okej och inte är okej, så jag tror att det är väldigt 

kluvet där. Det är för att vi har en väldigt kluven roll i det yrket som vi är på väg mot. 

(Frank) 
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De som deltog i studien uttryckte aldrig på egen hand att de på något sätt valt att gå 

socionomprogrammet på grund att det eventuellt finns fördelar för manliga socionomer i 

utbildning eller i kommande yrkesliv. Trots detta så framgår det tydligt att de har varit 

medvetna om hur situationen ser ut och att de som män kan ha bättre förutsättningar inom 

socialt arbete när det kommer till konkurrens av attraktiva arbeten och löner i jämförelse med 

kvinnor.  
 
När informanterna ombeds att beskriva en bra socialarbetare för att på så sätt se om det går att 

utläsa informanternas egna förväntningar på den blivande yrkesrollen så redovisas egenskaper 

eller förmågor som; empati, tålamod, flexibilitet, att kunna se individen och helheten, bra 

kommunikationsförmåga, lyhörd, att vara fördomsfri, hålla en professionell nivå och kunna ha 

en autoritär ledarroll. En socialarbetare ska enligt informanterna dessutom vara färdig med sig 

själv för att inte låta sina egna erfarenheter påverka i mötet med klienten och vara beredd på 

att inte alltid bli omtyckt. Deltagarna i studien tycker själva att de har förmågor som att förstå 

personer i olika situationer på grund av egna erfarenheter och att se helheten samt att vara 

lyssnande och resonerande och auktoritär när det behövs. Att inte vara dömande och att inte 

låta egna erfarenheter påverka i mötet med klienter. En deltagare säger att han tycker att man 

ska vara på klientens sida: 

 

Jag ser ju framför mig att jag ska vara lite på deras sida eller vad man ska säga. Att de 

ska se mig som en länk mellan dem och institutionen.. inte bara vara en del av makten. 

(Adam) 
 

En annan informant nämner att det är viktigt att kunna släppa saker och att inte ta med allt det 

som är jobbigt hem. Två andra aspekter som informanten nämner är vikten av att inte glömma 

sina teoretiska kunskaper när man kommer ut och ska arbeta i den praktiska verkligheten, då 

det enligt informanten kan vara svårt att kombinera dessa på ett fungerande sätt. Den andra 

aspekten som ytterligare en informant tar upp är att man inte ska gå in i en yrkesroll och tro 

att man måste veta allt: 

 

Vi kan inte kunna allt liksom, vi vet inte vad som gäller i det här fallet och så. Vi måste 

liksom, men att vi kan ta reda på det. Att vi vet och har redskap för att kolla upp det. 

Sitter man med en klient så måste man inte ha ett svar direkt. Utan det är okej, men 

bara man har kunskapen om hur man tar reda på det. (Erik) 
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5.3.2 Tankar om framtida arbetsmarknad.  

Samtliga informanter är av den åsikten att arbetsmarknaden ser ljus ut för dem i framtiden. 

Detta på grund av att de tillhör en minoritet på arbetsmarknaden inom socialt arbete. De 

resonerar att de kommer att ha lättare att få och välja de arbeten de vill ha, då arbetsgivare 

enligt deras uppfattning vill ha in mer män på arbetsplatserna:  

 

Ja för att dom har allt ifrån politiskt sett och att man ska få in mer män i utbildningen 

och till omedvetna signaler om att man vill blanda upp personalgruppen, till raka 

direktiv från cheferna att, rekrytera män. Jag tror inte att det är så mycket personliga 

värderingar i det, det är köttmarknad. (Göran) 

 

Informanterna blir tillfrågade om vad de har för tankar på arbetsområden efter avslutad 

examen i socialt arbete. De svarade följande: Adam vill börja arbeta direkt efter examen. Han 

vill inte ha ett arbete som innebär för mycket pappersarbete, utan arbetar hellre på golvet med 

människor för att ta del av den samhörigheten och gemenskapen sade han. Han vill inte sitta 

och bestämma över andra, men säger samtidigt att det är bra om man skulle kunna vara en 

inspirerande chef. Han vill läsa vidare till psykoterapeut i framtiden. Bosse vill i framtiden 

läsa vidare till psykoterapeut för att kunna arbeta med familjeterapi eller par-terapi, men vill 

först arbeta i två till tre år. Han är intresserad av juridik och läser det vid sidan om 

socionomutbildningen för att i framtiden komplettera med det inom socialt arbete. Caspar vill 

arbeta med migration och integrationsfrågor och tänker sig då en ansvarsroll inom 

organisation och ledarskap. David vill bli verksamhetschef eller enhetschef på gruppboende 

av något slag, men kan tänka sig att studera vidare senare. Frank kan tänka sig att precis som 

Caspar och David arbeta inom organisation och ledarskap som verksamhetschef, men vill 

precis som Adam och Bosse senare läsa vidare till psykoterapeut. Erik vill börja arbeta av 

ekonomiska skäl, men kan tänka sig att arbeta med allt möjligt. Exempel han ger är 

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbeta med ungdomar via socialförvaltningen eller 

som kurator i skola. Han vill arbeta ute på golvet för att i störst mån ha kontakt med 

människor. Göran vill arbeta med ekonomiska frågor. 

 

Det jag räknar med att... eller hoppas att kunna göra är... under två-tre års tid jobba, 

vill jag jobba som socialsekreterare, helst med bistånd…jag menar ekonomiskt 

bistånd...och dessutom jobbar jag extra då, jag jobbar för kronofogden. Jag är 

väldigt...det jag är intresserad av är att jobba ekonomiska frågor. Så mitt mål är att 
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jobba som socialsekreterare några år och få erfarenheten. Efter det vill jag starta ett 

eget företag, ge mig in i...eller fortsätta jobba med kronofogden eller.....det jag är 

intresserad av är just mer specifikt det här med skuldfrågor. Skuldsättningen, det är lite 

min nisch. (Göran) 

 

Här ovan kan man se att majoriteten av informanterna som deltagit i studien har tankar på ett 

arbete inom ledarskap och psykoterapi. Två deltagare avviker från resten där Erik kan tänka 

sig att arbeta med allt möjligt men inte önskar sig någon ledande arbetsroll och Göran har 

ekonomiskt stöd och bistånd som främsta prioritet. Göran har inte samma bakgrund och 

arbetslivserfarenhet som de andra informanterna med erfarenhet inom vård och omsorg. Han 

har tidigare arbetat som chef inom bankvärlden. Gillingham (2006) menar att det skiljer sig i 

mäns sätt att hjälpa människor i förhållande till kvinnors inom socialt arbete, där män i större 

utsträckning gärna arbetar mer intellektuellt och objektivt.  

 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga informanter har sökt socionomprogrammet för att de vill arbeta med människor. 

Valet av utbildningen beror till stor del på tidigare erfarenheter av att arbeta med människor 

på olika sätt. De egna erfarenheterna av olika karaktär var det som gjorde informanterna mer 

intresserade av socialt arbete och av att förbättra situationen för andra. Informanterna har även 

förebilder i sin närhet som inspirerat.  

 

När det kommer till deltagarnas förväntningar på sin egen kommande yrkesroll och sig själva 

beskriver de hur de tror att det är viktigt att vara som arbetande i socialt arbete, vilka 

färdigheter som krävs. Här kommer empati och att vara färdig med sig själv upp som några 

exempel. Samtliga informanter i vår studie anser att det borde finnas fler män som väljer 

socionomprogrammet. En del av deltagarna i vår studie upplever att de blir särbehandlade på 

sådana sätt som är både fördelaktiga och negativa för dem när det kommer till klassituationen 

och klasskamrater Samtliga informanter tycker samtidigt att de har en god relation till sina 

lärare som ofta känner dem vid namn. 

 

Jämställdhet tycker samtliga informanter är av stor vikt, både privat och i yrkeslivet. De ser 

på yrket som ett könsneutralt yrke och att erfarenhet och prestation går före kön. På frågan om 

det behövs fler män svarar de flesta deltagare i studien, ja. På grund av att de vill se en 

jämnare fördelning i samhället generellt där båda könen är representerade. Resonemanget är 
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här att det eventuellt blir fler bra diskussioner då man utgår ifrån att män och kvinnor har 

olikheter på grund av rådande sociala konstruktioner av könen. Informanterna tror att män kan 

bidra i socialt arbete genom att agera förebilder för män och killar och samtidigt uppmuntra 

andra män att utbilda sig till socionomer. Samtliga informanter tror att de kommer att ha bra 

förutsättningar på arbetsmarknaden då de tillhör en minoritet inom socialt arbete, och att detta 

innebär bättre val- och karriärmöjligheter. När det kommer till arbetsområden så går deras 

önskan om yrkeskategorier initialt isär. Längre fram i karriären siktar många av informanterna 

på en yrkesbana som psykoterapeut eller en position inom organisation och ledarskap.  

 

Informanterna i studien tror att det finns vissa existerande förväntningar från samhället på 

dem på grund av att de är män. Exempel på detta kan vara att de förväntas kunna hantera de 

svårare klientsituationerna då det krävs mer styrka både psykiskt och fysiskt. Samtidigt 

uttrycker några den något kluvna rollen där de samtidigt förväntas vara mjuka och bejaka sin 

”feminina” sida. 

 

Christie (2006) skriver att män väljer att utbilda sig inom socialt arbete för bättre möjligheter 

till karriär och bättre anställningar medan Christie (1998) menar att mäns val av yrke inom 

socialt arbete påverkas av rådande arbetsmarknad. Våra informanter uttrycker snarare att de 

valt socionomprogrammet utifrån värdegrundsbaserade utsagor, samtidigt som de verkar 

uppskatta det minoritetsförhållande som verkar finnas för dem på den framtida 

arbetsmarknaden.  
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6. Analys och avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur de män som deltagit i våra 

intervjuer beskriver sina val att studera på socionomutbildningen och hur dessa män förhåller 

sig till eventuella fördelar inom socionomyrket. Här nedan följer en analys och en diskussion 

av vår studies empiri uppdelat under fyra rubriker: Motiv, Minoritet, Socialt konstruerad 

socionomstudent, Syn på framtida arbetsmarknad och Fördelar och maskulinitet. Rubrikerna 

motsvarar frågeställningarna och de teoretiska perspektiv som används i examensarbetet. 

Dessa teman analyseras med hjälp av tidigare forskning och valda teoretiska utgångspunkter. 

Vi presenterar även en alternativ tolkning och analys där vi adderar maskulinitet men som 

samtidigt har paralleller till den dubbelhet Kullberg (2006) nämner och som vi tycker oss se i 

vår undersökning. Kapitlet avslutas med sammanfattning och förslag på fortsatt forskning. 

 
Motiv 

En av frågeställningarna i studien var vilka motiv män kan ha för att studera till socionom. 

Vår empiri visar att det finns vissa teman som beskriver uppväxt och bakgrund, egna 

erfarenheter från utbildning och arbete, viktiga personer i ens närhet, värdegrunder och att 

bidra till samhället. Det är de motiv som har haft betydelse för informanterna i valet av 

socionomutbildningen. Detta motsvarar vad Cree (2003), Kullberg (2000) och (Björkdahl-

Odell (1990) har visat genom tidigare forskning. Resultatet från vår studie visar också att 

tidigare personliga erfarenheter från omgivning eller av känslomässig art har haft stor 

betydelse. De egna erfarenheterna har då ofta ett inslag av social problematik, inte 

nödvändigtvis hos informanterna själva utan snarare i deras omgivning. Dessa män visar även 

generellt på ett socialt intresse. En viss osäkerhet inför ett yrkesval inom socialt arbete har 

påtalats av informanterna då majoriteten uttalat sig om att de av andra i sin omgivning blivit 

uppmanade att söka sig till socionomprogrammet eftersom de tycker om att arbeta med 

människor. Osäkerheten anser vi går att knyta till det Kullberg (2000) och Björkdahl-Ordell 

(1990) skriver, att ambivalens kring utbildningsvalet varit tydligt. Samtidig ser vi i våra 

resultat att motiven bland våra är sammansatta och svåra att se tydligt som enskilda motiv för 

den egna individen. Vår analys blir här att dessa teman av motiv ofta överlappar och går i in i 

varandra. Vi menar även att det kan diskuteras i vilken utsträckning det är möjligt att 

kategorisera motiv till varför dessa män önskar att utbilda sig till socionom när resultaten från 

vår undersökning visar att motiven i sig är sammansatta, överlappar och att kategoriserade 

teman går in i varandra. 
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Minoritet  

Hur ser då de manliga socionomstudenterna på att vara i minoritet under utbildning? Vår 

studie tyder på att det finns en existerande särartsdiskurs inom socionomutbildningen när det 

kommer till mäns samspel med kvinnor. Att en särartsdiskurs gynnas och upprätthålls av 

nyliberalism och dagens syn på individualisering skriver (Connell, 2008; Nordberg 2005), det 

innebär att män och kvinnor fortfarande i stor utsträckning anses ha olika egenskaper 

(Nordberg, 2005). Detta är dock en diskurs som i vår studie visar sig vara både till fördel och 

till nackdel för de män i socionomutbildning som deltagit i studien. Samtidigt som en 

informant upplever att han slipper lättare undan i samarbete med kvinnor i klassen så är det en 

annan informant som känner att kvinnorna inte tar honom på allvar på grund av att han är just 

man och då inte anses kunna eller veta så mycket om socialt arbete. En deltagare beskriver att 

han känner sig hämmad när det gäller att uttrycka sig och prata i klassen, då han känner sig 

utpekad. Detta visar att männen i vår studie pekar på både på fördelar och på ett slags 

marginaliserande av att vara man just i socionomutbildning. Kullberg (2000) har i tidigare 

forskning visat att en del män på socionomprogrammet upplever ambivalenta känslor och 

svårigheter med att vara i minoritet jämfört med gruppen kvinnor. Vår tolkning här blir att 

rådande sociala konstruktioner om kön och maskulinitet, (jfr Allwood & Eriksson 2010; 

Connell 2008) kan krocka med upplevelser av att vara man på socionomprogrammet. Vi 

menar här att Connells teori om hegemonisk maskulinitet kan användas för att tolka detta, att 

de män som gärna omedvetet upprätthåller mäns dominans över kvinnor upplever ett 

begränsat handlingsutrymme. Och att män med flexibel maskulinitet (jfr Johansson 2000) kan 

ha lättare att hantera att vara i minoritet. 

 

Informanterna uttrycker också vid frågan om hur det är att vara man inom 

socionomutbildningen att lärarna känner dem vid namn och vet vem de är, samtidigt som en 

av informanterna uppfattar det som att han inte har samma krav på sig från sina kvinnliga 

klasskamrater som kvinnorna ställer på varandra. Detta kan förklaras med det Kullberg (2006) 

menar när hon skriver att män blir attraktiva utifrån en föreställning om kön som skillnad eller 

en könskomplementeringsdiskurs, att män och kvinnor behövs inom visst område för att män 

och kvinnors egenskaper kompletterar varandra Kullberg (2006). Vår erfarenhet är att det 

råder en uppfattning på socionomprogrammet om att det behövs fler män till socialt arbete. 

Williams (1995) menar att det är männens överordnade ställning och makt som ger dem 

fördelar på arbetsplatsen.  
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En viktig slutsats från vår studie är att makt inte framstår lika tydligt under 

socionomutbildningen enligt våra informanters utsagor.  

 

Socialt konstruerad socionomstudent 

I de fall där deltagarna blev tillfrågade om det skulle ha skilt sig något åt om de varit kvinnor 

och gått utbildningen, så var det en deltagare som ansåg att han då skulle ha blivit tystare än 

vad han var på lektionerna nu. Samtliga informanter i vår studie beskriver att omgivning eller 

samhället ser eller uppfattar socialt arbete som en kvinnlig syssla. Det kan tillskrivas en slags 

konstruktion av kön där man tillskriver ett specifikt kön vissa egenskaper (Allwood och 

Erikson, 2010). Av svaren som deltagarna i studien gav så uttrycker de åsikter om att både 

samhället och privatlivet ska vara jämlikt mellan könen. Det kan relateras till det Kullberg 

(2006) skriver om att hennes män blivit mjukare och har andra prioriteringar idag än förr och 

Johanssons (2000) flexibel maskulinitet. Exempelvis genom att se på sitt arbete som en 

givande uppgift och samtidigt som mannen delar omvårdnaden av barn och hemmet jämlikt 

med sin partner (Kullberg, 2006).  

 

När frågan ställs om det behövs fler män inom socialt arbete, så svarar majoriteten av våra 

informanter att det är önskvärt, på grund av att båda könen borde representeras i lika stor 

utsträckning för att visa upp en representativ bild av samhället. Vi tolkar detta som tecken på 

rådande jämställdhetsdiskurs. Samtidigt uttrycker deltagarna i vår studie åsikter om att det ska 

handla om arbetsprestation och kompetens istället för kön. Det visar upp en slags dubbelhet 

som även Kullberg (2006) beskriver. Denna dubbelhet kan vara svår att förstå och tolka. 

Kullberg (2006) hänvisar här i ”Man hittar sin nisch” till Eriksson och Eriksson (2002) som 

förklarar detta fenomen genom att tolka att deltagarna i deras studie talar om ett professionellt 

ideal i form av distans, objektivitet och neutralitet, där kön inte hade någon betydelse. 

Samtidigt som en person uttryckte idealet beskrivet ovan, påtalade samma person att en 

blandning mellan könen skulle vara positivt, främst i direkt arbete. Enligt Kullbergs (2006) 

egen forskning om män som är socionomer har hon sett att det inom tidigare forskning 

redovisats en särartsdiskurs där olikheter mellan könen lyfts fram. Alvesson och Due Billing 

(2011) har skrivit att det finns en existerande splittring mellan jämlikhetsdiskurs och 

särartsdiskurs. Detta anser vi eventuellt kan beskriva den dubbelhet inom socialt arbete som 

är närvarande hos informanterna i vår studie. Det kan tolkas som att dessa män inte vill sträva 

bakåt och hålla fast vid en särartsdiskurs, utan istället förespråka jämlikhetsdiskurs då detta 

kan anses ligger mer rätt i tiden eller ”politiskt korrekt”. Samtidigt som informanterna vill 
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vara moderna framåtsträvande män, så tycks de samtidigt vara färgade av tidigare 

cementerade konstruktioner av kön som genomsyrar samhället (jfr Burr, 2003). 

 

Syn på framtida arbetsmarknad, fördelar och maskulinitet 

Samtliga som deltagit i våra intervjuer beskriver upplevelsen av ett försprång på 

arbetsmarknaden om de jämför med kvinnor på socionomprogrammet. Deltagarna tror och 

hoppas att de kommer vara eftertraktade, just på grund av de är män och en minoritet inom 

socialt arbete. Detta styrks även av Kullberg (2000), män tillskrivs bättre möjligheter till 

positiv karriärutveckling efter examen. Cree (2003) finner samma fenomen hos sina 

informanter som är studenter i socialt arbete. Kullberg (2006) menar att detta försprång eller 

dessa fördelar även existerar för socionomer som är män och verksamma i yrkeslivet. I vår 

undersökning beskriver de flesta deltagare att innehållet i socionomprogrammet eller i ett 

socionomyrke inte går att koppla ihop med att vara av det biologiska könet man. De menar att 

det finns undantag när det handlar om utåtagerande klinter, då män anses ha en annan fysik. 

Socionomprogrammet och socionomyrken ses annars av informanterna som könsneutrala. Vi 

tolkar detta som en dubbelhet. Denna dubbelhet finner vi i hela vårt arbete och den 

återkommer i många teman. Genom att deltagarna i vår studie accepterar och inte har något 

emot att de kommer att vara eftertraktade på arbetsmarknaden, just på grund av de är män blir 

vår uppfattning att de ser detta som positivt och som en fördel.  

 

Vår analys och tolkning styrker det Kullberg (2006) förklarar genom parallella diskurser, 

jämställdhetsdiskurs och särartsdiskurs. Vi menar att denna dubbelhet kan kompletteras med 

ett bevarande av maskulinitet, normerna för hur en man ska vara. Detta kommer vi fram till 

när vi utgår från Larsson (2005) att tolka utsagor som skiljer ut sig. Då hittar vi en utsaga som 

skiljer ut sig från resten av våra data. Där jämställdhet och ett starkt bevarande av maskulinitet 

förekommer tillsammans. Vår tolkning är att denna utsaga visar mer maskulinitetsbevarande 

än alla de andra i vår studie och detta går att tolka genom Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet (a.a.). I denna analys och tolkning representerar då våra andra utsagor Connells 

teori om delaktig maskulinitet (a.a.) som blir motsvarigheten till Kullbergs 

jämställdhetsdiskurs och den andra delen av dubbelheten. Vi ser här alltså likheter mellan 

jämställdhetsdiskurs och Connells delaktiga maskulinitet. I de flesta av våra informanters 

utsagor förekommer just det förhandlande som både Johansson (2000) och Connell (2008) 

menar är tydligt för en delaktig maskulinitet (a.a.). Vi kopplar även ihop delaktig maskulinitet 
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med Johansson (2000) som skriver att vi idag ser framväxten av en mer flexibel maskulinitet. 

Men enligt vår tolkning visar alla män i vår studie på ett visst bevarande av maskulinitet.  

 

Kullberg (2006:9) skriver att mäns karriär inom socialt arbete kan beskrivas som att de blir 

”autonoma experter” inom sitt arbetsområde. Hon menar samtidigt att männen i 

socionomyrken ges stort handlingsutrymme och att de därmed kan skapa sig en egen nisch. 

Med nisch menar Kullberg att män söker sig till eller skapar områden där de ses som experter. 

Detta resultat kan vi till viss del se genom vår studie då en del informanter har uttryckt den 

flexibilitet som de anser att det finns möjlighet till för dem inom socialt arbete. Kullberg 

citerar Williams (1995) när hon skriver, ”I nischen undviker de att drabbas av negativa 

följder av sin minoritetsposition och kan bevara sin maskulinitet” (Kullberg 2006:117).  

 

Från ett perspektiv där dubbelhet blir centralt blir vår analys och tolkning att en sida 

representerar särartsdiskurs och ett starkt bevarande av maskulinitet medan den andra sidan 

representerar jämställdhetsdiskurs och en mer flexibel maskulinitet. Denna dubbelhet verkar 

samtidigt hos alla våra informanter och kan förändras något utifrån vilka frågor vi ställer eller 

vilken kontext informanten skulle befinna sig i. Vi menar att det är socialt konstruerade 

diskurser där även social konstruktion av maskulinitet kan skrivas till. 

 

Vilken betydelse har då våra deltagares motiv till att arbeta inom socialt arbete och deras syn 

på könsfördelningen, för hur deras framtida arbetsmarknad kommer att se ut? Från 

informanterna i vår studie har samtliga uttryckt en önskan om att i framtiden inrikta sig på 

arbeten som psykoterapeut eller inom organisation och ledarskap. Om vi antar att det är 

lättare för män att få de arbeten de vill ha på en framtida arbetsmarknad innebär detta 

eventuellt enligt vår tolkning att männen trots sin minoritetsposition kommer att dominera 

positioner inom ledarskap, statusfyllda arbetsuppgifter och poster med högre lön. Detta 

tillsammans med den dubbla syn informanterna har på könsfördelning och könsneutralt arbete 

tror vi riskerar att vidmakthålla ojämlikheter mellan könen och deras olika förutsättningar på 

framtidens arbetsmarknad inom socialt arbete. Vi menar samtidigt att informanternas önskan 

om att bli psykoterapeut eller att arbeta inom organisation och ledarskap kan bidra till att få 

män ser traditionellt arbete på socialtjänst som något som är värt att sträva efter. Vi menar 

även att det går att dra paralleller med vad Specht och Courtney (1994). kallar för ”unfaithfull 

angels”, att män i socialt arbete kan lämna samhällets socialt utslagna till förmån för sin egen 
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karriär. Samt till Pettersson (2001) som undrar om socialarbetarens identitet har övergivits för 

att nå högre professionell status. 

 

6.1 Sammanfattning 

Motiven till varför de män som deltagit i vår studie väljer socionomprogrammet går att 

presentera genom olika teman. I diskussionen frågar vi oss om det är möjligt att betrakta dessa 

teman som enskilda motiv för den egna individen när flera teman är sammanflätade i våra 

informanters redogörelse för varför de har valt just socionomprogrammet. Vi menar att 

genom kategoriseringen av att vara man och i minoritet jämfört med andelen kvinnor på 

socionomprogrammet kan det upplevas både som negativt eller som positivt. Vår tolkning är 

att det är den allmänna uppfattningen och social konstruktioner om att män och kvinnor anses 

ha olika egenskaper som kan påverka detta. Detta går även att förstå genom en rådande 

särartsdiskurs. Enligt vår uppfattning är socionomutbildningen inte en arena där män enligt 

våra informanters utsagor kan utöva makt över kvinnor i samma utsträckning som på andra 

arenor. Vi ser det som att det även råder en tydlig jämställdhetsdiskurs hos deltagarna i vår 

studie.  

 

Samtliga av de män vi har intervjuat tror att de har en ljus arbetsmarknad framför sig, just på 

grund av att de är män. Vi menar samtidigt att när mäns motiv är klart karriärsinriktade eller 

riktade mot mer prestigefyllda arbetsuppgifter och om dessa män samtidigt har uppfattningen 

om att det behövs fler män inom socialt arbete så kan synen på dem som eftertraktade 

upprätthållas för att tala med Kullberg ”man hittar sin nisch”. Detta då män eventuellt i större 

utsträckning premieras för poster inom organisation och ledarskap om männen eftersträvar 

dessa, och då eventuellt i sin tur fortsätter att premiera män då de anser att en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män är nödvändig. Vi menar att en ökad medvetenhet och diskussion om 

samspelet mellan rådande diskurser eller för att låna Foucaults (2008) utryck ”diskursernas 

kamp” även kan diskuteras tillsammans med begreppet maskulinitet. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vår tolkning styrker Kullberg (2006) som skriver att det inte är helt klart att det behövs fler 

män i socialt arbete, där det gäller påståenden som grundar sig på att båda biologiska könen 

behöver vara lika representerade. Kullberg (2006) menar att detta grundar sig på ett 

särartstänkande som samtidigt leder till att skillnaden mellan könen fördjupas. Kullberg 

efterlyser en ökad diskussion och medvetenhet om detta och kräver fortsatt forskning på 



	  
	  

	   39	  

socionomyrket. Detta blir också vår slutsats och vi menar att det även gäller för 

socionomutbildningen. Därför ser vi gärna en fortsatt forskning inom detta fält. Vi presenterar 

därför några förslag på fortsatt forskning som vi upplever kan vara intressanta; 

(1) Hur påverkas könsrollen och uppfattningar om maskulinitet för de män som är i minoritet 

på socionomprogrammet genom att genomföra utbildningen?  

(2) Korrelerar motiven hos män som sökt socionomprogrammet med det område de kommer 

att arbeta inom i framtiden? Olika arbetsområden kan vara behandling, myndighetsutövning, 

äldre, barn eller missbruk. 

(3) Vi har tidigare nämnt i vår studie att i och med att män anser att det ska vara jämnt 

fördelat mellan könen på arbetsplatsen inom socialt arbete så kan det bli så att män premieras 

till arbeten då de i nuläget är i minoritet på den arbetsmarknaden socialt arbete. Det kan vara 

värt att undersöka hur klienterna inom socialt arbete ser på könsfördelningen bland de som 

arbetar inom detta område. Vårt antagande att det kan finnas ett behov från klienters sida att 

få möjlighet att träffa en person av samma kön, är det en realitet eller är bemötandet på 

individnivå det som är väsentligt vid mötet mellan socialarbetare och klient vilket gör 

könsfördelningen på arbetsplatsen av mindre vikt om man ser på det ur ett 

bemötandeperspektiv?  
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Bilagor 
Intervjuguide 

Manliga socionomstudenters motiv till att välja just socionomprogrammet och deras syn på 

sin framtida arbetsmarknad. 

Frågeställningar, vad har män för motiv för att studera till socionom? Hur ser de manliga 

socionomstudenterna på deras framtida arbetsmarknad inom socialt arbete? 

 

Tema 1 bakgrund  
1. Öppningsfråga; kan du berätta din berättelse varför eller vad det är som har gjort att du har 

valt socionomprogrammet? 

2. Vilket/Vilka yrkesområde/n arbetar/arbetade Dina föräldrar inom? Tror du att detta på 

något sätt påverkat dina yrkesval? 

3. Arbetade Du efter din gymnasieutbildning innan du sökte till 

socionomutbildningen? Om ja, inom vilket/vilka yrkesområde/n? 

4. Hur tror du att din uppväxt, utbildning respektive yrkeserfarenheter har påverkat ditt val av 

yrke? 

5. Vilka reaktioner fick Du från omgivningen när du sökte till utbildningen? 

Reaktionen från männen respektive kvinnorna? 

6. Vilka egenskaper anser du är viktiga i din yrkesroll? (Beskriv en bra socialarbetare) 

Exempel:  - God kontroll över sina känslor  

7. Vilka egenskaper anser Du själv att Du har av dessa egenskaper?  

8. Vad vill du göra efter examen? 

Plugga vidare, jobba eller något annat? 

9. Kan du berätta om hur du ser på dina egna förväntningar på din yrkesroll?  

Har du några egna krav på dig själv?  

10. Kan du se att dina tidigare erfarenheter och upplevelser har samband till dina egna 

förväntningar på din yrkesroll?  

Kan du ge exempel? 

11. Vilken fördel med yrket vägde tyngst när Du valde att söka till 

socionomutbildningen?  

12. När Du påbörjade utbildningen, i vilken ansvarsroll såg du dig helst i? Organisation och 

ledarskap/fältarbete. 

 

13. Berätta hur tror du att din omgivning förväntar sig att du ska vara i din yrkesroll? 
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Tema 2 roller 
14. Vad tror du förväntas av dig på grund av att du är man? 

15. Kan du beskriva hur det är att vara kille i klassen? 

Hur är dina klasskamrater mot dig?  

Hur är dina lärare mot dig?’ 

16. Känner du att du kan fråga/säga det du vill i klassen? 

17. Upplever du att du får mycket/lite utrymme i klassen? 

 
Tema 3 maskulinitet  
18. Hur ser du på könsfördelningen inom socionomutbildningen? 

19. Behövs det fler män?  

Varför/inte? 

20. Ser Du på socionomyrket som ett ”kvinnligt” eller ”manligt” yrke? 

21. Anser Du att jämställdhet mellan könen är viktigt? Utveckla. 

22. Om Du har/hade haft en sambo, vem tar/skulle ha tagit störst ansvar för 

hushållsarbetet?  

23. Om Du har/skulle haft barn, vem av dig och din partner tar/skulle ta störst ansvar?  

24. Varför tror du att det är färre män än kvinnor som väljer att jobba inom socialt arbete?  

25. Hur skulle man kunna öka intresset för män att jobba inom socialt arbete?  

26. Kan du, i egenskap av man, bidra med något speciellt inom socialt arbete? 

27. Tror du att det hade varit annorlunda för dig om du hade varit tjej och gått den här 

utbildningen? 

På vilket sätt? 

 
Tema 4 framtida arbetsmarknad 
28. Hur tror du att din framtida arbetsmarknadssituation kommer att se ut på grund av att du 

är man? 

29. Inom vilket område ville Du helst arbeta?  

30. Vilka fördelar tror du det kan finnas för dig i socialt arbete eftersom du är man? 

31. Slutfråga; Nu är det dags att avsluta, är det något du vill tillägga eller något du tycker att 

vi har glömt som du vill ta upp? 

 

Processfrågor; Hur? När? Alltid eller undantag? Exempel?+/- Skillnader?+/- 
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Information och samtycke 
Vi heter Mikael Fjällström och Matilda Steinholtz, och vi studerar till socionomer på 

Högskolan i Gävle. Under våren 2014 gör vi vårt examensarbete som behandlar varför män 

vill och väljer att studera till socionom. För att få innehållsrik information har vi valt att göra 

intervjuer med män som studerar på socionomprogrammet. 

Deltagandet är frivilligt och de medverkande kan avbryta sin medverkan när som helst, eller 

när som helst avstå från att svara på frågor. Uppgifter om uppgiftslämnares namn och lärosäte 

kommer att avidentifieras. Vid publicering av eventuella citat från uppgiftslämnare, redovisas 

dessa på ett sätt som gör att uppgiftslämnaren inte går att identifiera av utomstående. 

Intervjun kommer att spelas in, främst för att kunna arbeta och återge vad som sagts under 

intervjun. När arbetet med detta är slutfört kommer inspelningarna att förstöras. Efter 

examensarbetets färdigställande kommer arbetet att publiceras via Högskolan i Gävles 

databas samt vara tillgänglig på DIVA, www.diva-portal.org. 

 

Ytterligare frågor besvaras gärna av oss: 

Mikael Fjällström, mikael@mikaelfjellstrom.com               

0704413129 

eller 

Matilda Steinholtz, matilda.steinholtz@gmail.com 

0708118314 

 

Handledare: Inger Linblad, inger.linblad@hig.se 

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

 

……………………………………………………………………………………./……………

……………………… 

                             Datum 

 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………… 
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