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Abstract 

Author: Alexander Pino 

Title: Men and social work – a qualitative study of male social workers experiences of a women 

dominated workplace. 

Supervisor: Solveig Perjos 

Assessor: Kerstin Gynnerstedt 

 

 

The aim of this study was to describe how male social workers who work in the section for children 

and family in one municipality in southern Sweden, experience that their gender influences their daily 

work. The main focus is to understand what it means to be a man in the social services department. 

The first research question was how the male social workers experienced how their gender influenced 

their contact with children and parents in terms of possibilities and obstacles. The second research 

question was how the male social workers experienced how their gender influenced their working 

place in terms of possibilities and obstacles. The third research question was how the male social 

workers experienced that their gender affected the work with women colleagues. The fourth and last 

research question was how the male social workers experienced what it means to be a man in the 

present society. The study was based on a qualitative method and contains semi-structured interviews 

done with five social workers. I analyzed my interviews with the help of a theory which focused on 

masculine hegemony and with the help of prior research in this area. My results show that male social 

workers experience both possibilities and obstacles because of their gender when working with 

children and parents. Male social workers also felt that their gender affected their work with women 

colleagues. 
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1.PROBLEMFORMULERING 

 

Män är underrepresenterade inom socialt arbete på de flesta områdena. Enligt Dominelli 

(2002) kan man anse att det sociala arbetet är ett kvinnoyrke. Kvinnor anses ofta ha vissa 

medfödda egenskaper som exempelvis empati, lyhördhet, omsorg och intuition som är 

positiva i arbetet med utsatta människor. Män å andra sidan förknippas inte med dessa 

egenskaper och kan därför anses vara sämre rustade för att arbeta med dessa grupper. 

Stereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt kan begränsa det 

sociala arbetet. Ett exempel är diskursen om närvaron respektive frånvaron av män inom 

socialt arbete som under de senaste decennierna varit en het samhällsdebatt i många 

europeiska länder, framförallt i England. I England har man å ena sidan framhållit vikten av 

fler män inom socialt arbete som positiva manliga förebilder samtidigt som det finns oro för 

risker associerade med manliga socialarbetare på grund av en rad skandaler som uppdagats 

där manliga socialarbetare förgripit sig på ungdomar i institutioner (Christie 2001). 

 

Att vara man inom det sociala arbetet kan vara problematiskt ur ett antal synvinklar. Män kan, 

endast utifrån sitt kön, ses som representanter för gruppen i stort och uppfattas som bärare av 

alla de stereotyper som kan associeras med män. Kvinnor och barn som blivit utsatta för våld 

av män i nära relationer kan vara misstänksamma mot kontakt med manliga socialarbetare. 

Kvinnliga kollegor kan kanske också ha åsikter om manliga socialarbetares närvaro i känsliga 

ärenden rörande barn. Manliga socialarbetare kan ofta vara ensamma män i ett team eller en 

arbetsgrupp och detta kan kanske leda till isolering och i värsta scenario diskriminering. Detta 

kan göra att män endast söker sig till arbetsplatser där det ofta finns fler män som exempelvis 

kriminalvård, frivård och behandling av missbruk. Detta leder i sin tur till att männen 

fortsätter att vara frånvarande i arbetet med barn och med familjer trots att män behövs i detta 

arbete. Manliga socialarbetare har valt ett kvinnodominerat yrke och detta kan leda till att de 
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känner sin manlighet ifrågasatt av det omgivande samhället, detta kan utmynna i att män 

väljer att hoppa av yrket, vidareutbilda sig eller omskola sig till ett mer traditionellt manligt 

yrke. ”Könsdynamik” kolliderar med tre mycket viktiga relationer i socialt arbete. Dessa 

uppstår mellan arbetare och klienter; arbetskollegor; och arbetstagare och deras arbetsgivare. 

Könsrelationer är betydelsefulla i alla dessa relationer och inte bara när man involverar 

medlemmar från det motsatta könet. I relationen mellan socialarbetare och klient är 

könsrelationer relevanta när manliga socialarbetare jobbar med kvinnor, kvinnliga 

socialarbetare jobbar med män, manliga socialarbetare jobbar med män och när kvinnliga 

socialarbetare jobbar med kvinnor. I socialt arbete jobbar oftast kvinnor och män i samma 

arbetsgrupp, vilket gör det nödvändigt att undersöka och förstå könsdynamik (Dominelli 

2002). 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva hur manliga socialarbetare som arbetar inom barn och familj i en större 

kommun i södra Sverige, upplever att deras könstillhörighet påverkar det dagliga arbetet. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur upplever de manliga socialarbetarna att deras könstillhörighet påverkar kontakten med 

barn, ungdomar och föräldrar inom socialtjänsten (i termer om hinder och möjligheter.)? 

 

Upplever de manliga socialarbetarna att deras könstillhörighet är ett hinder eller en möjlighet 

på arbetsplatsen? 

 

Hur upplever de manliga socialarbetarna att deras könstillhörighet påverkar samarbetet med 

kvinnliga kollegor? 

 

Hur upplever de manliga socialarbetarna att det är att vara man i dagens samhälle? 
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1.3 Avgränsning 

Jag försöker att avgränsa min studie genom att endast intervjua manliga socialarbetare inom 

en större kommun i södra Sverige. Fokus kommer att läggas på hur de manliga 

socialarbetarna upplever att vara man i det dagliga arbetet.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Jag har valt att använda mig av litteratur som rör olika områden som handlar om män. Dels 

har jag använt mig av litteratur som handlar om förskolan då jag själv valt ett område som är 

som handlar om ett kvinnodominerat yrke och som ute på arbetsplatserna är kvinnodominerat. 

Jag har även valt att använda mig  av anglosaxisk litteratur och forskning som berör män i 

socialtjänsten då jag inte kunde hitta så mycket litteratur på svenska om detta. Den litteraturen 

jag valt belyser vad det innebär att vara man inom socialtjänsten och även hur det är att vara 

man som jobbar inom förskolan. Jag har även använt mig av en rapport från Socialstyrelsen 

som tar upp olika aspekter manligt kontra kvinnligt inom socialtjänsten. Jag har dessutom 

tagit del av svensk mansforskning. Slutligen har jag valt att inkludera feministisk forskning 

som främst handlar om männen inom socialt arbete som klienter men även som 

socialarbetare. 

 

 

 

 

2.1 Män inom kvinnodominerade yrken 
 

Nielsen (2005) har valt att presentera ett antal diskurser som råder om män i 

kvinnodominerade. Nielsen fokuserar på män som arbetar inom förskolan. Med begreppet 

diskurs menar han argument och perspektiv, som inte är några tillfälliga åsikter utan 

etablerade meningssammanhang. Även om han fokuserar på diskussioner om förskolan, 

handlar diskurserna inte bara om detta område. Nielsen (2005) menar att de olika 

institutionaliserade intressena som diskurserna står för är sällan enbart pedagogiskt betingade. 

De diskurser han valt ut är: Jämställdhetsdiskurser, arbetsmarknadsdiskursen, 

organisationsdiskursen, diskursen om barns behov och förebyggnads- och säkerhetsdiskursen. 
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Jag kommer ta upp några av dessa. I diskursen om barnens behov menar Nielsen (2005) att 

diskursens centrala argument bygger på pedagogisk och utvecklingspsykologisk grund. Här 

menar Nielsen (2005) att bristen på män i förskolan går ut över barnen eftersom de inte 

kommer i kontakt med mäns speciella pedagogiska kvaliteter. Denna diskurs var som mest 

aktiv under 90-talet då diskursen fick politisk uppbackning i både Norge och 

Danmark. Nielsen hänvisar till en rapport som skrevs av Børneudvalg (1998) som visade a att 

inom förskolan så siktade man direkt på att rekrytera fler män. Argumentet i rapporten 

baserades på ”speciellt manliga omsorgsförmågor”. Män beskrevs inte bara som önskvärda 

utan också som nödvändiga inom förskolans värld. 

 

Nielsen (2005) menar vidare att den kategoriska, generaliserade och ideologiska 

argumentationen kring män är problematisk, eftersom han menar att den innebär att män 

uppfattas som en enhetlig grupp. Diskurserna som argumenterar kategoriskt kring betydelsen 

av mäns närvaro bidrar till en förståelse av män som homogena och stereotypa representanter 

för sitt kön, i stället för att se dem som människor med specifika individuella och personliga 

kvaliteter samt intressen och erfarenheter. Nielsen menar även att man i en sådan tolkning ser 

endast män som kvalificerade genom sitt kön, utan att man överväger om sambanden mellan 

kvalifikationer och yrkeskompetenser finns och utan att reflektera kring hur förväntningarna 

som existerar stämmer överens med verklighetens manliga anställda, och med de 

motsättningar och svårigheter som män och kvinnor upplever i sitt arbete.  

 

Havung (2005) menar att det har skett en relativ utjämning mellan könen över tid i det 

senmoderna samhället och kvinnor och män har börjat utveckla färdigheter och förmågor som 

tidigare har tillhört det motsatta könet. Detta ideal har för männens del betytt att de 

yrkesmässigt kan närma sig arbeten som tillhör kvinnorna. Det har med andra ord blivit 

tillåtet för män att likna kvinnor i sitt yrkesutövande. Kvinnor brukar i allmänhet ta emot män 

i ”sina” yrken på ett väldigt positivt sätt, men det innebär inte att de släpper in männen i 

arbetet. I ett starkt könsmärkt yrke skyddas aktiviteter av barriärer av det som tillhör yrket. 

Barriärerna som gestaltas i förskolan kan vara knappt märkbara eftersom de ger inte uttryck 

för en synlig maktkamp i fråga om ekonomi och status utan mer bidrar till en slags känsla av 

utanförskap. 
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2.2 Könsfördelning inom det sociala arbetet och dess konsekvenser 

Socialstyrelsen fick  juni 2002 i uppdrag av regeringen att analysera, följa upp, och redovisa 

könsskillnader på socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden. 

Rapporten ”Jämställdhet inom Socialtjänsten” (Socialstyrelsen 2004) beskriver hur 

könsfördelningen på olika nivåer inom socialtjänsten, både på tjänstemanna-och på politisk 

nivå, kan ha för påverkan på socialtjänstens bedömning av stöd till män och kvinnor. I 

rapporten tar de därför upp fördelningen av män respektive kvinnor, det vill säga hur det ser 

ut i fördelningen på de olika nivåerna i den politiska organisationen och i verksamheten. De 

flesta inom socialtjänsten är kvinnor och det är viktigt att i detta arbete förstå hur 

behovsbedömningen fungerar ur ett könsperspektiv. Vilka insatser man får kan bero på hur de 

kvinnliga och manliga socialarbetarna bedömer pojkar, flickors, mäns och kvinnors behov. I 

Rapporten menar man vidare att i den sociala barnavården speglar man traditionella 

föreställningar om kön och familj, inte minst i arbetet med föräldrarna. Fäderna är oftast 

frånvarande i dessa omständigheter när man utreder och bedömer hur livssituationen för 

barnen är. Socialstyrelsen (2004) menar även att man som socialarbetare oftast endast tittar på 

moderns förmåga när man avgör om barnen ska placeras utanför hemmet och menar också att 

man varken betraktar eller bemöter fäderna som tillfredsställande föräldrar. Detta kan delvis 

förklaras genom att mödrarna oftast är ensamstående och att fäderna oftast är frånvarande i 

barnens liv, med andra ord föreligger det en skev ansvars-och arbetsfördelning vad det gäller 

hem och barn mellan mödrar och fäder. Män är även överrepresenterade som förövare när det 

gäller vålds- och sexualbrott i familjen. Denna modersfokusering innebär ändå att föräldrarna 

inte bemöts efter sina individuella förutsättningar utan efter sin könstillhörighet. 

Öppenvårdsinsatser inom barnavården ges ofta för att stödja ensamstående mödrar, för att 

kunna kompensera fadersfrånvaron och för att ge en manlig förebild. Detta kompensatoriska 

syfte brukar oftast handla om tonårspojkar. Vidare diskuterar Socialstyrelsen (2004)  frågan 

om huruvida män och kvinnor är så olika att de inte kan ersätta varandra som föräldrar eller 

förebilder. Socialstyrelsen (2004) tar även upp frågan om pojkar behöver manliga förebilder 

mer än flickor. Underlaget ger inte svar på dessa frågor. Däremot konstaterar Socialstyrelsen 

(2004) att föreställningar om kön verkar vara starka och styrande i den sociala barnavården. 

Man tar även upp att det råder en traditionell arbetsfördelning inom både öppenvård och i 
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placeringar utanför hemmet. Innehållet i öppenvårdsinsatser består av traditionella 

föreställningar om kön som påverkar arbetet med pojkar och flickor. Flera studier som 

förekommer i rapporten antyder att socialsekreterare bedömer pojkar och flickor enligt 

traditionella föreställningar om kön, men att det även kan vara barnens beteende som styr 

bedömningen. 

 

Socialstyrelsen (2004) anser att idag behövs det mer kunskap om hur kvinnodominansen i 

personalen i kombination med den tilltagande mansdominansen på olika beslutandenivåer 

inverkar på hur socialtjänstens arbete utformas för brukare av olika kön. Socialtjänstens 

föreställningar om det manliga och kvinnliga har betydelse för bedömningen av insatser till 

både män och kvinnor, pojkar och flickor. Bemötandet inom individ-och-familjeomsorgen 

och även handläggningen påverkas av synen på män och kvinnor som föräldrar och deras 

relation, men även hur bilden av familjen ser ut. Mycket tyder på att man fortfarande betraktar 

kärnfamiljen som en norm. I takt med detta kan det finnas en risk att kvinnlig personal 

antingen under- eller överkompenserar männen genom att de tror att kvinnorna ändå känner 

sig uppmärksammade eftersom de tillhör samma kön. (Socialstyrelsen 2004) 

 

Vivienne Cree (1996) gjorde en studie där hon intervjuade socionomstudenter från fyra olika 

program i Skottland. Hon upptäckte att studenterna hon intervjuade bekräftade att mäns 

möjligheter till befordran var högre än hos kvinnor. Cree ställde sig frågan: Kommer män i 

kontakt med socialt arbete eftersom de ser det som ett bra vad i termer av att säkra en 

chefsposition och en enkel karriärstege? Crees studie finner att även om de kvinnliga och 

manliga studenterna tillbakavisade socialt arbete som ett kvinnoyrke, var de trots det 

medvetna att för en kvinna så var karriärsvalet inom socialt arbete traditionellt. För männen 

var dock beslutet om att bli socialarbetare snarare att gå emot traditionen. Detta gav 

potentiella fördelar för män inom socialt arbete, de kände sig friare och samtidigt mer synliga, 

därför också förmodligen uppmärksammade och berömda för inställningen och uppförande 

rutinartat förväntat av kvinnor. Slutsatsen för män i socialarbetarutbildningen var tydlig enligt 

Cree. De är inte bara det faktum av att män är i minoritet som gör att de får uppmärksamhet. 

Det handlar även om att männen i yrket får erkännande för egenskaper som t ex omsorg, som 

man tar för givet när det gäller kvinnor. Forskning talar för att män är på ett vanemässigt sätt 
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mer uppskattade än kvinnor; i situationer där män och kvinnor är mer jämlika i antal och 

ämnet är inte betraktat som traditionellt feminint så får män fortfarande ojämn 

uppmärksamhet. (Cree 1996) En annan viktigt aspekt i Crees studie är mäns förklaring till att 

de väljer socialt arbete som karriär. Samtidigt som studenterna var medvetna om att en karriär 

i socialt arbete var okonventionellt för män så såg de sig samtidigt som okonventionella män. 

De såg sig själva som mer i kontakt med sina feminina sidor, hade mer kvinnliga vänner än 

män och att de inte var rädda för att värdera sig själva som bärare av traditionellt feminina 

sidor (Cree 1996). 

 

Kullberg (2006) skriver om män som minoritet i ett kvinnoyrke. Kullbergs mål är att belysa 

relationen mellan arbete och kön utifrån karriär, minoritet och maskulinitet i socialt arbete.  

Kullbergs forskning visar att socionomstudenterna som gick ut på 80-talet i stort sett valde det 

som traditionellt förväntades när det gäller män d.v.s. de sökte sig till chefspositioner eller 

lämnade yrket. 90-talet pekade enligt Kullberg på en avvikande trend. Dessa socionomer har 

framförallt valt en horisontellt riktad karriär men försökt att hitta en egen nisch i yrket. Detta 

ses inte som en ny karriärtrend utan snarare pekar detta mot en förändring som ändå tillåter att 

man bevarar en traditionell maskulinitet. Samtidigt pekar resultaten av studien på att männen 

presenterar en alternativ maskulinitet genom valet av profession och deras sätt att resonera 

kring det. 

 

2.3 Svensk mansforskning 
 

Sociologen Thomas Johansson (2000) diskuterar i sin mansforskning om det finns någon 

förändring bland dagens män. Johansson menar att män inte befinner sig i en underordnad 

position utan att de ofta har en nära relation till makten. Författaren menar vidare att inte alla 

män ingår i den dominerande manlighetens nätverk, men att de har en automatisk tillgång till 

denna maktposition vilket inte är givet för kvinnor. Johansson hävdar även att det idag skapas 

fler olika manliga positioner och flera av dessa är av underordnad natur; t.ex. män som väljer 

bort makten själva eller som av andra anledningar marginaliseras. Detta i sin tur leder till att 

spännvidden mellan olika män ökar i takt med att den hegemoniska manligheten förlorar ett 

av sina fästen.  
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2.4 Män inom socialt arbete 
 

Mäns position i socialt arbete är omtvistad, dels på grund av mäns tendenser att klättra upp för 

”karriärstegen” jämfört med kvinnor och dels för mäns aktuella och eventuella våld mot barn, 

kvinnor och andra män. Även aktuella anklagelser om barnmisshandel och utnyttjande av 

barn de senaste tjugo åren i Merseyside och anklagelser från tvåhundra barn utnyttjade av 

pedofiler i sju hem i norra Wales. Detta kan leda till att man tolkar det som att män väljer 

yrken inom socialt arbete, eftersom det ger de möjligheter att utnyttja barn. Många frågor 

ställs och därför pratas det om huruvida män ska bli anställda som socialarbetare och om det 

är lämpligt att män ska jobba inom specifika områden av socialt arbete som t.ex. barnomsorg 

(Christie 1998). 

 

Enligt Gillingham (2006) uppfattas det sociala arbetet fortfarande som ett feminint arbete och 

detta kan ha en inverkan på manliga socialarbetares identitet på ett privat plan men även på 

det professionella vad gäller uppfattningar om sig själva och om arbetet de utför. Vidare 

menar Gillingham att bilden av män som förövare påverkar manliga socialarbetares arbete 

eftersom de utsätts för situationer som genomsyras av misstänksamhet av deras lämplighet att 

arbeta med barn och med kvinnor som blivit utsatta för våld och övergrepp utav en manlig 

förövare.  

 

Forskaren Stephen Hicks (2001) beskriver upplevelser av män som arbetar med barn och 

familjer i England. Han menar utifrån  tre genomförda fallstudier att manliga socialarbetare 

kan utveckla positiva relationer med både barn och föräldrar. Han menar även att män har 

något att erbjuda som socialarbetare som arbetar med barn och att de borde ha en given plats 

inom detta yrke. Hicks studie visar att männen som väljer att arbeta med socialt arbete inom 

barn och familj inte får tillräckligt med erkännande och att de dessutom betraktas utav 

omvärlden med misstänksamhet. 

 

Den engelska professorn i socialt arbete Lena Dominelli har i sin bok ”Feminist work theory 

and practice” beskrivit den feministiska praktiken. Dominelli utgår från den feministiska 
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forskningen inom socialt arbete och diskuterar bland annat hur man ska arbeta med manliga 

klienter samt deras barn och familjer. Hennes forskning är genomförd i England och baseras i 

djupintervjuer med sex kvinnliga och två manliga klienter och sex kvinnliga och två manliga 

socialarbetare. Dominelli problematiserar bland annat i sin forskning kring om feministiska 

socialarbetare ska jobba med manliga klienter och i sådant fall på vilket sätt. Hon ifrågasätter 

även om män överhuvudtaget ska arbeta som professionella inom det sociala arbetet. 

Dominellis forskning utgår främst från situationer där männen är förövare.  Ett argument som 

enligt Dominelli framkommer i hennes forskning är att vissa feminister som arbetar inom det 

sociala arbetet stödjer arbetet med manliga klienter då de menar att om kvinnor inte åtar sig 

detta arbete så är det ingen annan som kommer att utföra det. En annan anledning till att man 

bör arbeta med manliga klienter är att det ger en chans att  göra män medvetna av deras 

förtryck mot kvinnor. (Dominelli 2002) 
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3. TEORI 

 

Jag har valt att behandla relevanta teorier som diskuterar manlighet, maskulinitet och vad det 

innebär att vara man. Jag kommer först ta upp Robert W Connells teori om maskulinitet som 

erbjuder en förståelse av kön som en social praktik  genom vilken könsrelationer förändras 

över tid  samt i samspel med samhälleliga förhållanden på olika nivåer och med 

vardagsrelationer mellan män och kvinnor. (Hydén & Månsson 2006). Valet av denna teori 

har som grund att försöka få en förståelse av manliga socialarbetares position i en 

kvinnodominerad arbetsplats, dessutom att få en fördjupad förståelse av deras vardagliga 

relationerna med kvinnliga kollegor samt med  klienter av båda könen. En annan teori som jag 

anser vara relevant till min studie är Susan Faludis mer allmänna teori om män i dagens 

samhälle då den utgår från strukturella omvandlingar som påverkar och ställer alla männen 

inför nya utmaningar. 

 

I de rådande diskurserna i dagens samhälle möter vi ofta stereotypa bilder av vad det innebär 

att man respektive kvinna. Vi möter mer eller mindre starkt polariserade uppfattningar, där 

kön byggs upp som varandras motsatser – motsatser som för många av oss känns helt 

verkliga. Intressant nog kan man konstatera att denna förenklade bilden av kön, som vilar 

tung i ett biologiskt deterministiskt perspektiv, inte har någon förankring i modern 

könsforskning. Senare genusteori utgår nu snarare utifrån tanken att kön skapas genom våra 

handlingar. Istället för att betrakta kön som en fast och en gång för alla given egenskap, riktar 

man uppmärksamheten nu alltmer mot hur könet blir till. De fundamentala i de moderna 

könsteorierna är att kön skapas i relationer, vilket kan t.ex. betyda att manlighet inte förändras 

utan att också kvinnlighet förändras (Hydén & Månsson 2006). 

 

3.1 Maskulinitet 
 

R W Connell (1995), professor i sociologi vid University of California, har i studien 

Maskuliniteter diskuterat hur manlighet skapas och etableras. Ett av de viktigaste bidragen av 
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denna studie är teorin om relationer mellan maskuliniteter. Connell menar att för att förstå 

maskulinitet måste man se maskuliniteten som en aspekt av en större struktur och inte som ett 

isolerat ämne. Enligt Connell kan man skilja på mer än ett slag maskulinitet, såsom 

exempelvis en svart maskulinitet eller en arbetarklassmaskulinitet, men Connell menar att 

detta är bara början eftersom man måste även utforska deras inbördes relationer. Om man inte 

gör detta så är risken, enligt Connell att man ser på en viss maskulinitet som en fastlåst 

karaktärstyp eller som ett val av livsstil. Snarare är det så att en viss maskulinitet upprätthåller 

sin position i ett visst mönster av genusrelationer som alltid kan sättas i fråga enligt Connell. 

Han menar vidare att om man närmar sig frågan utifrån relationer blir det lättare att urskilja 

tvånget under vilka de olika genuskonfigurationerna bildas. 

Connell tar i sin studie upp de praktiker och relationer som skapar maskulinitetens 

huvudmönster i den västerländska ordningen. Han definierar inledningsvis tre inre relationer i 

genusordningen: hegemoni, underordning och delaktighet. 

 

Begreppet hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i samhället. I ett kulturellt perspektiv kan man se att vid en 

given tidpunkt så höjer sig en viss form av maskulinitet över andra former. Enligt Connell kan 

man definiera hegemonisk maskulinitet som den sammansättningen av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället allmänt accepterade synsättet på patriarkatets legitimitet. På detta 

sättet så garanteras männens överordnade position över kvinnornas. De mest uppenbara 

bärarna av hegemonisk maskulinitet är alltid de mäktigaste, men individer som på ett plan har 

stor institutionell makt eller stora rikedomar kan i privatlivet befinna sig lång ifrån det 

hegemoniska mönstret. Connell understryker att den hegemoniska maskuliniteten innehåller 

en allmän accepterad strategi och detta kan innebära att när patriarkatets försvar förändras så 

minskar möjligheten för vissa former av maskulinitet att hävda sin dominanta position och 

därför menar Connell att hegemoni är en historiskt föränderlig relation. 

 

Enligt Connell uppstår den underordnade maskuliniteten för män som inte lever upp till det 

hegemoniska idealet. Homosexuella män placeras i botten av mäns genusheriarki och detta 

kan ses i de vardagliga företeelser som homosexuella män utsätts för. Hit kan man räkna 

politisk och kulturell utestängning, kulturell smutskastning, legalt våld, gatuvåld, ekonomisk 
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diskriminering och personlig bojkott. Den homosexuella maskuliniteten är, enligt Connell, 

den mest iögonfallande men det finns andra heterosexuella män och pojkar som också 

utestängs från den hegemoniska legitimiteten. Symboliskt nedsolkande uttryck med feminitet 

som grund används för denna uteslutning med ord som: mes, tönt, morsgris, fegis, ynkrygg 

osv. 

 

Enligt Connell lever få män upp till det hegemoniska idealet. Trots detta drar majoriteten av 

män fördel av maskulinitetens hegemoni eftersom de tillgodogör sig den patriarkaliska 

utdelningen genom att de åtnjuter de fördelar som män vinner av kvinnornas underordnade 

ställning. Dessa män är delaktiga i det hegemoniska projektet på så sätt att de erhåller den 

patriarkaliska utdelningen utan de spänningar som det innebär att befinna sig i patriarkatets 

frontlinje. Delaktigheten innebär dock för dessa män att p.g.a. äktenskap, faderskap och 

samhällsliv så måste de ständigt förhandla och kompromissa med kvinnor snarare än utöva 

naken dominans. Connell kompletterar relationen hegemoni, dominans/underordning med en 

annan relation som han förklarar med termerna samarbete och marginalisering/auktorisering. 

Enligt Connell erbjuder båda dessa typer av relationer ett ramverk inom vilket man kan 

analysera olika typer av maskuliniteter. Som nämndes tidigare är hegemoni, underordning och 

delaktighet inre relationer i genusordningen. Dessa bör kompletteras med samspelet mellan 

genus och andra strukturer som klass och ras eftersom då skapas ytterligare kopplingar mellan 

olika maskuliniteter. Connell använder sig här av begreppet marginalisering när han hänvisar 

till relationerna mellan dominanta och underordnade klasser eller etniska grupper. Enligt 

Connell hör marginalisering alltid samman med auktorisering av den dominanta gruppens 

hegemoniska maskulinitet. 

 

3.2 Relationen mellan män och kvinnor 
 

Connell (1995) menar att den manliga manligheten är komplex och präglas både av en närhet 

till den hegemoniska positionen, som betraktas av författaren som en form av allians med 

makten, ett s.k. medlöperi och ständiga kompromisser och förhandlingar med de kvinnor 

dessa män delar sitt vardagsliv. I vardagslivet måste männen ständigt förhandla med kvinnor 

och andra män. Detta leder till förändringar i konstruktionen av det manliga. Samtidigt har 

män oftast goda möjligheter att ”falla tillbaka” mot den hegemoniska maskuliniteten, de vill 
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säga återigen bli delaktiga i reproduktionen av denna maktposition. Vidare menar Connell att 

det är ganska få män som utövar den distinkta hegemoniska makt i förhållande till kvinnor. 

Samtidigt drar majoriteten av män nytta av kvinnors underordning. Med detta menar Connell 

att de flesta män lever i ett slags tyst samförstånd med den patriarkaliska makten. Medlöperiet 

som uppstår betyder att man helt enkelt spelar med i ett system som gynnar en själv på någon 

annans bekostnad.  

 

Robert W Connell pratar om att kön uppkommer i ett system av relationer. Istället för att 

definiera manlighet eller kvinnlighet som ett objekt bör man fokusera på processerna och 

relationerna genom vilka män och kvinnor lever sina könspräglade liv. Han menar att 

relationerna mellan könen konstrueras och förändras över tid och formas i interaktion både 

med de samhälleliga strukturerna och de vardagliga relationerna mellan män och kvinnor. 

Utifrån detta samspel urskiljer Connell i sin analys av manlighet en hierarkisk ordning, i 

vilken män intar olika positioner i förhållande till varandra, till kvinnor och till makten.  

 

3.3 Att vara man i dagens samhälle 
 

I dagens samhälle sker det en förändring som påverkar den manliga hierarkin i olika 

avseenden. Som exempel kan man ta upp att för de män som tidigt förankrade sin identitet i 

klassiskt manliga yrken, leder omstruktureringen på arbetsmarknaden och i arbetslivet till 

svåra omställningsproblem. En sådan omstrukturering kan ofta leda till en upplevelse av 

marginalisering och utanförskap (Hydén & Månsson 2006). 

 

Enligt Susan Faludi (1999) har efterkrigstidens samhälleliga förändringar, där västvärlden har 

gått från att vara ett industriellt samhälle till ett konsumtionssamhälle, resulterat i att vita män 

från arbetarklassen förlorar sin roll i produktionen och i stället nu kastats in i 

konsumtionssamhället som förr riktat sig framförallt mot kvinnorna. Ekonomiska kriser och 

arbetslöshet under de senaste decennierna har resulterat i att gemenskaper män emellan på 

arbetsplatserna har försvunnit. Faludi syftar till “den sociala och symboliska förståelsen män 

emellan, en tyst pakt som utgjorde det manliga arbetslivets fundament och som upprätthöll 

banden mellan männen och det offentliga. 
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Faludi (1999) menar att den vita maskulinitetens kris härstammar från utvecklingen av en 

ornamental kultur som har tagit ifrån dagens man traditionella ideal som under lång tid 

associerats med maskulinitet d.v.s. trygghet, styrka och ansvarstagande. Dessa värden har i 

stället ersatts med kommersiella värden som går ut på att vara bäst, störst och snabbast. Denna 

nya kultur omformar männens mest basala känsla av maskulinitet genom att presentera en ny 

form av manlighet som man ska bära över sin kropp och som inte härstammar från inre 

resurser. Faludi (1999) ställer sig från frågan varför inte män revolterar idag mot sin situation, 

men hon menar att det egentligen inte är så lätt. Den vedertagna standardförklaringen om 

männens motvilja att bryta sig ur de stereotypa manliga mönstren duger inte längre då. “Man 

väljer inte att släppa maktens tyglar som vissa feminister hävdar. Tyglarna har ju redan glidit 

dem ur händerna.” Enligt Faludi revolterade kvinnorna på 70-talet och framåt mot de krafter 

som höll dem fångade som objekt i glamour och ornamentsamhället, men kvinnorna hade då 

en tydlig och identifierbar fiende mot vilken de kunde strida en tydlig kamp. Fienden var 

mannen. För dagens man finns det ingen tydlig fiende för att kämpa ett krig emot. Männen 

hade inget nytt område att inta, utan det man idag kämpar emot som man ägs och styrs 

framförallt av andra män. Fienden är inte kvoteringsförespråkare, invandrare som stjäl jobben, 

eller kvinnorna. Även om kvinnorna fortfarande är i minoritet i styrelserummen, har 

många stigit i graderna och uppnått höga positionerna och begår idag samma synder som sina 

manliga kollegor. “Kvinnan vid makten inom medierna, reklam och film har för det mesta 

fortsatt att producera samma slags förnedrande bilder som sina manliga kollegor”. Faludi 

menar att fienden idag är svår att identifiera på grund av att det handlar om kapitalismens 

ekonomiska krafter. Den kommersialiserade ornamentala kvinnlighet som kvinnorörelsen 

protesterade mot, håller nu männen i ett strupgrepp. Både män och kvinnor känner sig 

intvingade i roller där det viktigaste är att se bra ut eller att marknadsföra sig själv. Om denna 

utveckling förefaller annorlunda beror det på att den beskrivits och förklätts i manliga termer. 

Och resultatet av denna utveckling är en värld befolkad av muskelknuttar, actionhjältar och 

viagrahingstar där virilitet och mandom öppnas på teknisk väg. 
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4. METOD 

I detta kapitel så presenterar jag hur jag har tänkt och agerat när det gäller urval av 

respondenter, jag kommer att resonera kring valet av kvalitativ metod, 

datainsamlingsprocessen, samt hur jag valt att bearbeta och analysera det insamlade 

materialet.  

 

4.1 Intervjumetod 
 

Jag valde att använda mig av en semi-strukturerad intervjuguide som inleddes med öppen 

fråga . Det finns både fördelar och nackdelar med öppna frågor men jag tycker att det öppnade 

nya vägar genom att intervjupersonerna kunde med egna ord beskriva hur det var. Nackdelen 

med att använda en öppen fråga är att det rent praktiskt kan ta mycket tid. Efter den öppna 

frågan så använde jag mig av min semi strukturerade intervjuguide. Semi-strukturerade 

intervjuer består av ett frågeschema där man har en uppsättning frågor, där frågornas 

ordningsföljd varierar. Intervjuaren har också en viss tendens att ställa ytterligare frågor t.ex. 

uppföljningsfrågor om det är något viktigt som kommer upp under intervjun. Tonvikten ska 

ligga på hur intervjupersonerna tolkar och uppfattar frågor och skeenden. Flexibiliteten är en 

viktig faktor i denna typ av intervjumetod då t.ex. uppföljningsfrågorna kan vara dyrbara för 

studien (Bryman 2011). 

 

4.2 Urval 
 

Jag har utgått från ett det som Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt urval. Detta innebär 

att man gör ett försök att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Jag 

väljer, med andra ord, mitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta 

för mina forskningsfrågor. För min forskning var givetvis det mest logiska att intervjua män 

inom det sociala området som inriktar sig på arbetet med barn och familjer. Jag fick en lista 

på femton namn av en kontakt på socialtjänsten då man inte kan hitta personallistor på 

kommunens hemsida. Mailadresser och  telefonnummer till socialarbetarna i kommunen som 

jag valt att undersöka är inte offentliga och lämnas inte ut till allmänheten därför skickade jag 
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tre mail till receptionen med ett antal namn vid tre olika tillfällen för att de skulle 

vidarebefordra en förfrågan till socialarbetarna. Jag hade ont om tid så av de svar jag fick så 

valde jag ut de fem respondenter som tackade ja först på mitt mail. De manliga 

socialarbetarna svarade sedan från sina personliga mailadresser och då fortsatte 

kommunikationen om ifall de ville delta och när och var intervjun kunde äga rum. Fyra av 

socialarbetarna som deltog i studien var socinomer och en var beteendevetare. Jag såg inga 

skillnader i empirin mellan beteendevetaren och de övriga socionomerna. Två av de 

intervjuade jobbade med myndighetsutövning och tre av dem jobbade med öppna insatser. 

Utifrån min empiri kunde jag inte heller hitta någon skillnad utifrån mina frågor. 

 

  

4.3 Metodval 
 

Jag valde att göra en kvalitativ empirisk undersökning som baserar sig på intervjuer med 

manliga socialarbetare som arbetar med barn och ungdomar i en större kommun i södra 

Sverige. För studien av mitt valda område så lämpade det sig bäst att använda en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som 

tolkningsinriktad, vilket betyder att tyngden läggs på en förståelse av den sociala verkligheten 

på utgångspunkt av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. I min studie la jag i 

huvudsak  tyngden på beskrivning och tolkning av socialarbetarnas egna upplevelser av att  

vara man och de hinder och möjligheter de stöter på i det dagliga arbetet. (Bryman 2011) 

 

4.4 Genomförande 
 

Jag inledde min undersökning genom att leta efter litteratur och tidigare forskning inom det 

valda området.  Med stöd i den forskning som jag tog del av samt de teorier som jag valde 

utformade jag en intervjuguide som jag delade i teman(se bilaga 1). När intervjuguiden var 

klar bokade jag tid med mina respondenter. Alla intervjuerna genomfördes i samtalsrum på 

socialarbetarnas respektive arbetsplats. Det förekom inga avbrott under intervjun. 

Vid inledningsskedet på varje intervjumoment informerade jag socialarbetarna som deltog i 

studien om syftet med min intervju och presenterade mina skäl för valet av det studerade 

ämnet. Jag inledde intervjuerna med att ställa frågor om respondenternas ålder, utbildning och 
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antal år i arbetet med barn och familjer.  Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av 

bandspelare. Varje intervju tog ca 40 minuter till 1 timme. Efter varje intervju så 

transkriberade jag min insamlade data. När alla intervjuer var klara så kodade jag svar och 

delade upp dem i de olika teman som jag presenterat i resultatet. Jag sökte efter likheter och 

avvikelser i förhållande till tidigare forskning samt i valda teorier. Jag har använt mig av 

referat och av citat i redovisningen av mitt resultat. I min analys har jag använt mig av det 

som Bryman (2011) kallar för innehållsanalys där jag delade in empirin i olika centrala teman 

som jag kunde utläsa. Dessa teman analyserades med hjälp av tidigare forskning och de 

teorier jag valt. 

 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

I min undersökning har jag valt att använda mig av grundläggande etiska frågor som rör olika 

etiska principer. De jag har valt att följa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011).Jag har följt informationskravet 

genom att  jag har informerat mina respondenter om undersökningens syfte och meddelat att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att hoppa av undersökningen om de önskar. Jag 

gjorde detta innan intervjun ägde rum och även efter intervjun. Jag har följt samtyckeskravet 

genom att jag informerat mina respondenter att de bestämmer själva över sin medverkan. Alla 

respondenter var myndiga så inget godkännande behövdes av annan part. Jag har följt 

konfidentialitetskravet på så sätt att de uppgifter som jag fick om personerna och det  som 

ingick i empirin behandlades med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter samt 

inspelat material bevarades så att ingen obehörig kunde komma åt det. All information på 

transkriberingsmaterialet kodade jag så att inte namn eller adress fanns med på 

respondenterna. Jag har även respekterat nyttjandekravet genom att de uppgifter som jag fick 

endast användes för mitt forskningsändamål och som kommer att förstöras när uppsatsen är 

inlämnad och godkänd. Jag har använt mig av fingerade namn för att uppnå anonymitet. 

Jag har valt att inte skriva någon bakgrund om intervjupersonerna detta för att inte avslöja 

något som kan kopplas till respondenterna. 
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Vid planeringen om hur jag skulle få tag på respondenter till min undersökning valde jag 

medvetet att inte kontakta socialarbetarna genom deras närmaste chef då jag tänkte att detta 

kunde begränsa friheten för dem att vara öppna i vissa frågor då chefen skulle kunna anta att 

personerna i fråga tackade ja till intervjun. Därför vände jag mig till en kontakt och fick en 

lista på de män som jobbar inom de delar av socialtjänsten som jag valt att studera. På grund 

av att de är få män i det studerade området så blev det en lista på endast femton namn. Att 

skicka en förfrågan via brev kändes inte heller säkert då jag visste att alla brev behandlas som 

inkomna dokument, stämplas med ankomstdatum och dessutom läggs i postfack som i stort 

sätt kan granskas av andra inom personalgruppen. Jag valde därför att skicka ett mail via 

receptionisten. En fara med detta är att receptionisten vet att femton män tillfrågas, hon vet 

dock inte vilka som tackat ja och sedan deltagit. Samma gäller för kontakten som gav mig 

listan på de män som jobbar inom området. Männen är dessutom medvetna om att mailet gått 

via receptionen och har ändå valt att delta. Jag har på bästa möjliga sätt avidentifierat mina 

respondenter genom att inte inkludera bakgrundsinformation om dem samt även exkluderat 

information som på något sätt kan knytas till dem.  

4.6 Metoddiskussion 
 

Med kvalitativ metod finns det både fördelar och nackdelar med den typ av forskningsdesign. 

Något man får tänka på är att inte bli allt för subjektiv i sin tolkning när man använder denna 

typ av forskningsdesign. Detta innebär att man ska hålla sig objektiv till sin undersökning. Jag 

fann en stor fördel i att använda kvalitativ metod då jag tyckte att det passade mitt syfte och 

mina frågeställningar på ett bra sätt.  Jag har försökt att inte bli subjektiv i min tolkning av 

materialet genom att ta del av olika sorters forskning innan jag genomförde min studie. Jag 

har till exempel tagit del av en del feministisk forskning för att även kunna ta del av 

kvinnoperspektivet när det gäller tolkningen av materialet. Då jag själv är man så ville jag 

vara noga med att inte låta detta påverka min tolkning.  

 

Enligt Bryman (2011) går validitet ut på en bedömning om de slutsatser som genereras från 

en undersökning hänger ihop eller ej. Jag anpassade intervjufrågorna efter syftet och 

frågeställningarna i min studie för att på bästa sätt uppnå validitet. Jag har även skildrat 
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intervjupersonernas upplevelser genom att så korrekt som möjligt återge deras svar på mina 

frågor med hjälp av citat och referat.  

 

När det gäller kvalitativa studier så menar Bryman (2011) att forskningsresultaten är svåra att 

generalisera utöver den situation där den genomförs. Bryman menar vidare att det är omöjligt 

att generalisera resultaten från ostrukturerade intervjuer med ett litet antal respondenter i en 

viss organisation till andra miljöer. Mitt syfte har inte varit att generalisera resultat till 

populationen i övrigt utan istället har jag generaliserat till teorier i det studerade området. 

 

Bryman (2011) menar att man kan stöta på vissa praktiska problem i en kvalitativ 

undersökning där risken finns att man identifierar sig med de personer som identifieras och 

tappar bort syftet med undersökningen. Till viss mån har jag känt av detta då jag själv är man 

och mina intervjupersoner är det. Detta ledde enligt mig inte till att jag tappade bort syftet 

med undersökningen då jag tycker att det viktiga har varit att jag var medveten om det och 

ibland fick tänka till när jag kände att det fanns en risk för att jag föll i den fällan.  Jag är 

medveten om att jag kan ha haft någon intervjuareffekt hos männen som hör ihop med mitt 

kön, men det är nog svårt att veta hur och vad man påverkat. Jag tror inte att det har påverkat 

resultatet, men det kan ha haft någon effekt i mötet med mig som intervjuare, att exempelvis 

männen jag intervjuade kände sig mer avslappnade på grund av att vi tillhör samma kön. 

Bryman (2011) menar att det finns mycket som talar för att egenskaper hos intervjuarna kan 

påverka respondenternas svar, men menar att det är svårt utifrån litteraturen att komma till 

några generella förklaringar. Bryman  menar vidare att det hänger på väldigt många faktorer 

som exempelvis kön, etnicitet och socioekonomisk status och att det är väldigt svårt att  hålla 

isär dessa egenskaper hos intervjuaren.  

 

Det faktum att jag använde mig av en bandspelare för att spela in det som sades under 

intervjun kan enligt Bryman (2011) också påverka resultatet. Detta på grund utav att vissa 

människor känner sig obekväma så fort som de vet att det som sägs spelas in. Detta kan göra 

att man kanske inte är så avslappnad och att man inte är så öppen som man kanske är i vanliga 

fall. Jag kände dock inte av detta hos någon av mina respondenter. Det kändes att de var sig 

själva trots inspelning med bandspelare.   
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Andra faktorer som kan ha påverkat min studie är att jag som individ har egna värderingar 

som jag har med mig in i min forskningsprocess. Bryman (2011) menar att det finns ett stort 

antal tillfällen då förutfattade meningar och värderingar kan störa forskningsprocessen. Att 

vara medveten om att man under forskningens gång kan utveckla en känsla eller sympati för 

de människor som studeras är viktigt eftersom man som forskare kan har svårt att skilja sin 

roll som samhällsforskare från de åsikter och attityder som de studerade individerna har. En 

annan ståndpunkt som Bryman (2011) tar upp är frågan om att forskningen inte kan vara 

värderingsfri och att man bör säkerställa att det inte finns någon okontrollerad inverkan från 

värderingar i forskningsprocessen samt att man ska vara självreflekterande och uppvisa 

reflexivitet. Jag känner inte att mina värderingar har påverkat någon större del av min 

forskningsprocess men jag tycker nog att jag ibland har fått en känsla av samhörighet med 

männen jag intervjuat, dels på grund av arten av min studie då jag själv ska ge mig ut i arbete 

och jobba med utsatta samt att jag själv är en man som tillhör dagens samhälle. Jag har under 

min forskningsprocess försökt att reflektera kring detta och försökt att inte låta det styra. 

Ett annat  problem jag blev medveten om efter att  jag genomförde intervjuerna var att jag fick 

så otroligt mycket material att transkribera vilket tog mer tid än vad jag räknat med från 

början. Dock är det kanske inte så lätt att planera tiden exakt för hur lång tid man ska lägga på 

varje enskilt moment när man genomför en kvalitativ undersökning för första gången. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Att vara man inom avdelningen Barn och familj 
 

5.1.1 Nyrekrytering 
 

Att bli aktuell för ett arbete som manlig sökande inom avdelningen för barn och familj eller 

inom yrket i stort anses av några av respondenterna som lätt. En av anledningarna som 

kommer upp är att män syns mer vid ansökningstillfället. Mikael uppger att när man söker 

jobb inom arbetet med barn och familj så är det lättare att få jobb. Han menar att han blir mer 

synlig i ansökningshögen på grund av att han är man och att om det är tio kvinnor som söker 

och en man så är det troligare att den manliga sökande kallas till intervju än att en kvinna 

kallas. 

 

En annan anledning till att det är enklare för män att få ett arbete inom barn och familj är 

enligt Viktor att behovet finns och att det är få män som söker sig till yrket. Viktor menar: 

 

Det är väldigt bra vid att få jobb och sådär, på det sättet är det positivt att vara man, för det 

saknas ju män på en massa olika ställen. Behovet finns ju. Socialt arbete, det är inte bara 

kvinnor som har problem, utan det finns unga killar som kanske känner sig mer bekväma med 

en annan kille, det gör att vi behövs. Sen är det ju inte så många män som söker sig sådana 

här yrken ändå. 

 

En annan respondent, Oskar, menar att han inte tror att det spelar roll att han varit man vid 

anställningstillfällen och att han hoppas att man uppmärksammat andra kvalitéer och meriter. 

 

Resultatet av min studie visar att männen upplever fördelar vid nyrekrytering till yrket på 

grund av könstillhörighet. Att bli mer synlig som man i det kvinnodominerade yrket ses som 

en anledning. I likhet med männen i Kullbergs (2006) undersökning har männen haft fördelar 

i att som medlemmar i en minoritet bli mer synliga. I Kullbergs undersökning framkom det att 

manliga socionomerna redan under utbildningens gång känt sig positivt särbehandlade. 
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Kullberg menar att en av anledningarna till att man anser att det behövs fler män inom 

socionomyrket är att män ska fungera som manliga förebilder för pojkar samt att männen ska 

kunna driva det manliga perspektivet.  

 

5.1.2 Yrkesidentitet, karriär och chefspositioner  
 

Vid samtal om vilka reaktioner männen fick i sin omgivning när de uppger att de arbetar som 

socialarbetare så menade männen att de inte hade stött på några negativa reaktioner. Några 

hade fått reaktioner kring att det var kvinnodominerat men inte på ett negativt sätt. Andra 

hade mer upplevt att omgivningen mest tyckt att det verkar vara ett tungt jobb. Karl uppger: 

 

Jag tror att många tycker att det inte är ett så kul arbetsområde, men samtidigt är de 

imponerade med att man orkar jobba med sånt här, jag tycker inte att jag får några negativa 

responser. 

 

Männen i min studie har inte känt att deras yrkesval blivit ifrågasatt av personer i deras 

omgivning. Enligt Havung (2000) har det i det senmoderna samhället blivit mer tillåtet för 

män att likna kvinnor i sitt yrkesutövande. Havung menar att det har skett en relativ utjämning 

mellan könen över tid i det senmoderna samhället och kvinnor och män har börjat utveckla 

färdigheter och förmågor som tidigare har tillhört det motsatta könet. Detta ideal har för 

männens del betytt att de yrkesmässigt kan närma sig arbeten som tillhör kvinnorna.  

 

När det gäller frågor om att avancera inom karriären och uppnå en chefsposition så uttrycker 

några av männen att det är vanligare med manliga chefer framförallt i de högsta 

befattningarna. På grund av att kvinnor är i majoritet och man ofta väljer att anställa internt så 

blir det dock många kvinnliga chefer enligt Mikael. Men Mikael tillägger: 

 

Beror nog på chefspost, förvaltningschefen har varit man hela tiden då jag jobbat, högsta 

chefen har ju alltid varit man, och sen kvinnor under honom. 
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Även Oskar för ett liknande resonemang. Han menar att om man tittar sig omkring i 

förvaltningen så är det många män som är chefer trots att det är många kvinnor i branschen. 

Karl ger exempel på en man som mellanlandat i verksamheten för att sedan satsa på karriären. 

 

Flera av männen upplevde att manliga chefer var vanliga inom förvaltningen speciellt inom 

högre poster. Connells (1999) begrepp hegemonisk maskulinitet definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller den för tillfället allmän accepterade synen på 

patriarkatets legitimitet. Genom denna syn kan mäns dominanta position samt kvinnors 

underordnade position säkerställas. När det gäller dominansen av män i chefspositioner så kan 

man knyta an till Christie (2001) som menar att genom dominanta former av maskulinitet har 

vissa former av genuspraktiker och identiteter blivit institutionaliserade och normaliserade 

inom det sociala arbetets praktiker.  

 

Vissa av männen i studien är kritiska till att det uppenbarligen är lättare för män att bli chefer 

inom verksamheten. Det kan sägas att dessa män inte lever i det som  Connell beskriver som 

en slags  tyst samförstånd mellan de flesta män och den patriarkaliska makten. Trots detta 

framkommer det i min studie att män har lättare att bli chefer. Detta överensstämmer med 

Conell som  menar att  majoriteten av män drar fördel av maskulinitetens hegemoni eftersom 

de tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen genom att de åtnjuter de fördelar som män 

vinner av kvinnornas underordnade ställning. Dessa män är delaktiga i det hegemoniska 

projektet på så sätt att de erhåller den patriarkaliska utdelningen utan de spänningar som det 

innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje. Även Johansson(2000) för ett liknande 

resonemang, han menar att män inte befinner sig i en underordnad position utan att de ofta har 

en nära relation till makten. Författaren menar vidare att inte alla män ingår i den 

dominerande manlighetens nätverk, men att de har en automatisk tillgång till denna 

maktposition vilket inte är givet för kvinnor. 

 

 

5.1.3 Att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats 
 

Att arbeta inom en kvinnodominerad arbetsplats upplevs mest som något positivt av en av 

männen medan andra inte hade blandade upplevelser kring detta. Mikael fokuserar på det 
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faktum att man blir mer uppskattad på grund av att det är få män i verksamheten. Mikael 

upplever att det är positivt att det vara en man inom socialtjänsten och han menar att det är 

trivsamt. Viktor jämför med ett tidigare arbete som han haft på en mansdominerad arbetsplats 

och menar att det är lugnare att arbeta med kvinnor då man inte alltid måste bevisa vem man 

är och att det inte blir överdrivet ”Macho.” Viktor menar att det även finns nackdelar med att 

arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. Man kan hamna utanför i vissa samtalsämnen som inte 

rör jobbet. Viktor uppger: 

 

Det är lite speciellt, men du vet, kvinnor sitter och pratar om vissa frågor t ex: vilka skor de 

ska ha på sig, nu är jag på den nivån, visst är det lite ytligt men ibland blir det för mycket, 

man har inte så mycket att säga till om, och då sitter dom och pratar och pratar… 

 

Karl upplever även han en dubbelhet när det gäller positiva och negativa erfarenheter av att 

jobba inom ett kvinnodominerat yrke. Karl menar att man som man inom verksamheten är 

önskad i många situationer och att man som man har lättare att få erkännande för 

arbetsinsatser jämfört med kvinnliga kollegor. Det negativa enligt Karl är att man som man 

inte har de manliga referensramarna och den manliga världen kring sig.  Karl upplever dock 

att detta har förändrats över tid då idag man ändå kan träffa kvinnor som är intresserade av 

sport och som gillar Lakers. Dock poängterar han att språket som kvinnor använder i 

jämförelse med männen är annorlunda. Karl uppger: 

 

Det är ett annat tugg bland kvinnor än bland män, och som man kan man vara mer direkt 

tycker jag. Det är ett annat språk, ett annat sätt att kommunicera som man kan sakna i den 

kvinnliga världen och samtidigt är ju det kvinnliga sättet att prata också en tillgång…….. 

 

I likhet med  Crees (1996) studie av socionomstuderande i Skottland visade min studie att de 

flesta av mina respondenter kände att det fanns fördelar för dem på arbetsplatsen på grund av 

deras könstillhörighet. Att få exempelvis beröm får arbetsinsatser i jämförelse med kvinnliga 

kolleger upplevdes av några av männen. Cree menar att  även om både män och kvinnor i 

hennes studie inte ville se socionomyrket som ett kvinnoyrke så var de medvetna om att för 

kvinnor innebar valet av yrke en traditionell karriär inom socialt arbete medan för männen var 
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beslutet att utbilda sig ett beslut av att ”simma mot strömmen”. Detta innebar fördelar för 

männen som kände sig friare och mer synliga vilket i sin tur gjorde det lättare för dem att bli 

uppmärksammade och få erkännande för attityder och beteenden som anses som kvinnliga. 

Slutsatserna för män i socialt arbete är tydlig enligt Cree. De är inte bara det faktum av att 

män är i minoritet som gör att de får uppmärksamhet. Det handlar även om att männen i yrket 

får erkännande för egenskaper som t ex omsorg, som man tar för givet när det gäller kvinnor. 

 

I männens beskrivning av arbetet med kvinnor framkommer stereotypa föreställningar om 

kvinnor genom tillskrivning av egenskaper som exempelvis att kvinnor pratar och är mindre 

tydliga än vad män är. 

 

 

5.1.4 Tillskrivning av en traditionell manlig roll 
 

Några av männen tyckte att de ibland tvingades in i en traditionell manlig roll i gruppen 

medan andra inte hade en sådan upplevelse. Som exempel på sysslor som man kanske 

förväntades att män skulle klara bättre än kvinnor fokuserar vissa män på praktiska sysslor 

medan andra hänvisar till ett sätt att bete sig i arbetet med klienter. Mikael uppger: 

 

På ett sätt ja, det är rätt intressant att man hamnar i vem kan lyfta en bokhylla, vem kan byta 

glödlampa och vem kan hänga upp en tavla. Där är jag nog överrepresenterad gällande den 

frågan. 

 

Filip tyckte däremot att det handlade mer om förväntningar kring beteenden och ett visst sätt 

att vara som tillskrevs honom på grund av att han är man. Till exempel menar Filip att han 

förväntades vara tydlig, konkret, kortfattad och inte prata så mycket om känslor men han 

tyckte ändå inte att han blev intvingad i något. 

 

I likhet med Kullbergs (2006) studie visar min studie att män kan tilldelas vissa praktiska 

arbetsuppgifter utifrån upplevda egenskaper kopplade till deras könstillhörighet. Dessa kan 

vara vaktmästarsysslor kopplade till kroppsstyrka eller arbetsuppgifter kopplade till teknisk 

expertis.  
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Vid samtal om fördelning av ärenden utifrån könstillhörighet upplevde vissa av männen att de 

ibland förväntades ta vissa ärenden på grund av att de är män. Viktor uppger att det kan hända 

att han ibland tilldelas arbetsuppgifter som involverar mötet med killar som uppvisar ett 

”Macho” beteende, som ser ner på kvinnor och där man bedömer att kvinnor inte kan närma 

sig klienten i fråga. Han upplever även att han kan anses mer lämpad att möta familjer som 

har en väldigt patriarkalisk samhällssyn då man gör en bedömning att familjemedlemmarna 

kanske lyssnar mer på en man än på en kvinna. Även Oskar uppger att man i gruppen 

gemensamt har bestämt att han som enda man ska träffa män som utövar våld i i nära 

relationer och han tycker själv att det finns en vinst med detta arbetssätt. Filip upplever att han 

tilldelas vissa arbetsuppgifter med klienter, dels på grund av att han är man men även på 

grund av att han har en lång erfarenhet. Filip uppger: 

 

…..// det finns ju arbetsuppgifter där man gärna frågar mig , där har det mycket att göra med 

dels att jag är man,  men också för den erfarenheten jag har, jag får ju oftast ta hand om de 

otrevliga och aggressiva papporna som jag har ibland , man vill gärna att jag tar dem, de 

tycker väl att det är bättre att jag får stryk än att de får det , haha , ja lite skämt sådär. 

 

Att männen upplever att de oftast får ta hand om de aggressiva klienterna eller ställa upp i en 

hotfull situation framkommer i intervjuerna.  

 

5.2 Arbetet med klienter 
 

5.2.1 Arbetet med barn 
 

Samtliga män i studien tycker inte att det har varit något problem från föräldrarnas sida att, 

för dem som män, träffa barnen i familjen. 

 

Inte haft någon som reagerar, skönt det.(Mikael) 

 

När det gäller själva kontakten med barnen i familjen har männen upplevt att det främst 

bemötts positivt på grund av det faktum att de är män. 
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Diskussion har framförts i vissa ärenden då barn uttryckt det som positivt att träffa en man. 

Där har det varit positivt, där kan det också vara att en man har varit dum och negativ mot 

barnen och svartat ner bilden om andra män som kommer, framförallt om mamman har 

pratat väldigt illa om män, kan ju också tänka sig hända. Har inte stött på det mer än något 

positivt att vara man. Är det någon som saknas i barns liv är det oftast en pappa eller 

manliga förebilder .(Mikael) 

 

Oskar har upplevt liknande erfarenheter, Han menar att unga killar och pojkar blir ofta glada 

av att få träffa en man eftersom de oftast får träffa kvinnliga behandlare. Även Filip 

instämmer i resonemanget och menar att även om barnen kanske inte alltid uttalar det så 

märker man det ofta i i kontakten med dem att de tycker att det är roligt att få träffa en manlig 

socialarbetare. Han säger att det framför allt handlar om barn som inte är vana att ha män 

omkring sig i vardagen. 

 

Männen i studien har inte upplevt något ifrågasättande från föräldrar när det gäller den direkta 

kontakten med barn som klienter. Till skillnad från Christie (1998) som uppger att det i 

England har uppstått ett starkt allmänt ifrågasättande av lämpligheten av män som 

socialarbetare på grund av uppdagade pedofilhärvor inom institutionsvården av barn. Enligt 

Christie har ifrågasättandet inkluderat resonemang kring om vissa män söker sig till yrket 

eftersom de ger dem en chans att utnyttja barn. Enligt Gillingham fortsätter män att utgöra en 

minoritet i socialt arbete och yrket anses fortfarande vara ett kvinnoyrke i allmänhetens ögon. 

Manliga socialarbetare kan därför uppleva konflikter mellan deras personliga och 

professionella identiteter. Eftersom det mesta utövade våldet och sexuella övergrepp mot 

kvinnor och barn genomförs av män så innebär detta att män ställs inför särskilda utmaningar 

i arbetet med sårbara barn och måste ständigt hantera misstänksamhet då de kan ses som 

eventuella förövare.  Hicks (2001) menar däremot  att de allra flesta inte är vana vid att se 

män som jobbar med små barn och detta kan göra att människor väljer aktivt att konstruera 

dessa män som mjuka, trevliga, ovanliga eller till och med som homosexuella för att kunna 

göra situationen begriplig. 
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Männen i min studie uppger att de ofta upplever att barnen upplever det som positivt att ha 

kontakt med en manlig socialarbetare. En av anledningar som framkommer i min studie är att 

papporna till dessa barn oftast är frånvarande. Socialstyrelsens rapport (2004) i sin 

forskningsöversikt om insatsen av kontaktperson menar att de som vanligen erhåller insatsen 

är barn med ensamstående mammor. De flesta pappor till de barnen med kontaktfamilj är 

oftast frånvarande och insatsen används ofta för att barnet har en bristande kontakt eller icke 

existerande kontakt med sin pappa och anses därför ha behov av en manlig förebild. 

 

 

Den frånvarande fadern framhålls av vissa av männen i min studie som en anledning till att 

det är viktigt att barn får träffa en manlig socialarbetare. Enligt Nielsen (2005) saknas det idag 

ett nyanserat genusperspektiv i debatten och reflektionerna om anledningarna bakom 

önskemålen om mäns omsorg. När man i förskolan eftersträvar att män ska vara närvarande 

och utöva omsorg är det för att man menar att det är lämpligt och önskvärt att såväl pojkar 

som flickor får uppleva något annat än den frånvaro som i generationer har gjort pojkar till 

frånvarande män.  

 

 

 

5.2.2 Arbetet med kvinnliga klienter 
 

När det gäller arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld menar en av männen, Oskar, att 

han brukar fråga kvinnorna om det har någon betydelse att få träffa en manlig behandlare och 

han upplever att det inte brukar vara något problem. Filip uppger att vissa kvinnor som har 

haft dåliga erfarenheter utav män uppger att de absolut inte vill träffa en manlig behandlare.  

 

När det gäller lämplighet och olämplighet att som manlig socialsekreterare/behandlare träffa 

kvinnliga klienter har männen uttryckt att de inte tycker att man som man ska träffa 

exempelvis en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp, utan då kan 

det vara lämpligare att en kvinna går in och samtalar med den utsatta kvinnan. En man tar 
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även upp kulturella och religiösa anledningar som också kan leda till att det är bättre att 

kvinnor får träffa en kvinnlig socialsekreterare/behandlare. 

 

Precis som jag nämnde innan, t.ex. en tjej som har varit utsatt för något, exempelvis brutal 

våldtäkt, då kan jag tycka att det kan vara olämpligt att en man lyssnar på detta i det skedet, 

och framförallt om kvinnan inte känner förtroende, det är viktigt att kvinnor känner sig trygga 

här. Det kan också bli problem med kvinnor från andra kulturer där det kan vara 

problematiskt, de kan t.ex. ha varit med om något. Det kan jag tänka mig. (Oskar) 

 

Samtliga män i min studie uppgav att de tyckte att de var olämpligt att de som män skulle 

vara den första kontakten med en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt eller annat sexuellt 

övergrepp. Hicks (2001) menar att att det är särskilt viktigt för manliga socialarbetare att 

acceptera att deras egna kön kan vara något som provocerar rädsla och misstro. Vidare menar 

Hicks att många kvinnor som lever i fattigdom, och som kämpar med barnomsorg på en 

daglig basis, har blivit lämnade, eller återhämtar sig från våld från män. Även Gillingham 

(2006) menar att bilden av män som förövare påverkar manliga socialarbetares arbete 

eftersom de utsätts för situationer som genomsyras av misstänksamhet av deras lämplighet att 

arbeta med barn och med kvinnor som blivit utsatta för våld och övergrepp utav en manlig 

förövare.  

 

5.2.3 Arbetet med manliga klienter 
 

När man pratar om uppfattningar och reaktioner från manliga klienter så berättar männen att 

man som manlig klient ibland kräver att få träffa en manlig socialsekreterare/behandlare. 

Männen menar att det kan hända att de manliga klienterna kan tillskriva dem vissa egenskaper 

som behandlare just på grund av det faktum att de är män. Karl uppger att i hans verksamhet 

försöker man att möta dessa mäns önskemål men att det kan vara svårt ibland på grund av att 

det finns få män i gruppen. Han menar att det kan leda till att man lyckas bättre med en 

eventuell utredning. Han uppger: 

 

Om det är en man som uttrycker det så försöker vi tillgodose om det är möjligt därför att 

ingången i samtalen när det ligger en utredning blir så mycket bättre, sen kan det bli att de 
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blir väldigt besvikna eftersom den här mannen inte är den man som man har tänkt sig, men de 

får ändå sin önskan uppfylld.//……//  

 

Mikael upplever att många män kan tycka att det är ovanligt att socialarbetaren är en man. 

Han menar även att vissa manliga klienter blir glada troligtvis på grund av att klienten har en 

viss uppfattning om kvinnor. Mikael menar att män som har en bristande kvinnosyn och 

bristande respekt för kvinnor har lättare att träffa en man och att det är inte ovanligt att man 

träffar män som har dessa bekymmer i det dagliga arbetet på socialtjänsten. Mikael menar 

vidare att när det gäller vissa egenskaper som tillskrivs män eller kvinnor utav manliga 

klienter så tar han upp fall där klienter hänvisar till ”kärringtjat” eller till bristen av tydlighet 

hos kvinnor. Filip har liknande erfarenheter och han menar att det kan finnas en poäng med 

att vara lite mer korfattad när det gäller kontakten med män. Han menar även att de manliga 

klienterna ofta tillskriver honom en viss syn på kvinnor endast utifrån det faktum att han är 

man. En, utifrån klientens sida, gemensam syn på kvinnor som han tilläger att han absolut inte 

själv tycker att han har. Filip menar vidare att ibland kan det vara så att män absolut inte 

accepterar en kvinnlig socialarbetare. Filip uppger: 

 

Jag har haft pappor som varit väldigt hatiska mot socialtjänsten och då mot kvinnor, där jag 

fått den rollen där jag nästan har varit socialtjänstens enda insyn i familjen för att jag varit 

den enda de accepterat. Men det kan bli en rätt tuff roll, det känns lite som gisslansituation 

ibland, man får liksom se till att man inte kör relationen med den här pappan just för att man 

har insyn, det är enda sättet för socialtjänsten att ha insyn och där det inte är inte så grova 

missförhållanden att man kan gå in genom LVU. 

 

Viktor menar att när det gäller personliga egenskaper som manliga klienter identifierar sig 

med så tror han inte att det har med hans manlighet att göra utan mer med personlighet. Oskar 

menar å andra sidan att han uppfattar att ålder och erfarenheter är viktiga aspekter som 

påverkar kontakten med manliga klienter. Att det kan vara lättare om man kan dra paralleller 

till sitt eget liv och sina egna nära relationer som man för att bygga upp en relation med en 

annan man och för att hitta andra sätt att lösa problem i t ex en nära relation. 
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I min studie har några av de intervjuade männen upplevt att det ibland kan vara svårt för 

kvinnliga socialarbetare att få kontakt och etablera en relation med vissa män. Dominelli 

(2002) menar att på klientfronten har feministiska socialarbetare generellt ignorerat behovet 

av män som klienter och sällan ifrågasatt lämpligheten av att inte jobba med män. De som har 

fortsatt att möta män i praktiken har stött på ett antal hinder inkluderande förnedringen av 

kvinnor som väljer att jobba med manliga klienter. Kvinnor som har debatterat kring detta 

problem har presenterat ett antal resonemang kring varför man ska arbeta med manliga 

klienter. Vissa kvinnor stödjer konceptet av att som kvinna arbeta med män som klienter 

eftersom annars skulle ingen göra detta arbete. Andra skäl är att kvinnor behöver skapa 

alternativa sätt att jobba med män för både män och kvinnors skull. Hicks (2001) menar dock 

att ett aktiv engagemang med män som utövat våld mot kvinnor ofta är svårt att uppnå 

eftersom dessa män undviker kontakt med socialarbetare, eller kan bli våldsamma mot dem. 

Enligt Socialstyrelsens rapport är de flesta som arbetar inom socialtjänsten kvinnor och det är 

viktigt att i detta arbete förstå hur behovsbedömningen fungerar ur ett könsperspektiv. Vilka 

insatser man får kan bero på hur de kvinnliga och manliga socialarbetarna bedömer 

pojkar, flickors, mäns och kvinnors behov. (Socialstyrelsen 2004).  

 

5.2.4 Ett modersperspektiv inom socialtjänsten 
 

Att manliga klienter ibland känner att socialtjänsten kan ha ett perspektiv som gynnar kvinnor 

uppges av några av männen i min studie. Filip menar: 

 

…./ anledningen till att man är här är oftast på grund att något har gått snett i relationen 

antingen till mamman eller till barnen. Så att många utav de männen jag träffar här känner 

sig rätt så missförstådda. Och att de är missförstådda och maktlösa skulle jag säga, att de 

inte har mycket att säga till om, att hela rättsväsendet och framförallt hela socialtjänsten är 

uppbyggt på ett kvinnligt perspektiv eller mammaperspektiv och att pappa är en liten gubbe 

bredvid som man inte bryr sig så mycket om. Men så kan jag inte generalisera till män i 

allmänhet utan mer till dem män som jag träffar här. 

 

Några av männen uppger att de manliga klienterna de träffar i sitt dagliga arbete upplever att 

socialtjänsten utgår ur ett kvinnoperspektiv vid sina bedömningar. Socialstyrelsens rapport 
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(2004) visar att man som socialarbetare oftast endast tittar på moderns förmåga när man avgör 

om barnen ska placeras utanför hemmet och menar också att man varken betraktar eller 

bemöter fäderna som tillfredsställande föräldrar. Denna modersfokusering innebär att 

föräldrarna inte bemöts efter sina individuella förutsättningar utan efter sin könstillhörighet. 

 

Karl uppger däremot att han upplever att pappor idag i allmänhet tar upp kampen om 

rättigheten till att få vara med sina barn om man jämför med hur det var förr. Karl uppger: 

 

De allra flesta vi möter här, det är en konflikt som har hårdnat, därför när jag började så vek 

männen ner sig, när kvinnorna gick till domstol så vek männen ner sig för att de skulle förlora 

ändå och de kände att de inte skulle bli delaktiga, bli sådana där helgpappor. 

 

5.2.5 Konflikt mellan gamla och nya könsroller 
 

Vid samtal om hur dagens man ser sig själv som förälder och make utgår Viktor från 

kontakten med de män som han träffar i sitt dagliga arbete och han menar att i många familjer 

finns det fortfarande en stark patriarkalisk ordning och att männen har mycket att säga till om 

medan kvinnorna är ganska tysta och osynliga. Mikael menar att relationer och 

arbetsfördelning i hemmet är ett problem som man möter i det dagliga arbetet. Mikael uppger: 

 

Relationer, det kan ju innebära en könsrollsförändring för vissa, inte lätt när man haft en bild 

om hur det har varit. Den kategorin män som anser att män inte tycker kvinnor har något o 

säga till om, en del av dem hamnar hos oss, det blir mycket bråk i familjerna, angående 

engagemang, kvinnan kräver mer av mannen än vad han vill ställa upp på. Det är inte uttalat 

att det är orsaken till det hela. Det är sorgligt. 

 

Även Oskar utgår från de män han träffar i sin verksamhet och han refererar till men som har 

utövat våld i någon form. Oskar menar att männen ofta gör så gott de kan under de 

förutsättningar de har men att ofta har dessa män med sig vissa könsmönster från den egna 

barndomen som präglar hur de beter sig mot sin maka och sina barn. 
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Karl menar att männen i dagens Sverige har gått från att nöja sig med att vara helgpappor till 

att vara engagerade föräldrar som vill tillbringa mycket tid med sina barn och som vill ha lika 

mycket delaktighet i sina barns liv som kvinnorna har haft historiskt sett. Som exempel på 

denna förändring nämner han det faktum att många pappor idag tar ut pappaledighet och vid 

skilsmässor i Sverige blir det ofta fråga om växelvisboende för barnen. Karl är i likhet med 

Mikael inne på att många skilsmässor idag uppstår på grund av att kvinnor känner att de 

arbetar mycket och även måste ta ett stort ansvar hemma. 

  

Enligt flera av männen i min studie så uppstår det ofta problem i nära relationer mellan makar 

på grund av de samhälleliga förändringar som påverkar och förändrar könsrollerna. Connell 

(1995) menar att kön uppkommer i ett system av relationer. Istället för att definiera manlighet 

eller kvinnlighet som ett objekt bör man fokusera på processerna och relationerna genom 

vilka män och kvinnor lever sina könspräglade liv. Han menar att relationerna mellan könen 

konstrueras och förändras över tid och formas i interaktion både med de samhälleliga 

strukturerna och de vardagliga relationerna mellan män och kvinnor.  

 

 Några av de intervjuade männen uppgav att män idag känner att de behöver leva upp till ett 

uppskruvat mansideal som finns i samhället idag. Viktor menar att idag ska män vara macho, 

ta plats och prata mycket, det handlar ofta om att försöka vara något som man kanske inte 

behöver vara. Även Oskar, menar att många män har en ideal bild om hur en man ska vara 

och att det kan vara svårt att leva upp till den bilden. Oskar menar vidare att det ibland är så 

att kvinnan är dominant och mycket verbal och då känner sig mannen i underläge. Oskar 

uppger: 

 

…/och han kan känna sig i underläge verbalt, socialt och intellektuellt, han kan ha svårt att 

hävda sig, där tror jag många har ett problem, eftersom en del har den här bilden att en man 

ska vara stor och stark se bra ut och klara o fixa allt och ha hammaren i bakfickan och fixa 

det mesta rent praktiskt/…………../ samhället ser inte ut som det gjorde för 50 år sedan då 

mannen hade en speciell roll att man jobbade mycket ute och kvinnan var hemma och just det 

här med att dela på grejerna hemma och laga mat, byta blöjor ja du vet allt sånt här 

praktiskt, jag tror de har svårt att hitta sin roll och jag tror många män är vilsna.  
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Karl uppger att det är svårt att hinna med allt som man förväntas göra som pappa på grund av 

att barnets behov ställs mot dagens materialism, vår levnadsstandard och allt som vi förväntas 

ha. 

I likhet med några av männen i studien uppger Hydén och Månsson (2006) att det idag skett 

en förändring i vårt samhälle som påverkar den manliga hierarkin i olika avseenden. Som 

exempel tar de upp situationen för män som tidigt förankrade sin identitet i klassiskt manliga 

yrken och som idag på grund av omstruktureringen på arbetsmarknaden och i arbetslivet har 

svåra omställningsproblem. Författarna menar att en sådan omstrukturering ofta kan leda till 

en upplevelse av marginalisering och utanförskap. Även Faludi (1999) för ett liknande 

resonemang där hon menar att den vita maskulinitetens kris härstammar från utvecklingen 

av en ornamental kultur som har tagit ifrån dagens man traditionella ideal som under lång tid 

associerats med maskulinitet d.v.s. trygghet, styrka och ansvarstagande. Dessa värden har i 

stället ersatts med kommersiella värden som går ut på att vara bäst, störst och snabbast. Faludi 

menar vidare att männens problem idag härstammar från kapitalismens ekonomiska krafter. 

Faludi menar att ”den kommersialiserade ornamentala kvinnlighet som kvinnorörelsen 

protesterade mot, håller nu männen i ett strupgrepp. Både män och kvinnor känner sig 

intvingade i roller där det viktigaste är att se bra ut eller att marknadsföra sig själv. Om 

denna utveckling förefaller annorlunda beror det på att den beskrivits och förklätts i manliga 

termer. Och resultatet av denna utveckling är en värld befolkad av muskelknuttar, 

actionhjältar och viagrahingstar där virilitet och mandom öppnas på teknisk väg”. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I min studie har männen som intervjuats identifierat upplevda hinder och möjligheter i att som 

man arbeta inom området barn och familj i en större kommun i södra Sverige. I studien 

upplevde männen fördelar vid nyrekrytering till yrket och till arbetsplatsen  på grund av deras 

könstillhörighet. Vid samtal om vilka reaktioner männen får från sin omgivning när de uppger 

att de arbetar som socialarbetare så menar männen att de inte har stött på några negativa 

reaktioner. När det gäller frågor om att avancera inom karriären och uppnå en chefsposition så 

uttrycker några av männen att det är vanligare med manliga chefer framförallt i de högsta 

befattningarna inom förvaltningen där de arbetar. Generellt sätt kan man säga att männen 

framförallt upplever fördelar när det gäller att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. 

 

När det gäller arbetet med kvinnliga kollegor  så uppger männen att  arbetet inom en 

kvinnodominerad arbetsplats  har både fördelar och nackdelar. Några av männen tyckte att de 

ibland tvingades in i en traditionell manlig roll i gruppen medan andra inte hade en sådan 

upplevelse. Vid samtal om fördelning av ärenden utifrån könstillhörighet upplevde vissa av 

männen att de ibland förväntades ta vissa ärenden på grund av att de är män. Tendenser till 

kvinnors fördomar om män blev i likhet med männens fördomar om kvinnor tydliga i 

empirin. 

 

När det gäller arbetet med klienter såväl med barn som med föräldrar var samtliga män i 

studien eniga om att de inte upplevt att det har varit något problem från föräldrarnas sida att, 

för dem som män, träffa barnen i familjen. Männen upplevde även att det oftast uppfattades 

positivt från barnens sida att få träffa en manlig behandlare. När det gäller lämplighet och 

olämplighet att som manlig socialsekreterare/behandlare träffa kvinnliga klienter har männen 

uttryckt att de inte tycker att man som man ska träffa exempelvis en kvinna som blivit utsatt 

för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp, utan då kan det vara lämpligare att en kvinna går in 

och samtalar med den utsatta kvinnan. När man pratar om uppfattningar och reaktioner från 

manliga klienter så berättar männen att man som manlig klient ibland kräver att få träffa en 

manlig socialsekreterare/behandlare. Männen menar att det kan hända att de manliga 
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klienterna kan tillskriva dem vissa egenskaper som behandlare just på grund av det faktum att 

de är män. Att fäder ibland känner att socialtjänsten kan ha ett perspektiv som gynnar mödrar 

uppges av några av männen i min studie. Enligt flera av männen i min studie så uppstår det 

ofta problem i nära relationer mellan makar på grund av de samhälleliga förändringar som 

påverkar och förändrar könsrollerna. Några av de intervjuade männen uppgav att män idag 

känner att de behöver leva upp till ett uppskruvat mansideal som finns i samhället idag. 

 

6.1 Avslutande Reflektion 
 

Att arbeta som man inom socialtjänsten inom området barn och familj har visats sig ha både 

fördelar och nackdelar enligt männen jag intervjuade i min studie. Till skillnad från tidigare 

forskning har min studie inte visat på att socialarbetarna upplevde att de ansågs olämpligt för 

dem att jobba med utsatta barn. En anledning kan vara att mycket av den forskning som 

genomförts har sitt ursprung i England och där har diskussionen präglats av just den speciella 

diskursen som uppstått där på grund av uppdagade fall av utnyttjande av barn av manliga 

socialarbetare placerade inom institutionsvården. I Sverige har det under senare år förts 

liknande resonemang när det gäller män inom förskolan på grund av liknande skäl. En 

anledning till att jag fått andra signaler genom mina intervjuer kan vara att jag fokuserat på 

män inom socialtjänsten och inte intervjuat män inom institutionsvården i Sverige. Ett annat 

skäl är att jämlikhetsdebatten kanske kommit en bit längre i Skandinavien i jämförelse med 

England och att man inte på samma sätt ser det som anmärkningsvärt att män väljer ett yrke 

där man jobbar med barn utan att behövas ses som en potentiell förövare. Det som jag tyckte 

var intressant och relevant inte bara i min studie utan även som framkommit i tidigare 

forskning är det komplicerade förhållande som uppstår när man jobbar med män som klienter 

inom socialtjänsten. Jag tänker främst på arbetet med män som utövat våld. Det verkar finnas 

en rädsla hos kvinnliga socialarbetare att möta dessa män och ibland kan man undra vad som 

händer i en grupp där det inte finns någon manlig socialarbetare som tar på sig dessa 

arbetsuppgifter. Kan det vara så att man väljer bort att jobba med dessa män? Är det 

egentligen inte så att de är de som man måste jobba mest intensivt med för att förebygga mer 

våld? 

Min studie visar även hur komplicerat det kan vara att vara en man i dagens samhälle. Det 

ställs oftast orimliga krav på både flickor och kvinnor idag men dessa är på något sätt allmänt 
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kända och man hör ständigt om det i den samhälleliga debatten. Männens bekymmer 

uppmärksammas inte på samma sätt och detta kan ha och göra med den manliga hegemonin 

som precis som forskningen visar gör att mannen kan ha fördelar just på grund av att de är 

män. Men priset för dessa fördelar är kanske att man inte erkänner problemen för många av de 

män som inte lever upp till den manliga hegemonin. Problem som t ex känslor av maktlöshet 

och oduglighet.  

 

Att det idag råder en moderfokusering inom socialtjänsten enligt Socialstyrelsens rapport 

samt att respondenternas klienter upplever detta är inte konstigt då detta varit en tradition i 

Sverige i många år att männen varit de som varit ute och jobbat , varit ute i krig och har varit 

den som försörjer familjen. Kvinnan har däremot stått för närheten och för uppfostran av 

barnen och har under många år varit den som varit hemma. Detta har numera förändrats och 

både män och kvinnor står inför nya könsroller att ta fasta på. Både män och kvinnor har idag 

två saker som de behöver strukturera, jobbet och familjen, och detta är en ny utmaning för oss 

i samhället. Varför man väljer att fortfarande ha en modersfokusering kan vara att dessa 

föreställningar och traditioner är så fast förankrade som diskurser i vårt samhälle att det 

kommer ta tid innan de blir mindre betydelsefulla. Många växer fortfarande upp med dessa 

föreställningar och det kan vara av olika skäl, beroende på olika faktorer som exempelvis 

kultur, religion, klass och etnicitet. Under den tid då min undersökning pågick så framkom det 

nya frågor och aspekt som jag funderade på och som jag skulle kunna tänka mig att forska om 

i framtiden. Jag skulle kunna tänka mig att exempelvis utvidga samma studie men att även 

intervjua kvinnor om hur de upplever det är att arbeta med manliga kollegor inom 

socialtjänsten samt att ta del av deras upplevelser om hur de bemötts av klienter utifrån deras 

könstillhörighet. 
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BILAGA 1  

Intervjuguiden 

 

Att vara man 

Berätta för mig hur det är att vara man inom denna kvinnovärld. 

 

Män som arbetstagare inom socialt arbete med barn och familjer 

Hur upplever du att det är att vara man vid nyrekrytering till denna arbetsplats? 

Anser du att män och kvinnor har samma möjligheter att få en chefsposition inom denna 

organisation, varför tror du att det är så? 

Socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke. Vad får du för reaktioner utanför jobbet, om ditt 

val av yrke? 

 

Mäns samarbete och relationer med kvinnliga kollegor 

Tvingas du in i en traditionell manlig roll i din arbetsgrupp? 

Finns det arbetsuppgifter som du ska utföra på grund av det faktum att du är man? 

Vilka olika arbetsuppgifter har du? 

 

Män som yrkesutövare 

Hur uppfattar klienter dig som manlig handläggare och är det olika uppfattningar från manliga 

klienter jämfört med kvinnliga? 

Vad säger klienter om att deras barn kommer att träffa en manlig socialarbetare och är det 

olika reaktioner beroende på barnets könstillhörighet? 

Vad säger barnen om att de kommer träffa en manlig socialarbetare och är det olika reaktioner 

beroende på barnets könstillhörighet? 

 

Män  
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Upplever du att dina manliga klienter känner att du som man besitter speciella kvaliteter eller 

egenskaper som gör att du kan förstå hans utsatthet eller problem på ett annat sätt än en 

kvinnlig kollega? 

Uppstår det ärenden i det dagliga arbetet där man bedömer att det inte är lämpligt att en man 

ska vara handläggare/medhandläggare, det är så kan du ge exempel på för vad det kan vara för 

problematik i ärendet? 

Utifrån din kontakt med manliga klienter. Hur upplever du att dagens man ser sig själv i sin 

roll som förälder och make? 

Utifrån de män du träffar i det dagliga arbetet, vilka reflektioner kan du göra kring vilka 

problem som dagens man i Sverige oftast brottas med? 
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BILAGA 2 

 

 

Hej! 

Jag heter Alexander Pino-Brito och jag studerar på Socionomprogrammet sjätte terminen. Jag 

skriver min C-uppsats om ”Män inom  socialt arbete inom Avdelningen barn och familj” i 

xxxxxxxxxxxx Kommun.  Jag har behov av intervjupersoner för att få underlag för min 

undersökning. Jag är något sent ute på grund av att de blivit uppenbart för mig att det är ett 

ganska outforskat ämne och det har varit svårt att hitta material. Jag ville dock inte byta ämne 

då det är detta jag är nyfiken på och gärna vill utforska.  Sedan är det inte så stort utbud av 

intervjupersoner p g a, som du redan vet,  det är brist på  manliga socialarbetare  inom arbetet 

med barn och med familjer.  Detta är dock ett viktigt tema och kanske även givande för 

intervjupersonerna som får en chans att bidra med förståelse inom området samt får också en 

chans att ventilera tankar som annars inte tas upp i det dagliga arbetet. 

Jag skulle  vara otroligt tacksam om du har möjlighet att undvara en timme av din tid för  

intervjun. Jag är flexibel och kan vilken tid som helst på dagen. Jag behöver genomföra mina 

intervjuer mellan den 13 december och den 5 januari.  Även dagar mellan helgerna går bra om 

du arbetar dessa dagar. Jag uppskattar ett snabbt svar p g a att om  du inte kan så får jag 

fortsätta mitt letande efter intervjupersoner.  

Nedan presenterar jag mitt syfte och mina frågeställningar. Jag ser fram emot av att få ta del 

av dina insikter inom området. Mejla gärna om och när du kan. Om du föredrar att ringa kan 

jag nås på telefonnummer: 07x-678xxxx.  

Mitt Mejl är : apiwg09@student.lnu.se 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur manliga socialarbetare som arbetar inom barn och familj i en större  

kommun i södra Sverige, upplever att deras könstillhörighet påverkar det dagliga arbetet. 

 

Frågeställningar 
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Hur upplever de manliga socialarbetarna att deras könstillhörighet påverkar kontakten med 

barn, ungdomar och föräldrar inom socialtjänsten (i termer om hinder och möjligheter.)? 

 

Hur upplever de manliga socialarbetarna att deras könstillhörighet påverkar samarbetet med 

kvinnliga kollegor? 

 

 

Med vänliga hälsningar , Alexander Pino-Brito 


