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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de socionomer som ställt upp på att bli intervjuade 

för den här studien och delat med sig av sina upplevelser och reflektioner. Utan er hade den 

här studien inte blivit vad den är, tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Inom socialtjänstens arbete med barn och familjer är manliga socionomer 

underrepresenterade. Det är en vanlig åsikt att det behövs fler män inom området, men 

föreställningarna om vad de skall bidra med varierar. 

Den här uppsatsen har som syfte att nå en ökad förståelse om hur män i socialt arbete 

upplever och hanterar könsbundna förväntningar. Uppsatsen har utarbetats med en kvalitativ 

metod, där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med män som arbetar som 

socionomer inom socialtjänstens barnvård. 

Resultatet visar att det finns olika könsbundna förväntningar på män i socialt arbete. De 

flesta är knutna till arbetet med manliga klienter, som i de här fallen antingen är fäder eller 

män som lever med barnens mödrar. Förväntningarna härrör från en komplementär syn på 

manligt och kvinnligt kön som olika. De skiljer sig åt genom att de antingen betonar att den 

manliga socialarbetaren har kvaliteter som lämpar sig för att arbeta med män, eller att de 

manliga klienterna antas föredra att möta män. Förväntningarna kan både knytas till en 

traditionellt konstruerad maskulinitet såväl som till en mjukare maskulinitet, även om den 

förra överväger. Samtliga män i studien upplever exempelvis en förväntan att de skall 

handskas med våldsamma klienter. 

De intervjuade männen utrycker olika grader av skepsis till förväntningarna. Den handlar i 

en del fall om att de inte delar den komplementära synen på kön. I andra fall är de skeptiska 

till den traditionella bild av maskulinitet som förväntningarna vilar på, en bild som kan bli 

svår att förena med den mjukare maskulinitet de själva betonar. De är även skeptiska till de 

förväntningar som har en negativ inverkan på deras arbetssituation. Även om de i vissa fall är 

tveksamma till om de kan uppfylla förväntningarna försöker de göra det.  

Resultaten visar även på att en del förväntningar upplevs mer positivt, oftast när de lättare 

kan förenas med den mjukare maskuliniteten. Den mjukare maskuliniteten betraktas som mer 

användbar i deras arbete. 

Slutligen visar resultaten att de intervjuade männen upplever att de på grund av sin 

könstillhörighet är eftertraktade och bemöts väl inom sitt arbetsområde. Enligt resultatet kan 

det finnas ett samband med huruvida de försöker uppfylla det som förväntas. 

I analysen av resultaten har Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori om 

maskulinitetshierarkin använts tillsammans med tidigare forskning.  



 

 

I den avslutande diskussionen problematiseras vad syn på kön som konstruktion kontra kön 

som komplementära får för konsekvens för ambitionen att öka mångfalden inom 

socialtjänsten. 

Nyckelord: Maskulinitet, Genus, Socialtjänsten, Barn, Familj  

Keywords: Masculinity, Gender, Social Work, Children, Family 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning och problemformulering 

Under en av intervjuerna för den här studien berättade Andreas som är socionom och arbetar 

med familjebehandling om ett mentorssamtal han hade under sin utbildning. Mentorn frågade 

honom då hur det kändes att veta att när han blev klar skulle han kunna välja och vraka bland 

tjänster och göra karriär bara för att han var man. I stunden blev Andreas lite irriterad över 

frågan men så här tio år senare kan han ändå tillstå att det låg något i det. 

Socionom är ett yrke som är dominerat av kvinnor. År 2000 var 84 % av de examinerade 

socionomerna kvinnor, utvecklingen har under resten av 2000-talet varit i stort sett oförändrad 

enligt högskoleverket (www.hsv.se).  En vanlig åsikt från socionom- och myndighetshåll är 

att det behövs fler män inom yrket. Cirka 60 procent av socialcheferna har uppgett att de 

vidtagit åtgärder för att få en jämnare könsfördelning de senaste åren. Åtgärderna grundar sig 

ofta på en förhoppning att män ”ska vara manliga förebilder, rollmodeller, och representera 

det manliga perspektivet” (Kullberg 2006, s. 11; Socialstyrelsen 2004, s. 14). Detta blir extra 

tydligt inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård som ofta präglas av traditionella 

föreställningar om kön och familj och där mycket av arbetet handlar om män och frånvaron av 

män (Socialstyrelsen 2004, s. 10). Tidigare forskning som med köns- och genusperspektiv 

behandlar maskulinitet inom den öppna och slutna ungdomsvården visar att 

vårdinstitutionerna bidrar till att skapa stereotypa könsroller för såväl ungdomar som 

behandlare (Johansson 2006; Kristiansen & Laanemets 2008). De män som arbetar i 

verksamheterna tilldelas uppgiften att fostra pojkar till män, vilket ofta innebär att en 

traditionell maskulinitet betonas där fysisk aktivitet, mod och heterosexualitet värderas 

(Johansson 2006, s. 218). I socialtjänstens arbete med barn och deras familjer fanns även där 

en efterfrågan på män i arbetsgrupperna, förväntningarna på dem borde dock skilja sig då 

arbetet dels riktade sig mot yngre barn och var mer familjeorienterat. Den här studien kommer 

därför rikta strålkastaren mot de män som arbetar som socionomer inom socialtjänstens 

barnavård för att se vad de möter för förväntningar utifrån sitt kön. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att nå en ökad förståelse om hur män inom socialt arbete upplever 

och hanterar könsbundna förväntningar. 

Uppsatsens frågeställningar är:  

1. Vad upplever män för förväntningar på grund av sitt kön?  
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2. Vad får förväntningarna för betydelse för dem?  

3. Hur hanterar de förväntningarna i sitt arbete? 

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer socialtjänstens arbete med barn (den sociala barnavården) 

presenteras. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning som studerat socialtjänstens 

barnavård ur ett köns- och genusperspektiv.  

 

2.1 Socialtjänstens arbete med barn  

Den sociala barnvården är ett av de största områdena inom socialtjänsten och står för 37 

procent av de samlade resurserna för socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). IFO 

stod i sig för 18 procent av kommunernas totala kostnad för socialtjänsten 2005 (Börjeson 

2008, s. 79).   

I socialtjänstlagen SFS 2001:453 Socialtjänstlag (fortsättningsvis SoL) 1 kap 1§ stadgas att 

med barn menas varje människa under 18 år, den vanligaste uppdelningen i socialtjänsten är 

att gruppen 0-12 år benämns barn och de som är 13-17 år benämns ungdomar (Socialstyrelsen 

2004, s. 74). En uppdelning som gäller i de flesta av Stockholm stads stadsdelar (personlig 

kommunikation 27-28/3, 2012). I SoL 5 kap 1§ fastställs bland annat att socialtjänsten skall 

verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Vidare står 

att den i nära samarbete med hemmen skall främja en allsidig personlighetsutveckling samt ge 

stöd till de barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Inom den sociala barnvården kan 

således både barn och föräldrar betraktas som klienter, även om barnets behov är vägledande. 

De familjer som socialtjänsten kommer i kontakt med befinner sig ofta i en situation som 

präglas av problem av social, psykologisk och ekonomisk karaktär, där den psykosociala 

problematiken finns under ytan av en ekonomiskt svår situation (Börjeson 2008, s. 82 & 99). 

Till den sociala barnvården  hör utredning, familjevård, familjebehandling och till viss del 

familjerätt. Utredningsenheten utreder barnet och familjens behov av stöd, vilket sedan 

beslutas tillsammans med familjen, då allt stöd ges på frivillig grund (Norström & Thunved 

2011, s. 39).  
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2.2 Köns- och Genusperspektiv på den sociala barnav ården 

Forskning visar att den sociala barnvården har problem med att vara könsneutrala i sin 

bedömning av pojkar och flickor (Andersson & Ulmanen 2006, s. 26f). Ett exempel på det är 

Ingela Kåhls avhandling (1995, s. 145) där hon bland annat studerat barnavårdsutredningar 

som gjorts i två kommuner under ett år. Flickor beskrevs där genom inre egenskaper och 

framställdes som objekt medan pojkar beskrevs genom handlingar och yttre egenskaper som 

stora och starka, de framställdes också i större utsträckning som subjekt. Samtidigt finns en 

risk att flickors behov osynliggörs då pojkar får stå som norm för vad som är riskbeteende. 

Avvägningen barnavården ställs inför består i att vara könsneutral i sitt bemötande samt i sin 

bedömning av barns behov och samtidigt kunna ta hänsyn till faktorer som kan vara skadliga 

för dem. När lagrum konstrueras könsneutralt har det visat sig att flickors problem 

osynliggjorts vilket Astrid Schlytters (1999, s. 142) forskning om SFS 1990:52 Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (fortsättningsvis LVU) visat. Omhändertagande för 

annat socialt nedbrytande beteende i LVU 3 §, infattar inte självskadebeteende som är 

vanligare bland flickor, utan tar istället upp uttryck som är vanligare bland pojkar som våld 

och aggressivitet. Problemet är att flickors och pojkars kön konstrueras i utredningarna och 

åtgärder i dessa senare kopplas till skadebeteenden som är vanligare bland pojkar och inte tar 

hänsyn till skadebeteenden som är vanligare bland flickor. 

 Gunvor Andersson & Maria Bangura Arvidsson (2001, s. 67f) har noterat en tendens i 

resultat från universitetsuppsatser om insatsen kontaktperson/familj att barns kön framstår 

först när de kommer upp i tonåren. Tidigare ses de snarare som barn.  

Flera studier har visat att en majoritet av barnen som blir aktuella för utredning från sociala 

myndigheter bor med mödrar som är ensamstående. Sammanställningar av studier har också 

visat att mödrar kontaktas i högre utsträckning än fäder, även om en förändring håller på att 

ske (Socialstyrelsen 2004, s. 74ff). Vidare finns en myt om den goda modern som inte har 

någon motsvarighet för fäder. Konsekvensen blir att mödrar granskas mer kritiskt. Studier har 

även visat att fäder inte förväntas vara vårdnadshavare eller föräldrar. Det har visat sig 

förekomma även i fall där fadern bedöms ha bättre resurser att ta hand om barnet än modern 

(a.a., s. 80).  
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3 Teori 

I det här kapitlet presenteras först den sociala konstruktionismen som är ett bakomliggande 

perspektiv för de teorier som presenteras senare. Det följs av en beskrivning av kön som 

begrepp och hur det förhåller sig till begreppet genus. Därefter presenteras de teorier som 

senare används vid analysen av resultaten. Första behandlas Hirdmans teori om 

genussystemet, sedan Connells maskulinitetsteori och efter det en utveckling av den som är 

mer användbar för mitt undersökningsområde då den kommit till i en svensk kontext och 

teoretiserar kring förändringar i maskulinitet och ifrågasättande av den komplementära synen 

på kön. 

 

3.1 Social konstruktionism 

Den sociala konstruktionismen bygger på en kritik mot föreställningen att det finns objektiva 

observationer av världen. Den vill visa att det sätt som vi människor talar om, sorterar och 

kategoriserar våra intryck även påverkar hur vi uppfattar dessa. Det betyder att kunskap är 

något som konstrueras oss människor emellan snarare än något objektivt givet. Det finns olika 

tolkningar av hur långt synen på världen som en social konstruktion skall dras. En del 

teoretiker ser det som att vi konstruerar vår förståelse av verkligheten, men inte verkligheten i 

sig (Mattsson 2010, s. 29). En medvetenhet om att människors tidigare erfarenheter och 

bakgrund påverkar hur de uppfattar världen och att dessa uppfattningar är föränderliga är dock 

teorins tydligaste bidrag till den samhällsvetenskapliga forskningen.  

 Teorins upphovsmän Peter Berger och Thomas Luckmann förklarar förkroppslingen av de 

sociala kategoriseringarna genom tre processer, externalisering, objektivering och 

internalisering. Externalisering handlar om att vi skapar något genom våra handlingar. 

Objektivering är då det skapade uppfattas som att den finns ute i världen. Den slutliga 

processen, internalisering, betyder att vi tar skapelsen för given (refererad i Angelöw & 

Jonsson 2000, s. 52f). Den sociala konstruktionismen har bland annat blivit framträdande 

inom genusforskningen som ser på kön som en social konstruktion. 

Jag använder det socialkonstruktionistiska perspektivet för att förklara gemensamma 

föreställningar om hur män och kvinnor är, eller hur de borde vara. Från den utgångspunkten 

jag undersökt föreställningar och förväntningar på vad män skall göra utifrån sitt kön och hur 

en grupp män upplever och hanterar dessa förväntningar. 
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3.2 Kön som konstruktion 

Min utgångspunkt för studien är att kön är något som skapas socialt och som är föränderligt. 

Det har i den tidigare genusforskningen vanligtvis gjorts en uppdelning mellan biologiskt kön 

och socialt kön, som kallats genus. Genus har då fått stå för de socialt skapade och tillskrivna 

egenskaperna till det biologiska könet, vilka brukar kategoriseras som manligt och kvinnligt. 

Under 1990-talet började kritik riktas mot uppdelningen av biologiskt och socialt kön. 

Teoretiker som Judith Butler menade att även det som vi uppfattar som biologiskt kön är 

socialt konstruerat. Kön får då stå både för den fysiska kroppen och de egenskaper som 

tillskrivs den (refererad i Mattsson 2010, s. 56f). Senare svensk forskning i socialt arbete med 

genus- ochkönsperspektiv har valt att använda sig av begreppet kön istället för genus (T ex 

Claezon 2008, Hamreby 2004, Johansson 2006). I min studie har jag valt att inte använda 

begreppet genus om inte de författare jag hänvisar till gör det, som exempelvis är fallet med 

Hirdmans teori om genussystemet. Däremot går det att tolka min studie som att jag använder 

genusbegreppet då de förväntningar som undersöks är de som riktas mot män på grund av 

deras kön.  

 

3.3 Genussystemet 

Hirdman beskriver ett övergripande system, genussystemet, av maktrelationer mellan män 

och kvinnor och definitionen av dem som skilda kategorier. Genussystemet bärs upp av två 

lagar eller principer som skapar en maktordning där män har mer makt och kvinnor utesluts 

från maktpositioner. Den första är könens isärhållande där manligt och kvinnligt skapas som 

komplementära motsatser som anses ha en essentiell grund (Hirdman 2001, s.65). Det betyder 

att det manliga och kvinnliga inte blandas. Isärhållandet visar sig även i att såväl obetalt som 

betalt arbete ofta är uppdelat efter kön (Andersson & Ulmanen 2006, s. 14) Den andra 

principen kallas för den manliga normens primat där mannen får stå modell för människan 

och därigenom står hierarkiskt över det kvinnliga. Manligheten som norm innebär också att 

det som män är och gör värderas högre än det som kvinnor är och gör, ”alltid en nivå över det 

kvinnomänskliga” (Hirdman 2001, s. 62f). De två principerna samverkar och förstärker 

varandra och ojämlikheten då principen om den manliga normens primat gör att områden som 

domineras av män ges ett större värde än den som domineras av kvinnor. Hirdman menar 

vidare att en förutsättning för att bryta genussystemet är att bryta könens isärhållande 

(Andersson & Ulmanen, s. 14). Genussystemet kan ses som synonymt med begreppen 

genusordning och könsmaktsordning. 



8 

 

 

3.4 Maskulinitetsteori 

Reawyn Connell (2008) har utvecklat en teoretisk ram för att förstå maskulinitet. Hon ställer 

upp en hierarkisk ordning av tre maskulinitetspositioner, hegemonisk, underordnad och 

delaktig, som har inbördes relationer till varandra. Connell menar att betoningen på 

genusrelationer mellan män är viktig, då benämningen av olika maskuliniteter annars tenderar 

att bli en karaktärstypologi. Maskulinitetshierarkin bör för att bli mer användbar analyseras 

utifrån sin relation till samhälleliga makthierarkier såsom klass, etnicitet och kön.  

 Den hegemoniska maskuliniteten är den dominerande positionen. Den har en överordnad 

ställning över kvinnor och andra maskulinitetspositioner. Connell betonar hegemoni endast 

kan skapas om det råder ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. Hon 

menar att den tydligaste kollektiva bilden av den hegemoniska maskuliniteten finns inom 

toppen av näringslivet, militären och staten. Även om dess företrädare inte behöver inta en 

hegemonisk maskulinitet individuellt i andra sammanhang. Den hegemoniska maskuliniteten 

är som de andra positionerna inte statisk utan förändras hela tiden för att anpassa sig efter de 

kulturella ideal som råder. Connell (2008) menar att den hegemoniska maskuliniteten 

”innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”.  

Den underordnare maskuliniteten består av män som inte lyckas göra anspråk på eller likna 

den hegemoniska positionen. Connell understryker här främst heterosexuella mäns dominans,  

homosexualiteten får då representera det som är symboliskt utestängt ur den hegemoniska 

maskuliniteten. Det finns även andra grupper av män som inte heller kan göra anspråk på den 

överordnade positionen, som till exempel är drabbade av ekonomisk och/eller social utsatthet. 

Här finns också män med invandrarbakgrund och män från arbetarklassen.  

Den stora gruppen intas av män som har en likhet med den hegemoniska positionen men 

inte lyckas inta den, den delaktiga positionen. De åtnjuter då inte samma makt, men kan dra 

nytta av den makt som den hegemoniska maskuliniteten har i den patriarkala ordningen. Detta 

kallas patriarkal utdelning och kommer sig av kvinnans underordning. De får den dock utan 

de risker för motstånd som det innebär att befinna sig i den hegemoniska maskuliniteten. Den 

delaktiga positionen karaktäriseras även av närheten till andra män och kvinnor i vardagslivet 

med vilka den måste kompromissa. (Connell 2008, s. 114-119)  
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3.5 En utveckling av Connells maskulinitetsteori 

Professorn i socialpsykologi och mansforskaren Thomas Johansson (2000) har gjort en 

utvidgning och komplettering. Han betonar i högre grad den delaktiga maskulinitetens 

förhandling. Han gör även ett försök att dela gruppen i en delaktig och en förhandlande, där 

båda trots allt tar del av en patriarkal utdelning. Den förhandlande gruppen kopplar han till att 

det på en kulturell nivå finns en polarisering i synen på kön där den komplementära synen på 

kön återskapas samtidigt som det sker ett större ifrågasättande av den. Det har lett till en större 

medvetenhet hos en del män och kvinnor om hur könskategorier skapas och hänger ihop med 

en maktfördelning. Det har gettt upphov till ett ifrågasättande av den manliga dominansen, 

vilket kan kopplas till Johanssons utvidgning av den delaktiga maskuliniteten med den 

förhandlande. 

   Det ökade ifrågasättandet har även givit upphov till en komplettering av Connells 

maskulinitetsteori. Johansson lägger till två positioner som han kallar den oppositionella- och 

den nostalgiska positionen. Den oppositionella liknar den förhandlande i att den samarbetar 

mer med kvinnor, är mer lierad med dem och för en kamp mot den hegemoniska 

maskuliniteten, något som kan tolkas som att den positionen inte får samma patriarkala 

utdelning som den förhandlande då den är beroende av positionens likhet med den 

hegemoniska maskuliniteten. Den andre kallar Johansson för den nostalgiska maskuliniteten. 

Till den söker sig män som marginaliserats då samhällsförändringar lett till en marginalisering 

av de män som knutit sina identiteter till traditionellt manliga yrken.  För att försvara sin 

maskulinitet och sina privilegier som män utvecklar de en ännu mer rigid och traditionell syn 

på kön. (Johansson 2000, s. 38-41) 

4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om män som arbetar som socionomer och 

även forskning om maskulinitet, konstruktioner av manlighet, i socialt arbete.  

 

4.1 Män i socialt arbete 

Studier om män inom socialt arbete handlar ofta om studier om män inom kvinnodominerade 

yrken. Den studerade gruppen består ofta även av män från andra kvinnodominerade 

yrkesgrupper som exempelvis sjuksköterskor (Williams, 1995). Studierna försöker ofta ta 

reda på vad deras minoritetsposition får för betydelse för dem själva som män och deras 

manlighet. Enligt Karin Kullberg (2006) som studerat män som arbetar som socionomer i 
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Sverige finns en klar skillnad för män när de är i minoritet jämfört med andra grupper som till 

exempel etniska grupper eller kvinnor. De andra grupperna stöter på vad forskaren Kanter 

Moss (1977) kallade ett glastak som hindrade dem från möjligheten att avancera inom yrket. 

Christine Williams som 1995 kom ut med boken Still a man’s world där hon studerat män 

som arbetar inom kvinnodominerade yrken i USA, däribland socialarbetare, visar att dessa 

män istället hamnar i vad hon kallar för en glasrulltrappa, som automatiskt tar dem uppåt i 

hierarkin eller till eftersträvansvärda positioner i den. Williams gör även en distinktion där 

hon menar att män finns i kvinnoyrken för att de är män, medan kvinnor finns i mansyrken 

trots att de är kvinnor (Kullberg 2006, s. 35ff). 

 Karin Kullberg som nämndes ovan har i sin Licentiatavhandling Man hittar sin nisch 

(2006) studerat och jämfört män som utbildats till socionomer under 1980- och 1990-talen, 

samt  under början av 2000-talet. Kullberg ser i grupperna hon studerat en förändring, där de 

som tagit examen under 1990-talet och senare i mindre utsträckning intar chefspositioner. 

Kullberg menar att bilden av att män inom socialt arbete ofta blir chefer är en av de vanligaste 

missuppfattningarna inom hennes forskningsområde (a.a., s. 11). Istället visar studien att de 

gör en horisontell snarare än vertikal karriär, där de hittar ett område som de sedan 

specialiserar sig inom. Karriärvägen där de, som titeln på avhandlingen antyder, hittar en egen 

nisch kallas expert karriär (a.a., s. 86). Kullberg (2011, s. 51) har senare i samma tradition 

som Kanter Moss och Williams benämnt fenomenet glasrullband. Likheten med Williams är 

att Kullberg fortfarande visar att männen är förfördelade men nu genom att automatiskt 

hamna på attraktiva positioner, om än inte just chefspositioner. Intervjuresultaten visar också 

på en förskjutning mellan 1980- och 1990-talsgruppen där den senare inte heller eftersträvar 

chefspositioner (Kullberg 2006, s. 86). Tilläggas bör att trots att Kullberg (a.a., s. 49) anser 

det vara en av de vanligaste missuppfattningarna om män inom socialt arbete så är de 

fortfarande överrepresenterade som socialchefer. 

 Samtliga av dessa tre studier tar upp hur grupper i minoritet på arbetsplatser blir tokens 

eller symboler för sin grupp, vilket gör dem extra synliga i sina arbetsgrupper. Det som skiljer 

gruppen män från andra grupper i minoritet är att de inte upplever den nästan entydigt 

negativa effekt av symbolfenomenet. För de män som är i minoritet kan det ge både positiva 

effekter (Kullberg 2006, s. 95).  

 Den australiensiske forskaren Bob Pease studerar i forskningsöversikten Men in social 

work: challenging or reproducing an unequal gender regime (2011, s. 406) vad mäns 

deltagande i socialt arbete får för konsekvenser för jämställdheten inom yrket och i det arbete 
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som utförs. För att besvara frågan vad en ökning av andelen män inom yrkeskåren skulle få 

för konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 Pease kommer fram till att socialt arbete i västvärlden är ett yrke där kvinnor är i majoritet 

men präglas av ett ojämlikt genussystem där chefer, ledande teoretiker och lagstiftare som 

ställer upp ramarna för arbetet ofta är män (a.a., s. 407). Han hittar i litteraturen tre argument 

för att öka andelen män inom yrket. Det första handlar om att männen skall vara förebilder för 

pojkar och unga män. Det andra att män skulle kunna uppfylla manliga klienters behov bättre, 

det här argumentet handlar om att de som utför arbetet skall spegla samhället bättre. Det sista 

argumentet är att fler män skulle göra att yrkets status ökade. Alla argumenten menar han är 

konserverande för könsrollerna och underbygger ett ojämlikt genussystem (a.a., s. 411f). 

Pease slutsats blir att män som arbetar inom socialt arbete måste vara medvetna om sin roll ur 

ett könsmaktsperspektiv, så att de hela tiden agerar kritiskt mot de fördelar de får och utmana 

den dominerande hegemoniska maskuliniteten och även utveckla en annan mer omvårdande 

maskulinitet än den som ofta är rådande.   

 

4.2 Maskulinitet i socialt arbete 

Helena Johanssons gör i avhandlingen Brist på manliga förebilder (2006) en diskursanalys av 

den föreställning som utgör titeln på avhandlingen. Johansson ser en laddning kring män i 

socialt arbete med barn och ungdomar. Hon hittar där en diskurs om barndomen som en 

kvinnovärld. En diskurs där könen ses som olika och komplementära. Då ”barndomen som en 

kvinnovärld” både ses som ett konstaterande av en rådande ordning och ett problem kopplas 

det till kravet, ”det behövs fler män inom barnomsorg, skola och socialtjänst” (a.a., s. 180).  

 Johansson hittar i sin studie, som fokuserar på ungdomsvård för pojkar, en ambivalens 

kring synen på kön. Å ena sidan får den manlige behandlaren stå symbol för en traditionell 

maskulinitet som karaktäriseras av bland annat fysisk aktivitet, fasthet, mod, heterosexualitet 

och en trimmad kropp. Behandlarna förstärker här synen på kön som olika och 

komplementära. Den andra synen handlar om vad Johansson kallar ”den verbale, 

relationsorienterade och känslomässige socionomfarsan” och kopplar den till en diskurs om 

kön som lika som vill överskrida den traditionella manligheten. De här två mansbilderna 

knyter hon framförallt till två konstruktioner av maskulinitet som knyter an till två begrepp 

hon hittar hos Hirdman, dels kroppens man som har en traditionell arbetarman som idealbild, 

dels huvudets man som görs mer lik kvinnorna. Han är modern, medelklass, samtalar och är 

intresserad av inre processer. (a.a., s. 218f) 
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 Alastair Christie hittar liknande resultat i artikeln Negotiating the uncomfortable 

intersection between gender and professional identities in social work (2006). Christie har 

studerat hur maskulinitet och professionell identitet korsar varandra i socialt arbete med barn 

och familjer. Artikeln visar på mäns dubbla förhållande till socialt arbete med barn. De är 

underrepresenterade på arbetstagarsidan, samtidigt är de överrepresenterade som gärningsmän 

när det gäller våld inom familjen såväl som på chefspositioner inom området (a.a., s. 390f). 

Här finns likheter med såväl Johanssons diskurs om barndomen som en kvinnovärld, som 

konstruktionerna av maskulinitet som hon beskriver. 

 I intervjuerna framställdes männen ofta som antingen heroiska män eller som mjuka män. 

Diskurserna används av männen som en positiv identifiering med sin yrkesidentitet. Den 

heroiske mannen kopplas till ett krigarideal. Den heroiske mannen är också kopplad till 

föreställningar om det brittiska imperiet och får därför även en etnisk aspekt, den heroiske 

mannen är en vit man. Den socialarbetande mannen kan inte uppnå det heroiska idealet 

genom att dö på slagfältet eller vinna tävlingar, men kan ”rädda dagen (save the day)” genom 

att arbeta långa dagar och hantera sociala krislägen, speciellt våldsamma sådana. Den 

heroiske mannen vågar också sätta sig upp mot chefer och ledning. I studien finns även en 

bild av att männen skall hantera våld och våldsamma situationer. Det beskrivs också som att 

det framförallt var i våldsamma situationer som männen blev medvetna om sitt kön. Flera av 

männen hävdade dock att de snarare hetsade upp situationen än lugnade ner den. De kvinnliga 

respondenterna i studien beskrev att de uppskattade att männen hanterade de våldsamma 

situationerna (a.a., s. 400ff).  

 Den mjuka mannen beskrivs som omvårdande, rättrådig och moralisk. Männen i studien 

visade på en ambivalens till det mjuka idealet. Diskursen om den mjuka mannen visar en 

hederlig socialarbetare som håller fast vid en högre moral än den som leder andra mäns 

beteende. Det kan vidare tilläggas att diskursen står på två ben där det ena är en gammeldags 

ridderlig gentleman och den andra representerar en ny manlighet som särskiljer de manliga 

socialarbetarna från manliga klienter (a.a., s. 403ff).  

 Kullberg (2006) tar också upp hur män inom socialt arbete förhåller sig till bilder av 

maskulinitet i anslutning till ett traditionellt kontra icke-traditionellt ideal. Inom sin nisch 

betonar männen i hennes studie att de har ett fritt arbete där de själva styr hur de skall arbeta, 

något Kullberg betecknar som ett sätt att bevara en traditionell maskulinitet. Flera av männen 

i studien betonar också att de ofta tar på sig ledarroller i grupperna samtidigt som de gärna 

ställer sig lite utanför arbetsgruppen. De ger bilden av sig själva som autonoma personer som 

vågar komma med obekväma synpunkter. Samtidigt framställer männen i studien sig själva 
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som bärare av ett icke-traditionellt maskulinitetsideal. Till exempel har de valt ett yrke där 

relationer och omvårdnad står i fokus. Även i relationen arbete kontra familj betonar de att 

familjen är viktigare än arbetet. Den horisontella karriären kan också ses som icke-traditionell 

då den inte syftar till att klättra mot toppen. Kullberg talar män i socionomyrket som en del av 

en kompromissmanlighet, i förhållande till Connells teori om den hegemoniska manligheten. 

(a.a., s. 120f) 

  

5 Metod 

I följande kapitel kommer uppsatsens metod presenteras med början i litteratursökningen. 

 

5.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med sökning i Ersta Sköndal Högskolas bibliotekskatalog och 

sökning på Libris. De sökord som användes var ”manliga socionomer”, maskulinitet, ”socialt 

arbete” och genus i olika kombinationer. Där hittades till en början Lic. avhandlingen 

Kullberg (2006) och två böcker som sedan blev viktiga för de teoretiska perspektiven, 

Connell (2008) och Johansson (2000). Då Kullberg (2006) hade en bred ansats kring män i 

socialt arbete användes den även till att hitta annan litteratur, bland annat Johansson (2006). 

 Söktjänsterna Academic Search Premier och SOC index användes också, där användes 

orden ”social work*”, masculinity, men, gender, children i olika kombinationer. Från den 

sökningen valdes de artiklar som hade relevans för studiens syfte ut varav två sedan har 

använts i uppsatsen, Pease (2011) och Christie (2006).  

 

5.2 Metodval 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur män som arbetar som socionomer inom 

socialt arbete upplever och hanterar könsbundna förväntningar på sig själva. Jag valde därför 

att arbeta med en kvalitativ metod baserad på intervjuer då den fokuserar på individers egna 

upplevelser och hur de tolkar sin verklighet (Backman 2008, s. 54). En viktig del av kvalitativ 

metod är att beskriva kontexten som intervjupersonerna befinner sig i (Bryman 2011, s. 364). 

Jag har, för att ge en bild av denna, valt att lägga stort fokus på de förväntningar som finns på 

intervjupersonerna. För att förstå hur de själva hanterar förväntningarna har jag valt att låta 

intervjupersonerna själva beskriva dem. 
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Det kan ibland vara problematiskt att intervjua personer om hur de uppfattas och bemöts på 

grund av deras kön då det som kommer fram bygger på deras egen förförståelse av vad könet 

har för betydelse. En studie som den här hade kunnat komma till mer intressanta slutsatser 

genom en annan metod för empiriinsamling. I det här fallet hade det varit intressant att 

komplettera intervjuerna med observationer i intervjupersonernas dagliga arbete, med såväl 

klienter som kollegor. Jag har avstått från det då jag uppskattat hindren som för stora att 

överkomma inom ramen för ett C-uppsatsskrivande.  

Vid inledandet av studien var jag inriktad på att göra en genusanalys. Jag ville dock inte 

låsa mig fast vid ett teoretiskt perspektiv under intervjuandet utan se vart empirin ledde mig 

och försökte hålla mig öppen för andra teoretiska perspektiv. När jag sedan hade samlat in 

empirin och kategoriserat den valde jag att använda mig av de genus och maskulinitetsteorier 

som jag varit inne på i studiens början för att analysera resultaten. Studien kan därför ses som 

att den från början var deduktiv men genomfördes induktivt. Jag har dock under hela studien 

haft en konstruktionistisk syn på kön, ett synsätt som även är grundläggande för de teorier 

som använts i studien. Jag väljer därför att se min studie som abduktiv då jag haft den sociala 

konstruktionismen som ett teoretiskt grundantagande och samtidigt lämnat öppet vilka teorier 

som sedan skulle användas för att analysera materialet. Tillvägagångssättet kallas abduktiv 

pendling (Larsson 2005, s. 23).  

 

5.3 Urval 

Min ursprungliga intention var att endast intervjua män som var utbildade socionomer och 

arbetade med barn 0-12 år och deras familjer inom socialtjänsten. Med män avser jag inte 

främst någon strikt biologisk eller juridisk definition utan har låtit intervjupersonerna själva 

och i viss mån även de chefer som vidarebefordrat kontakten avgöra om de anser sig vara 

män, även om jag antar att de definieras som män juridiskt. Till en början vägde jag mellan 

om jag skulle söka personer som arbetade inom utredning, eller som arbetade med 

familjebehandling. Ett antagande var att den tidigare gruppen skulle utgöra en tydligare 

könsmässig minoritet inom sin yrkesgrupp, vilket skulle kunna innebära ett större fokus från 

klienter och kollegor på att de var män. Samtidigt antog jag att den senare gruppen skulle ha 

mer kontakt med de barn och familjer som de arbetar med. Till en början valde jag att försöka 

få tag på den första gruppen. Jag hade dock sådana svårigheter att få tag på möjliga 

intervjupersoner att jag valde att försöka få tag på hälften familjebehandlare och hälften 

socialsekreterare som arbetade med utredning.  
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För att välja intervjupersoner använde jag mig av ett bekvämlighetsurval. Det passade mig 

dels för att målpopulationen var så liten och att jag under den begränsade tiden jag hade till 

mitt förfogande inte bedömde att jag skulle hinna få tag på intervjupersoner och genomföra 

intervjuer med dessa om en mer noggrann urvalsteknik använts, vilket Neuman (2011, s. 242) 

betecknar som de främsta kriterierna bakom att välja ett sådant urval. I praktiken gick det till 

så att jag skrev brev till samtliga chefer för social barnvård inom Stockholm stad och sex 

stycken kranskommuner till Stockholm där jag presenterade min studie och bad dem 

vidarebefordra mina uppgifter till de av deras anställda som tillhörde målgruppen. De första 

som hörde av sig till mig valde jag att intervjua. En av intervjupersonerna kontaktade jag själv 

efter att en person som velat vara med i studien men inte tillhörde målpopulationen tipsat mig 

om honom. Totalt genomfördes sex intervjuer med tre personer som arbetar som 

familjebehandlare och tre som socialsekreterare, en utredare, en familjerättssekreterare och 

slutligen en som arbetar inom familjevård, det vill säga med familjehemsfamiljer samt de barn 

som är placerade i familjehem och deras biologiska familjer. När det gäller spridningen av 

arbetsuppgifter för de som arbetade som socialsekreterare valde jag att ta personer som 

arbetar inom barnavården istället för bara utredare då jag inte fick tag på fler än en utredare. 

Då det visade sig att det var väldigt få män som arbetade endast med barn är det endast två av 

intervjupersonerna som arbetar mer uteslutande med barn under 12 år. De andra arbetar med 

gruppen barn 0-18 år. Under intervjuerna uttalade jag att jag fokuserade på deras arbete med 

gruppen under 12 år, men det kan antas att en del av det de berättat kan härröras från deras 

arbete med äldre barn och deras familjer. 

 En invändning mot bekvämlighetsurval är att det är svårt att få ett urval som är 

representativt för målpopulationen. Jag anser dock att en fördel med mitt urval är att jag fått 

tag på personer som uppfyllt Repstads (2007) kriterier för goda informanter då de var 

personer som genom att de så gott det var möjligt tillhörde målpopulationen och hade sådan 

information, eller sådana erfarenheter som jag sökte. De kunde även betecknas som 

samarbetsvilliga då de själva tagit initiativ till kontakten. Att de själva tog initiativ till 

kontakten gjorde att de kunde antas ha en god förmåga att berätta. Ett problem som fanns med 

de personer jag fick fram var att de visserligen hade en åldersspridning på cirka 15 år, men i 

övrigt var en relativt homogen grupp, till exempel hade alla svensk ursprung. Samtidigt gör 

det faktum att alla var män att de framstår som än mer homogena då en könsmässig spridning 

brukar vara regelmässig i intervjustudier. Då kontakten i samtliga fall förmedlats via 

intervjupersonernas chefer finns en tvekan till om de uppfyller det sista kriteriet på en god 
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informant som är att de skall ha en viss opartiskhet i relation till miljön, intervjupersonerna 

gav dock inte något partiskt intryck under intervjuerna. (a.a., s. 61) 

Det är svårt att klart säga vilket antal intervjuer som är tillfredställande för en kvalitativ 

studie. Brinkmann och Kvale (2009, s. 129f) menar att det handlar om att göra en avvägning 

mellan vilken typ av studie eller intervju som skall göras och hur mycket material som det 

finns möjlighet att bearbeta. Då jag avsåg att göra relativt öppna, semistruktererade intervjuer 

ville jag göra så många intervjuer som jag skulle ha möjlighet att förbereda och analysera 

inom tidsramen för uppsatsen. Efter sex intervjuer kände jag också av vad Repstad (2007, s. 

92) kallar metodologisk mättnad då jag inte jag fick reda på så mycket nytt i intervjuerna 

längre.  

 

5.4 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på socialtjänstens arbete med barn och deras familjer. Målet har varit 

att avgränsa mig till att studera förväntningar på män inom arbetet med barn 0-12 år, men som 

beskrivits ovan finns en möjlighet att upplevelser från arbetet med den äldre gruppen finns 

med i materialet. I den forskning jag läst om arbetet med den äldre gruppen har det präglats av 

en könsstereotyp syn på såväl barn/ungdomar som på vuxna. Jag har dock valt bort möjliga 

intervjupersoner som arbetar uteslutande med gruppen barn över 12 år. En viktig anledning 

till att jag valde att fokusera på arbetet med barn och deras familjer var att jag antog att synen 

på de män som arbetade där, kunde tänkas skilja sig från den som bland annat beskrivits i 

inledningen och tidigare forskning. Samtidigt har jag uppfattat att det även inom arbetet med 

yngre barn och deras familjer fanns en efterfrågan på fler män. 

 Det intervjumaterial som kommit fram kring familjernas förväntningar, handlar nästan 

uteslutande om vad de vuxna förväntar sig. Det kommer sig dels av att arbetet med yngre barn 

som studien fokuserar på till stor del handlar om att arbeta med de vuxna som finns kring 

barnet. Tendensen gäller för samtliga intervjupersoners berättelser. Det är alltså nästan 

uteslutande förväntningar från vuxna, kollegor och familjemedlemmar som kommer fram i 

resultaten.  

Till en början funderade jag på om jag bara skulle intervjua män eller även kvinnor. Jag 

valde dock att endast söka män då jag i mitt syfte valde att fokusera på mäns upplevelse och 

hantering av bilden av dem som män.  Under ett senare skede av studien dök funderingar 

kring att även intervjua kvinnor som arbetade inom området om deras förväntningar på män i 

socialt arbete och hur dessa hanterades för att få ett bredare material. Jag valde dock att inte 
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utöka studien i det skedet då det dels hade varit svårt att möjliggöra tidsmässigt. Samtidigt 

som problem kring urval, till exempel om jag skulle intervjua kvinnor som hade män som 

kollegor eller även de som inte hade det. Det fanns även etiska problem då männen inom 

socialt arbete med barn är så få att de kvinnor jag i så fall skulle intervjua kunde komma att 

prata väldigt mycket om en eller några få kollegor.  

I det insamlade materialet saknas perspektiv som kan belysa förväntningar och hantering 

av dessa utifrån kategorier som etnicitet och sexualitet. En liknande tendens gäller klass som 

ändå till viss del behandlas i analysen, men hade kunnat ägnas mer plats om ett större fokus 

funnits på det perspektivet under intervjuarbetet. 

 

5.5 Tillvägagångssätt vid materialinsamling 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer i min studie. Den intervjuformen passade då 

jag ville låta intervjupersonerna berätta fritt om sina upplevelser och reflektioner efter de 

teman jag ställt upp för intervjun. Temana för intervjuerna hade jag sammanställt som frågor i 

min intervjuguide. Under tiden för intervjuandet genomfördes små korrigeringar av 

intervjuguiden då framförallt två teman blev väldigt snarlika i intervjuerna.  

Brinkmann och Kvale (2009, s. 188) menar att intervjuarens kroppsuttryck och följdfrågor 

kan vara ledande på samma sätt som frågor. Jag var därför under intervjuerna noga med att 

ställa öppna frågor utifrån de aktuella temana och försökte även genom mina reaktioner låta 

bli att styra intervjupersonerna förutom att uppmuntra dem att berätta. 

Samtliga intervjupersoner föreslog att intervjuerna skulle genomföras på deras 

arbetsplatser, vilket också gjordes. Intervjuerna, som tog 40 till 60 minuter att genomföra, 

spelades in för att sedan transkriberas. Efter intervjuerna skrev jag även ner en 

sammanfattning av mina intryck, vilken jag senare kunde återkomma till när jag gick igenom 

det transkriberade materialet. Respondenterna har i uppsatsen fått fingerade namn. Jonas cirka 

40 år, Andreas cirka 40 år och Leif cirka 50 år arbetar som familjbehandlare. Peter cirka 40 år 

arbetar med familjehemsvård, Lasse cirka 50 år arbetar med utredning och Johan cirka 50 år 

arbetar inom familjerätt och vissa barngrupper.  

 

5.6 Bearbetning av material: kategorisering, presen tation och analys 

Materialet har kategoriserats utifrån de grupper som förväntningarna intervjupersonerna 

berättade om kommer ifrån. Dessa grupper är kollegor, fäder och mödrar. Den övervägande 

delen gäller förväntningar från kollegor, därför har framför allt dessa förväntningar 
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kategoriserats med hjälp av meningskategorisering då jag sammanfattat intervjupersonernas 

uttalanden med några få ord för att få fram teman i deras berättelser (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 221). Efter varje tema har jag sedan presenterat intervjupersonerna egna reflektioner 

och berättelser om hur de hanterar förväntningarna.  

 Analysen av resultatet utgår från fyra teman som tagits fram utifrån de teorier som används 

för att analysera resultatet samt tidigare forskning. Tema ett och tre utgår från Hirdmans teori 

om genussystemet. Det första analyserar intervjupersonernas upplevelser och hantering av 

könsbundna förväntningar utifrån teorin med tonvikt på den essentialistiska kontra 

konstruktivistiska synen på kön. Det senare temat analyserar resultatet utifrån vad det innebär 

att använda sig av sitt kön i arbetet, som ett exempel på det finns förväntningen om att som 

man skapa en könsmässig balans i arbetet. 

 Tema två och fyra analyserar resultatet med maskulinitetsteori, i tema två vävs även 

Hirdmans teori in i analysen och i tema fyra används resultat från tidigare forskning för att 

analysera hur intervjupersonerna hanterar förväntningar utifrån sin egen 

maskulinitetskonstruktion.  

 

5.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det har diskuterats ifall frågor om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är     

relevanta för kvalitativa studier, då de i sin traditionella mening handlar om positivistisk och 

kvantitativ forskning. Jag menar i linje med Brinkmann och Kvale (2009, s. 263) att 

begreppen har relevans även om deras innebörd behöver korrigeras för att passa en kvalitativ 

intervjustudie.  

Med reliabilitet avses om det som skall mätas mäts på rätt sätt. I det här fallet handlar det 

mycket om intervjukvalité. Utifrån den ursprungliga definitionen avses till exempel om 

resultatet kan reproduceras av en annan forskare. Det är för reliabilitetens skull som jag varit 

noga med att jag genom mitt sätt att vara och att genom mina frågor inte få intervjupersonerna 

att framställa sig på ett visst sätt som beskrivits ovan, i avsnitt 5.5.  

Med validitet avses om det är rätt sak som mäts (Sohlberg & Sohlberg 2011, s. 119). De 

personer jag intervjuat har haft erfarenheter av det jag vill undersöka och även en vilja att bli 

intervjuade, eftersom de själva tagit kontakt med mig för att delta i studien. Detta talar för en 

god validitet i studien. Däremot hade jag som tidigare nämnts hellre kombinerat mina 

intervjuer med observationer från intervjupersonernas arbete. Brinkmann och Kvale (2009, s. 

246) menar också att det är viktigt att förvissa sig om att få den autentiska personliga 
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meningen som intervjupersonen uttrycker. Jag har försökt vinnlägga mig om detta genom att 

följa upp med följdfrågor som gett intervjupersonerna möjlighet att förtydliga om jag varit 

osäker på vad de menat. Genom förfarandet som beskrivits ovan med inspelning, anteckning 

och transkribering har jag strävat efter att få den autentiska meningen.  

Brinkmann och Kvale beskriver även en strävan efter objektivitet i den kunskap som 

skapas genom intervjuer. Jag har arbetat ensam med förberedelse, genomförande och analys 

av intervjuerna, även om jag hela tiden tagit emot synpunkter och tips från omgivningen. 

Under arbetet försökte jag dock att vrida och vända på mina egna tankar och kritisera min 

egen subjektivitet i strävan efter en reflexiv objektivitet (a.a., s. 260)   

 För kvalitativa studier är det svårt att uttala sig om generaliserbarheten i resultaten. Det har 

inte heller varit mitt syfte att få fram generaliserbara resultat. Jag anser dock att det på grund 

av den täta frekvensen av en del av förväntningarna som intervjupersonerna beskriver finns 

grund för vad Bryman (2011, s. 369) beskriver som en måttlig generalisering. På samma sätt 

kan det finnas grund för denna typ av generalisering då mina resultat delvis stöds av tidigare 

forskning.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Då min studie gjorts inom ramen högskolestudier på grundnivå omfattas den inte av Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Jag har dock tagit hänsyn till 

de fyra etiska kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som finns 

specificerade i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002).  

 Informations- och samtyckeskraven säger att forskaren skall informera intervjupersonerna 

om forskningsuppgiftens syfte och att de själva skall ha rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7 & 9). För att uppfylla de kraven har jag skickat informations och 

samtyckesbrev (appendix 2) till de personer som ombetts vara med i studien, där jag beskrivit 

syftet med uppsatsen och varför jag vill intervjua dem. Jag har även muntligen beskrivit det 

för dem när vi bokat tid. Vid intervjutillfällena inhämtades skriftligt samtycke till deltagande  

och intervjupersonerna informerades om att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande.  

 Konfidentialitetskravet innebär att information om intervjupersonerna skall ges största 

möjliga konfidentialitet (a.a., s. 12). Jag har i presentationen av intervjumaterialet 

avidentifierat deltagarnas namn samt vilken stadsdel eller kranskommun de arbetar inom. 

Uppgifterna om deras ålder har uppgetts ungefärligt, med hänsyn till att deltagarna tillhör en 
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yrkesgrupp där det finns få män vilket skulle kunna leda till att de blev identifierade. Däremot 

har jag bedömt att deras yrkesområde behövde presenteras, då detta bedöms kunna  ha 

inverkan på hur deras upplevelser tolkas och analyseras. Slutligen har jag förvarat och tagit 

hand om inspelat material och transkriberingar som beskrivs i appendix 2.  

 Nyttjandekravet som innebär att intervjumaterialet som samlats in inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller annat icke-vetenskapligt syfte, har jag beaktat genom att 

det endast kommer att användas i min uppsats och finnas tillgängligt så som beskrivet i 

appendix 2 (a.a., s. 14). 

 

5.9 Förförståelse 

Min förförståelse för ämnet kommer dels genom reaktioner jag under utbildningen fått på att 

jag är man, som uppskattande påpekanden om mitt kön. Jag har även upplevt liknande 

mottagande då jag under större delen av mitt yrkesliv arbetat inom kvinnodominerade yrken. 

Detta har påverkat mitt intresse för ämnet, men även varit något jag behövt tänka på under 

insamlandet av empirin. Som beskrivits ovan har jag under intervjuerna varit noga med att 

inte påverka intervjupersonerna och styra deras berättande.  

 

5.10 Perspektiv 

När konstruktioner av kön och relationer mellan män och kvinnor skall undersökas finns alltid 

en risk att skapa ytterligare stereotypa föreställningar. Det kan därför vara problematiskt att 

kategorisera män och kvinnor i grupper. Jag har valt att fokusera på vad män som arbetar som 

socionomer inom socialtjänsten upplever för förväntningar på grund av att de är män. Det 

betyder att en viss del av deras arbete hamnar i fokus i studien, vilket delvis kan förstärka 

bilden av könets betydelse i deras arbete. Männen i studien möter således även förväntningar 

på sig själva utifrån andra kategorier än kön. 

 

6 Resultat  

I följande kapitel kommer intervjuresultaten presenteras under sju teman. De fyra första 

behandlar förväntningar som de intervjuade männen möter från kollegor, det femte temat 

handlar om bemötande från såväl kollegor som klienter och de två sista är förväntningar från 

männen och kvinnorna i familjerna respondenterna träffar. Under varje tema presenteras  

förväntningarna vilka sedan följs av ett avsnitt som beskriver hur intervjupersonerna 
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reflekterar över och hanterar förväntningarna. De intervjuade personerna figurerar under sina 

fingerade namn eller kallas intervjuperson alternativt respondent, de två sistnämnda 

benämningarna används synonymt. När intervjuarens frågor finns med markeras de med, I. 

 

6.1 Förväntningar om att vara bra för fäder och män  

I intervjumaterialet finns ett tema som handlar om att respondenterna förväntas vara bra för 

fäderna i familjerna de möter. Ibland talas det även om att de skulle vara bra för manliga 

klienter i allmänhet, inte bara just fäder. Leif berättar så här:  

 
Då har det funnits sådana här uttalade grejer att det är jättebra om man kan vara en av varje när 
man ska träffa då är det lättare att få tag på männen inom socialtjänsten. Det är alltid svårare att få 
tag på papporna när man ska utreda. Det är bra om de (papporna) kan få prata med en man eller 
andra män. 

 
Leif pekar här på förväntan att hans medverkan skall innebära att de lättare kan få tag på 

fäderna samtidigt som han tillägger att det i allmänhet är svårt att få tag på dem. 

 Om ovanstående exempel handlar om att män inom socialtjänsten skall ha lättare att få 

fäder till socialkontoret överhuvudtaget handlar nästa förväntan om att de även skall kunna ta 

bra hand om dem när de väl kommer dit. Johan berättar om en förväntan att han skall vara 

extra lämpad för att ta hand om männen. ”Det ger mer en press på att man skall fixa det mer, 

med papporna. Och ibland är det ok för mig och ibland så är det inte det. Ibland tycker inte 

jag att det är självklart att jag som man skall ha lättare att prata med andra män.” 

Johan tvekar här också om sanningshalten i förväntan att han skall ha lättare för att prata 

med män, åtminstone i en del fall. Förväntan på respondenterna finns speciellt när de 

tillsammans med en, oftast kvinnlig, kollega skall träffa män och kvinnor i par, i det här fallet 

oftast i egenskap av mödrar och fäder. Jonas beskriver det kortfattat som att ” likadant om de 

som kommer är man och kvinna så kan mannen känna sig trängd om det är två kvinnor”, Leif 

får fylla i, ” -I: Vad tänker man då?”,” För att männen ska känna sig lugna trygga sedda och 

förstådda. Så tror jag att de ska kunna känna sig väl bemötta.” Andreas berättar hur det kan ta 

sig uttryck i behandlingsarbetet: 

 
… i samtalen kan det vara så att vi förväntar oss vissa saker av varandra. Men det är mer utifrån att 
jag är man, inte att jag uppfyller vissa saker i det.  Till exempel kanske det ibland faller sig 
naturligare om det är ett par och de bråkar över vem som är tröttast och de inte tycker att den andra 
förstår. Då kan det ibland vara så att vi tar olika roller på ett positivt sätt att jag lutar mig lite mer 
mot honom och liksom berättar något ur min egen erfarenhet och säger någonting man till man/…/ 
på det sättet fyller vi i varandra som man och kvinna. 
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Sammanfattningsvis handlar alltsåförväntningarna kring män i socialt arbete och fäder i 

allmänhet om att de skall ha lättare att få fäder att komma till möten, vara bättre på att samtala 

med dem och genom sin närvaro få dem att känna sig mindre trängda och utsatta. De två 

faktorerna som ligger bakom förväntningarna kan här antas vara att fäder anses vara mer 

välvilligt inställda till män som arbetar inom socialtjänsten samt att de män som arbetar skall 

göra ett bättre jobb med dem. 

 

Reflektioner och hantering av förväntningarna 

Lasse som är ensam man i sin arbetsgrupp kommer med en lätt uppgiven reflektion över 

förväntningarna på att han skall vara extra bra för männen de träffar, ”… den här mångfalden 

försvinner ju om det bara är tio procent killar, för jag kan ju inte ta alla pappor. Jag kan ju inte 

jobba i alla ärenden bara för att jag är man”. Johan tvekade tidigare på om det verkligen 

stämmer att han skulle vara bättre på att tala med män, han utvecklar här resonemanget: 

 
För att både om jag tittar på mig själv och på andra män, som jag både träffar i jobbet och privat, 
kan jag tycka att det är inte ovanligt att män har kvinnliga kompisar som de pratar som mest med 
och likadant att kvinnor kan ibland tycka att det är rätt skönt att prata med män också. Och ibland 
händer det någonting i utbytet i att man är av det andra könet, för då kan man som utomstående 
förmedla någonting i hur man kanske som man kan känna. Och liksom ta den andra positionen fast 
det kan jag göra i förhållande till män också. Försöka hitta den andra positionen, inte den han har. 
 

Johan drar en parallell mellan sina egna erfarenheter av personer han träffat och hur de 

förhåller sig till könets roll i samtal och hamnar sedan i en ambivalent hållning mellan att 

könet kan vara en fördel när han träffar kvinnor i arbetet eller att det inte spelar någon roll för 

att det är underordnat förmågan att ta olika positioner, eller perspektiv. Även Peter uttrycker 

kritik mot förväntningar, bland annat den om att arbeta med män och fäder, och kopplar den 

som Lasse delvis till hur det blir med förväntningar när det är så få män som arbetar inom 

området och det samspel mellan förfördelning och krav som det medför: 

 
Jag tror överhuvudtaget att man har mycket förväntningar och, ja överhuvudtaget, att män har det 
lite lättare när de jobbar i socialtjänsten för det är så mycket som handlar om att man är i minoritet. 
Det behövs rent mänskligt, men sen skulle inte jag vilja säga att bara för att det är lättare betyder 
inte det att det blir lättare för en själv. Det skulle vara lättare om vi var fler män, för då skulle vi 
inte få den snedvikten som är att ”det är bra om du går in i det här för du är man om du liksom”, 
det skulle bli lättare för alla killar som jobbar om vi var mer femtio-femtio.  
 

Fler män skulle delvis kunna innebära att en privilegierad roll försvinner, men med den också 

en hel del förutfattade meningar och förväntningar som kan upplevas som negativa. Andreas 

som arbetar mycket med småbarnsfamiljer talar i mer positiva ordalag om att förväntas ta ett 

extra ansvar för fäder och män: 
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Jag skulle vilja säga någonting om varför jag tror att det är viktigt också med mixen män och 
kvinnor när man möter familjer med både pappor och mammor. För en väldigt stor del i vad som 
gör att vi lyckas i behandlingsarbetet är ju samgåendet, relationen, det vet man idag /…/ och då 
tänker jag att då är det värt mycket att låta pappor som kommer, få möta män i lite större 
utsträckning. Nu är det svårt att ändra på det här för det är som det är med andelen män bland 
socionomer.  
 

Andreas betonar även att han generellt sett har lite lättare att känna empati med männen, men 

tar sedan upp ett exempel där det snarare var tvärtom. 

 
Det var en mamma som var föräldraledig och samtidigt deprimerad och sjukskriven. Och pappan 
satt med ett någorlunda nystartat företag ihop med några kollegor eller kompisar som han drev 
ihop med och de fick inte världen att gå ihop. Där jag kände oerhört med den här stackars 
mamman som faktiskt var sjukskriven, men där pappan, han jobbade ändå på sina fyrtio- femtio 
timmar i veckan/…/ Jag hade ju samtidigt förståelse för vilket offer det skulle vart för honom men 
han valde aldrig det. 
 

Materialet visar här på en variation i hur männen i studien förhåller sig till förväntningen att ta 

sig an andra män i arbetet. Från att ställa sig tveksam till om syftet ens går att uppfylla, till en 

kritik mot vad förväntan innebär för den enskilde socionomen i dess arbete, till att uppfylla 

förväntan och ställa sig bakom syftet den skall leda till. I nästa avsnitt kommer förväntningar 

från kollegor kring att de ska ta sig an en mer specifik grupp av män och fäder tas upp, 

nämligen de som brukat våld i sina relationer, eller upplevs som våldsamma. 

 

6.2 Våldsamma och obehagliga fäder/män 

Det mest frekventa temat i hela intervjumaterialet, som omnämns av alla intervjupersoner i 

studien, är det om att män som arbetar som socionomer inom socialtjänstens barnvård skall 

kunna handskas extra bra med fäder som är våldsamma i sina relationer. Intervjun med Johan 

började så här: 

 
-I: Vad spelar det för roll för dina kollegors förväntningar på dig att du är man? 
Kollegor just? Jag kan tycka att det som slog mig först är att jag har en förväntning på mig att i 
första hand ta hand om de här lite jobbigare männen, de mer våldsamma och skrämmande. Det 
tycker jag det finns en del förväntningar på mig.  
-I: Vem kommer de förväntningarna ifrån? 
Kollegor alltså. Tycker jag det finns ett sådant inslag. Sen är det många som säger att det är bra att 
du är man som kan prata med de här männen.  Jo, någon slags förväntning att jag är bättre på att 
prata med en del män. 
 

Lasse, som är ensam man i sin arbetsgrupp, upplever den här förväntan även när kollegor 

skall arbeta i par kring en familj, då hans kollegor gärna vill ha med honom när de har 

ärenden med fäder som varit våldsamma eller uppfattas som otäcka. Andreas berättar om 

förväntningar att möta såväl våldsamma män som kvinnor. Han betonar inte bara 
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förväntningen att han skall kunna hantera de våldsamma personerna, utan även att han 

förväntas känna sig trygg med det.  

Här framträder en bild där männen inom socialtjänsten förväntas hantera våldsamma fäder, 

men även våldsamma situationer överhuvudtaget. Och även kunna skydda sina kvinnliga 

kollegor. Vi ska nu se hur männen i studien handskas med den här förväntningen.  

 

Reflektioner och hantering av förväntningarna 

Det är bara en av respondenterna som inte går med på att infria förväntningen om att ta de 

våldsamma fäderna och männen.  

 
-I: Hur värderar du den förväntningen att du ska ta de besvärliga papporna? 
Nej, men jag brukar säga nej. Ja men alltså så jag tror inte att deras föreställning stämmer. Jag tror 
snarare det kan vara tvärtom att tjejer kanske har ett annat förhållningssätt och pratar och så. Vårt 
verktyg är ju oss själva och vad vi säger, samtalet. Det har vi ju alla gemensamt och då spelar det 
kanske inte så stor roll. Vi ska inte brottas. /.../  
-I: Hur upplever du det att säga nej till de ärendena? 
Det går oftast ganska lätt, det är inte så att de propsar och det tror jag kan vara stödjande för den 
handläggaren som tänker så. Att jag säger ifrån, att det fungerar ändå, att det inte är det som är 
avgörande - att man är stor och stark, nu är jag i och för sig inte så stor och stark. 
 

 Lasse vill snarare betona de universella verktyg som socionomer använder i sitt 

yrkesutövande. Talet om att brottas och att vara stor och stark kan snarast ses som metaforer 

för en bild av traditionell maskulinitet som han i så fall skulle använda för att hantera mötena 

med dessa män. Det finns även exempel på strategier där personen gör det som förväntas, men 

i själva verket ställer sig tveksam till det hela. 

 
Till exempel finns det mycket föreställningar om att det är bra att du är med i det här samtalet så 
det är en man med, alltså mycket sådan här amatörpsykologi som är en folktro omkring att jag 
skall vara en ställföreträdande totempåle.  
-I: Är det speciella samtal du tänker på? 
Ja, liksom bråkiga pappor och att det ska vara någon slags, ”om du är med…” och ibland är väl det 
sant men ibland är det också bara helt larvigt, liksom att det handlar mer om att det är kvinnliga 
socialsekreterare som skulle kunna ändra sin approach mot de här papporna. Man kanske inte 
behöver vara så rörig så man kommer till ett möte och inte har en agenda. Om man själv sitter och 
säger. Hur är det? Som första fråga, då är det förlorat, då är hela mötet borta.  
 

Här har protesten bytts ut mot ett ifrågasättande av legitimiteten i förväntningen. Båda 

respondenterna är kritiska mot att de som män skulle ha några speciella förutsättningar som 

gör de mer lämpade att ta i det här, men Peter anser ändå att det i vissa fall stämmer även om 

han liksom Lasse vill betona vikten av hur arbetet utförs. 

 Vad finns det för exempel på att arbeta med den här gruppen utifrån att den som arbetar 

själv är man. Leif beskriver hur de arbetar med ställföreträdarskap i familjer där det 

förekommer våld eller är hög konfliktnivå. Han träffar då mannen först med syfte att visa att 
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han förstår dennes upplevelser. När de sedan träffar paren tillsammans, försöker han få paret 

att förstå varandras perspektiv. Där beskriver han hur han blir en ställföreträdare som kan 

vidga perspektiven i dialogen och se om de kan få en ökad förståelse. 

 
Då kan det vara väldigt mycket manligt, kvinnligt, hög konfliktnivå som handlar om vem som ska 
göra vad och när och hur. 
-I: Känner du att, när du tar den rollen i behandlingen, att det alltid accepteras av familjen? 
Det är en förhandling, gör de inte det, då får man göra på något annat sätt.  
-I: Du tar den rollen för att du är man, accepterar männen alltid dig? 
Nej, männen gör inte det. Oftast är det så att kvinnan är missnöjd och har blivit utsatt för 
någonting och så har de barn så de vill inte skiljas. Men att det är kvinnan som har tagit kontakt, 
antingen att det blivit en anmälan för att det har varit bråk hemma.   
 

Här beskriver Leif hur han arbetar när han levererar det som förväntas i arbetet med män som 

kan ha brukat våld. Även om han levererar går det att se en liknande tvekan som hos Peter 

kring hur utfallet blir. 

 Ingen av intervjupersonerna talar om att det skulle vara obehagligt att träffa de här 

männen som varit våldsamma. Andreas som tidigare pratade om just förväntningen att även 

tycka att det känns okej att ta de här männen, och i hans fall även kvinnorna, fortsätter så här: 

 
Jag har ju sett och varit i situationer med kollegor som varit väldigt uppskakade och rädda. Det har 
jag. Där jag själv känt av att det här är en ganska hetsig situation, men jag har bedömt att det är 
lugnt, nu fortsätter vi det här samtalet, vi pratar lugnt liksom och jag har haft kollegor som ganska 
tydligt varit rädda och velat avbryta/…/ Även om jag egentligen tror att i den situationen spelar det 
väldigt liten roll vilket kön man har eller hur stor man är, utan mer ens bemötande, även om jag är 
en jättepluttig man eller kvinna så tror jag att det är mitt bemötande som är om jag är lugn och 
visar respekt, vilket egentligen inte har något med kön och storlek att göra och sådär. Men det till 
trots så tror jag ju att män generellt sett kan känna sig tryggare i den typen av situationer även om 
jag har många tuffa kollegor som vart med om mycket tuffa situationer och som sitter lugnt i 
stolen när det går hetsigt till. 
 

Andreas uttrycker först att han känner sig trygg i de här situationerna precis som förväntades 

av honom. Han betecknar sedan att just förmågan att ha lugn i situationen är det som är viktigt 

för att det skall gå bra, snarare än könsattribut eller fysisk storlek. Förmågan att känna sig 

trygg förknippar han dock med att han är man, även om han hänvisar till kollegor, vilka här 

skall förstås som kvinnliga kollegor, som också behåller lugnet. Andreas tror sig kunna peka 

på någon slags effekt av att han är man i den situationen, men är lite oklar över vad den består 

av.  

 Johan som tidigare uttryckt sig kritiskt mot att han förväntas ta hand om män betonar också 

han ”förmågan att med ett lugn ta udden ur potentiellt våldsamma situationer”. Han ger ett 

exempel på det motsatta, då han skällt ut en storväxt man som betett sig hotfullt mot personal. 

Han recenserar sitt agerande som inte så lyckat, men att ingen annan tacklade honom på ett 
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bra sätt heller. Han fortsätter att fundera på över om han som man skulle vara mer lämpad för 

de här situationerna: 

 
En del är ju obehagliga, men jag tror inte att jag drabbas lika mycket som man av att sitta med 
våldsamma män för de har varit våldsamma i sina relationer med kvinnor och det tror jag en del 
kvinnor känner av, att man är rädd för det och tycker att det är skrämmande. Jag tror inte jag 
drabbas riktigt lika mycket, får inte lika mycket projektioner på mig i det/…/ om vi ska fastna i det 
här med kön vet jag inte om det gör skillnad. Om man tänker lite mer traditionellt så förväntar sig 
den som är hotfull kanske lite mer att en kvinna skall bli rädd medan en man kanske man förväntar 
sig lite mer motstånd av, mera fight kanske. Jag tror att de kan få dem förväntningarna på sig lite 
mer. Förstår du vad jag menar? 
 

Här kan det faktum att de män som är våldsamma riktar sin aggressivitet mot kvinnor spela en 

stor roll, samtidigt som han tror att de drar sig mer för att rikta sin aggressivitet mot män. 

Jonas går här längst i att leverera förväntningen när han talar om att av respekt för klienten 

inte låta en man som visar förakt för kvinnor ha en kvinnlig behandlare.  

 

6.3 Att vara man, lite allmänt  

Flera av männen i studien berättar om förväntningar och händelser som handlar om att de är 

män i en mer allmän mening. Det kan handla om hur Leif berättar att han en gång fick jobb 

och senare fick höra att det stod och vägde mellan honom och en kvinna och att de därför 

valde honom för att han var man. Något som i det fallet hade hänvisats till att det var bra för 

arbetsgruppen. Peter beskriver det första bemötandet på sin arbetsplats som att ”det var mer så 

att vad roligt att det kommer en man”. När Johan pratar om det säger han först att många 

kvinnor velat ha med honom i arbete med familjer och svarar sen på frågan om han känner sig 

eftertraktad för att han är man: 

 
Det finns en del av det i det, det tror jag. Jag tror någonstans så är det ju en spegel av samhället i 
stort, alltså ibland förväntas man vara lite mer tupp, eller kunna ta en ledarroll. Jag tycker att det 
finns den typen av förväntningar på män i allmänhet.  Den andra är att man ibland betraktas som 
ett störande moment i någon bemärkelse för att man stör den kvinnliga gemenskapen för att man är 
man. 
 

Här kopplar han förväntningarna till en bild av män som finns i samhället. Men samhällets 

förväntningar på män är inte bara positiva utan kan även verka exkluderande mot honom då 

han uppfattar det som att han blir ett störande moment.  

 

Reflektioner och hantering av förväntningarna 

Två strategier kan kopplas till förväntan eller bemötandet som beskrivs i det första citatet och 

början av det andra som innebär att det finns en allmänt positiv hållning till män. Den positiva 

hållningen från omgivningen, ger dem vad Peter kallar ”surfyta”: 
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om man skulle vara lite kritisk kan man säga att det fortfarande finns för mycket ”surfyta” på att 
man är man. Det är så lätt att vara lite vardaglig och bara såhär, ”jag förstår inte egentligen vad 
dina största svårigheter är, vad är det du är här för idag på socialtjänsten? Nu har vi pratat om 
jättemycket olika saker, hur du känner och så, men vad är dina tre problem som vi kan hjälpa dig 
med.” 
Det är en situation där jag, för att må bra själv, går in och gör saker väldigt enkelt och sen är det 
såhär, ”gud vilket bra möte du fick till, det där var jättebra”. 
 

Andreas pratar utifrån samhälleliga förväntningar på män som gör att han får väldigt positiv 

respons i sitt arbete. 

 
…det är lite tacksamt att vara man för folk förväntar sig inte lika mycket av oss när det gäller att 
prioritera familj och relationer. Så när vi män ändå gör det, vi pratar om hur vi mår eller pratar om 
vad som är viktigt i livet, vad man värderar och sådant där, så tas det emot med lite mer öppna 
armar för man tar det inte för självklart. 
 

Flera av intervjupersonerna berättar också att de inte blir lika hårt ansatta av kollegor i det 

vardagliga samspelet på arbetsplatsen. Det leder in på det som Johan sa om samhälleliga 

förväntningar på män som även gör sig gällande i synen på dem i arbetsgruppen. De två 

exemplen med att vara ledare, men också hamna lite utanför arbetsgruppen är något som flera 

pratar om. Peter berättar till exempel att han inte är så bra på det sociala spelet kollegor 

emellan som han tycker ligger i vägen för arbetet. Han beskriver sedan en kvinnlig kollega 

som är likadan som han, men att hon då hamnar i ”frysboxen”, något som han anser att han 

inte drabbas av för att han är man. Fyra av männen i studien beskriver sig också som personer 

som i personalgruppen ofta går emot när gruppen strävar efter konsensus i olika frågor. De tar 

då helt enkelt en utanförposition, något som de menar accepteras av deras till större del 

kvinnliga kollegor.   

 En del av intervjupersonerna talar även om hur deras könsroll kan inverka negativt på dem 

i deras arbete. De talar då om hur män av olika anledningar ses som sämre lämpade för olika 

delar av det socialt arbetet. Lasse, som i övrigt är den som tar upp flest negativa aspekter av 

att vara man inom socialtjänsten, berättar hur han under sin uppväxt mest spelade fotboll och 

inte sa så mycket mer än ”passa bollen” till sina kamrater, medan hans tjejkompisar ”lekte 

med barbie och byggde familjer och fick träna på samtal och relationer”. Han avslutar 

utläggningen med att konstatera att de kanske är lite bättre på socialt arbete. Lasse får då 

frågan om han anser att det är negativt för honom att vara man i hans yrke, men det håller han 

inte med om, med hänvisning till att han drar fördel av att han som man har andra 

livserfarenheter än sina kvinnliga kollegor. Lasse hänvisar här till hur han som barn tränats in 

i en traditionell maskulinitet där egenskaper som han själv tycker är viktiga i sitt yrke inte 
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ingår. Andreas är inne på ett liknande spår när han talar om bilden av honom som man och 

hans förhållande till små bebisar.   

 
…tycker jag har ganska lätt för bebisar och små barn och har ganska lätt för att få kontakt och 
prata lite, men min kollega som då råkar vara kvinna är ju superbra på det och huruvida det hänger 
ihop med om hon är kvinna eller inte, det vet jag inte riktigt. Och det tror jag ju, om jag skulle 
generalisera, inte så mycket utifrån vår relation men generellt män och kvinnor, så tror jag att fler 
kvinnor generellt har lite lättare att få kontakt med småbarn.  
 

 Han tycker dock inte att han själv drabbas av den förväntan i sin yrkesroll utan förklarar 

den så här. 

 
men jag tror att det finns en rimlighet i det att det förväntas, eftersom det första året-, halvåret så är 
det oftast mamman som är hemma, så den första bebistiden är kvinnor mer kompetenta på, de har 
haft fler timmar med bebisar. De har gjort det mer och de har oftast gjort det mer ända sen de var 
små. 
 

Andreas är i exemplet osäker på hur viktiga könsrollerna är för honom själv i hans arbete, 

eller om de kan ha andra orsaker, men drar samma generella slutsats som Lasse. Leif är inne 

på en liknande beskrivning när han på frågan om han tror att det skulle komma fler klienter 

som är män till socialtjänsten om det arbetade fler män där svarar att han är ” tveksam till det. 

Jag tror att det är mer grejen att snacka och göra de här sakerna i grunden”.  

 Här berättar även några av respondenterna att deras yrkeserfarenheter har påverkat dem 

som personer. Lasse säger att ”man tränar ju upp det här att samtala, relationer och sånt mer 

här än normalt, eller än en kille som kanske jobbar på Volvo”. För Johan har det dels påverkat 

hans eget föräldraskap då han lärt sig och förstår mer om barn, dels har det gjort att han har 

”lättare att förstå och prata med kvinnor om vissa saker i privatlivet, det ligger liksom nära till 

hands på ett sätt”. Peter pratar om att han växt upp med nästan bara kvinnor i sin familj och 

därför inte reflekterar så mycket över att han som man arbetar inom ett kvinnodominerat yrke. 

Andreas tycker sig erfara att där han arbetat har det snarare varit männen som varit ”de mjuka 

och välpolerade” i arbetsgruppen medans han beskriver sina kvinnliga kollegor som att de 

haft mer ”skinn på näsan”.  

Det finns även en ambition att nedtona könets betydelse för arbetet. En tanke hos 

respondenterna att genom kompetens överskrida könet. Det handlar om att betona egenskaper 

som erfarenhet, skicklighet i yrket, att vinna folks förtroende och den personliga stilen. Leif 

pratar om överskridningen i förhållande till klienten som ett av målen med 

behandlingsarbetet: 

 
Sen har det med hur man samtalar, att man blir människor, att jag visar att det går att prata om vad 
som helst med mig. Att jag tar upp svåra ämnen och visar att jag står pall för det då blir det något 
annat då blir det människor som möts/…/ Hela behandlingsarbetet handlar om att rucka på folks 
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uppfattningar i någon mening och se om de orkar och kan och vågar ta till sig nya sätt att tänka 
och göra.  
 

Att överskrida könet är ett återkommande tema i flera av intervjuerna. När Andreas pratar om 

sin nuvarande arbetsgrupp till exempel, beskriver han den som att ”alla är riktigt duktiga och 

kompetenta där och vad man har för kön spelar inte riktigt någon roll där”.  

 Slutligen kommer två av respondenterna in på att socialtjänsten bör spegla samhället när de 

pratar om betydelsen av män inom arbetet. Lasse argumenterar att de borde vara ett tvärsnitt 

av samhället och framförallt mer spegla klientgrupperna, istället för att det är ”nittio procent 

svenska medelklasstjejer”. Även Peter är inne på ett liknande spår när han säger att 

”människor med problem ska möta en bild av samhället, de ska möta män och kvinnor som är 

myndighetsutövare i socialtjänsten, det är konstigt att de möter bara kvinnor”. Här finns dock 

en skillnad, i det första fallet knyts spegeln till att representera klientgrupper, i det andra är 

mångfalden ett mål i sig. 

   

6.4 Balans 

I anknytning till det som togs upp i det första temat om att männen skall bidra till att fäderna 

inte känner sig utsatta och trängda, beskriver männen i studien ofta en förväntan att när de 

arbetar med par (vilket i nästan samtliga fall omnämns som bestående av en man och en 

kvinna), så skall en manlig behandlare eller utredare skapa balans i mötet. Det är sällan 

specificerat vad det är mannen förväntas bidra med, förutom att skapa en könsmässig balans 

som skall göra mötet och behandlingen bättre. Detta antas bli extra viktigt då det är vanligt att 

manliga klienter har gjort något som föranlett kontakten med socialtjänsten och därför antas 

känna sig angripna om de möter två kvinnor som socialarbetare. Det här gäller framförallt de 

intervjupersoner som arbetar med familjebehandling, men även Johan pratar om förväntan att 

skapa balans, ” Sen några år tillbaka gör jag nästan alla jobb själv, men innan var det mycket 

det här att det är bra att du som man är med i det här. Att det blir en annan balans i rummet 

när både man och kvinna är med.” Jonas, som arbetar med familjebehandling, har erfarit 

liknande förväntningar, ” Sen är det uppskattat hela tiden att man är man och flera kvinnor vill 

ha med män. Nu är vi fyra män här, innan var jag själv och då brukade kvinnorna vilja ha med 

en man för att balansera upp det hela.” I det Jonas säger blir det tydligt att hans kvinnliga 

kollegor vill ha med honom just för att han skall skapa balans.  

 

Reflektion och hantering av förväntningarna 

Jonas reflekterar och utvecklar om begreppet balans. 
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Ja det handlar om, om en man kommer och har ett problem, om den mannen då kommer till två 
män då blir det som ett grabbgäng och då kan det till och med vara så att familjebehandlarna, 
männen alltså, till och med missar vissa saker, som jargonger och saker som finns i den manliga 
världen medan en kvinna skulle reagera direkt. Om den här mannen istället kommer till två 
kvinnor som skall behandla honom så kan det kännas jobbigt för honom, men det beror också på 
klienten, en del bryr sig inte om det, men just om den här mannen möter både en man och en 
kvinna så finns ju den konstellationen som många människor lever i. Sen finns det ju samkönade 
förhållanden också, men den övervägande delen lever ju i man, kvinna och barn, i 
familjesituationen /…/ klienterna upptäcker hur vi pratar och samarbetar och bemöter varandras 
kritik på ett schysst sätt som han kanske inte är van vid utan de börjar skrika där hemma, men här 
reagerar då min kvinnliga kollega med att, ”vad menar du?” 
 

Jonas talar här, förutom den tidigare nämnda förhoppningen att mannen inte skall känna sig 

utsatt, om två saker. Dels att familjebehandlare som har balans inte är lika tydliga i sina 

könsroller och därför kan se saker som annars skulle missas, dels att de kan efterlikna en 

mönsterfamilj vilken kan tjäna som förebild för klienterna. Det verkar slutligen även som att 

obalans är en fälla som alltid lurar när behandlarna inte är en man och en kvinna. En annan 

beskrivning av balans finns där Andreas citerades ovan i (kapitel 6.1) om förväntan att vara 

bra för fäder. Leif betonar dynamiken som kan uppstå när kvinnligt och manligt balanseras: 

 
Nu senast jobbade jag mycket tillsammans med en kvinna där vi tyckte det var viktigt att vi visade 
på hur vi som par löste konflikter, att vi pratade med varandra en del och undrade om vi inte 
förstod och resonerade och sådär, det är en aspekt. Att vi tänker att man kan använda sig av sådant 
där modelltänk av hur man kan vara. Blanda ihop så det blir en rörelse om det, det blir väldigt 
påtagligt att det blir likheter som man kan resonera om och man kan skoja om, eller, och jag kan 
alltid säga att jag, som man, jag tänker så här och dra till med något som, jag tänker ändamålet 
helgar medlen. 
I:  Något klassiskt manligt? 
Till exempel, eftersom jag tänker så, då kan man undra om du tänker så, då kan man få en brygga 
så kan man utveckla kommunikationen. Det känns som att det är mer dynamik i det. 
 

Leif beskriver även han hur behandlarna blir förebilder, men till skillnad från Jonas betonar 

han möjligheten att förstärka sin könsroll i behandlingen om han har balansen i ryggen. 

Förstärkningen av könsrollen kan även den ha olika syften, antingen att skapa en karikatyr 

eller stereotyp, vilket jag tolkar att han gör ovan, eller föra att skapa allians med mannen. Leif 

belyser vid ett annat tillfälle att hans kön får större betydelse när han arbetar i par med en 

kvinna, han säger att betydelsen av att han är man försvinner lättare när han är ensam 

behandlare. 

 

6.5 Män som något negativt 

Två av männen, Leif och Lasse, berättar om hur det ibland förutsätts att de inte bör vara med 

när det gäller kvinnor som blivit utsatta för våld av män. Även Jonas tar upp kvinnor för vilka 

det kan vara jobbigt att träffa män, men då utifrån en berättelse om en kvinna han och en 
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annan manlig behandlare träffade, där han uppfattade det som att det var jobbigt för henne att 

behöva träffa två män. I Leifs fall handlar det om att han inte fått träffa kvinnor när de varit på 

skyddat boende, utan istället fått träffa dem på annan plats, för att skydda de andra kvinnorna 

på boendet. Han har också varit med om liknande fall inom socialtjänsten. I Lasses fall 

handlar det om att han och kollegan ser till så han inte är med när en kvinna ska tala om vad 

hon blivit utsatt för, så hon får ”en så trygg och bra situation som möjligt”. Både Leif och 

Lasse förstår det som att de genom att vara män, precis som den som utsatt de här kvinnorna 

för övergrepp, kan skapa obehag för dem. 

 Lasse talar även om hur han ibland måste avstå från att möta klienter enskilt för att utesluta 

alla möjligheter att senare bli anklagad för övergrepp. Han ser det som en säkerhetsåtgärd för 

att utesluta minsta möjlighet för att sådana anklagelser skulle riktas mot honom, något han 

menar skulle kunna ödelägga hans karriär. De här åtgärderna är något han förklarar att han 

själv måste tänka på. Det är inget som hans kollegor råder honom till gällande vissa klienter.  

 

Reflektion och hantering av förväntningarna 

När det gäller exemplen i det första stycket ovan respekterar samtliga respondenter 

klienternas förmodade önskemål. Exemplen visar också på en risk för respondenterna att 

associeras med en negativ bild av manlighet som de möter från klienter. De negativa bilderna 

kan också tjäna motiverande för respondenterna. Peter talar om hur viktigt det är att visa barn 

och tonåringar att en man kan vara något positivt. 

 
För barnen är det jättejättebra att man jobbar som kille. Ibland kan jag komma och prata med de 
här barnen som är fyra år och det är en helt annan grej att jag kommer för det är faktiskt, ibland 
kunde det vara en tjej, men ibland är det mycket bättre att det är en kille som pratar med barnet/…/ 
och samma sak med de sextonåriga tjejerna som kanske har ett destruktivt beteende, när man 
träffar dem/… /De har haft pappor som har slagit dem och haft bröder som har trakasserat dem och 
en massa sånt där och de har killar som bara vill knulla med dem, att det då kommer in killar från 
socialtjänsten som har något slags ”jag bryr mig om dig” att de får möta män som är engagerade 
och bryr sig om dem.  

 
Det Peter beskriver blir den andra sidan av att förhålla sig till en negativ bild av maskulinitet, 

att visa på ett bättre exempel. 

 

6.6 Förväntningar från manliga klienter 

När respondenterna berättar om vilka förväntningar de möter från klienter utifrån att de är 

män handlar det till stor del om förväntningar från fäder. Och speciellt om att de första 

mötena är fyllda av positiva förväntningar från männen de träffar.  
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Jag har otroligt mycket bra erfarenheter att de flesta killar blir så här ”ooh”. Alltså första mötena är 
så här att man har så mycket plus bara för att man är kille, ”vad bra”. Sen är det ju olika vad de 
förväntar sig, de kan ju tro att jag skall vara jättegullig och följa deras linje och sen blir det inte 
riktigt så. Men inledningsvis och sen kan man säga att jag har några pappor som är 
familjehemspappor och biologiska pappor och man kan säga att de brukar tycka att det är skönt 
med en man som handläggare.  
 

Peter berättar här om de positiva förväntningarna. Hans berättelse rymmer flera av de typer av 

förväntningar som han och de andra männen möter. Förutom den inledande positiva 

förväntningen, pekar Peter genom att syfta på att de tycker att det är ”skönt” med en man och 

formuleringar som ”av någon anledning” på att det handlar om en diffus allmänt positiv 

förväntan. Den kan också i andra utsagor kopplas till en förväntan på socialtjänsten som en 

värld fylld av kvinnor där de manliga klienterna blir glatt överraskade av det tillfälliga 

avbrottet mot normen. Den andra förväntningen är den att Peter skall ”följa deras linje”. Det 

handlar om olika förväntningar om att ett manligt samförstånd skall uppstå. Ett samförstånd 

som kan handla om att bli mer lyssnad på, eller en förhoppning att respondenten skall dela 

mannens bild och se saker ur hans manliga perspektiv. Johan uttrycker en del mäns förväntan 

på att han skall ha större förståelse för dem så här: 

 
Ibland så tror jag att pappor förväntar sig att man skall bli mer lyssnad på och trodd på och att man 
som man skall tycka att det är rimligt att man ska ha kontakt med sina barn i lite större 
utsträckning än vad mamman tillåter och ibland är det rimligt också, dessutom så tror jag att 
pappor förväntar sig att jag skall ha mer förståelse för det. 
 

Senare kopplar Johan till motsättningen mellan vad fäder förväntar sig för stöd och att han 

vägleds av att se till vad som är bäst för det individuella barnet. 

De här förväntningarna ställs på sin spets när det gäller gruppen män och fäder som av 

olika anledningar känner sig utsatta av att möta kvinnor från socialtjänsten. Det kan handla 

om den diffusa känslan av utsatthet, men även om fall där det finns en konkret anledning till 

att mannen känner sig utsatt, Lasse pratar om sådana situationer och hans upplevelse av att 

männen då känner sig tryggade av att han är med. 

 

Reflektioner och hantering av förväntningarna 

Peter fortsätter från citatet ovan och ser hur både det positiva bemötandet från fäderna och 

deras underliggande tro på ett samförstånd ger honom större trovärdighet hos en del av dem. 

 
Speciellt från papporna sen när det väl kommer igång märker de att jag ringer lika ofta till 
mamman som till pappan. Familjehemmen till exempel, har ofta en massa diskussioner som 
partners om hur man skall göra och då blir man någon slags familjeterapeutvariant till dem där 
manfår försöka, ”ja men nu är det bra om du väntar lite grann Bosse och lyssnar på vad Vivianne 
säger”. Nu lyssnar vi på Vivianne och hör vad hon tycker för hon är ju ändå din fru. Efter ett tag 
så, men det kanske också är lättare för dem. Om det sitter en kvinna och säger så till de här 
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männen kan de gå igång på det ”det är typiskt. Det är bara ett kvinnligt samspel. Jag får inte vara 
med”. 
 

Johan pratar om en del mäns förväntningar på honom och vad han gör av dem ” En del män 

förväntar sig att jag av någon slags självklarhet skall dela deras bild. Och de som med 

självklarhet förväntar sig det, deras bilder delar jag sällan.” Han säger sedan att det snarare 

kan vara så att både han och kollegorna kan vara hårdare mot klienterna av sitt eget kön. Peter 

berättar om hur han var med om att den här förväntan ställdes på sin spets i ett fall som han 

tillslut bad att få gå ur. 

 
Jag tror att han började från det att han skulle söka mitt, narkomanpappa som söker mitt manliga 
samförstånd ”visst är det orättvist” så under ett års period så går det över till att du din jävel du är 
ju liksom värre än kärringarna. Och när jag inte var med på hans samspelslek, då började ju han 
också accelerera i sitt agerande, så han blev mer och mer attackerande mot mig och då blir det ju 
dåligt, då blir det ju bättre att två tjejer sitter där och försöker prata med honom istället. 
 

Peters berättelse skildrar hur den positiva förväntningen kring att han är man kan förbytas i 

aggression då den inte uppfylls. Situationen mynnade sedan ut i en hetsig ordväxling mellan 

de två vilket Peter inte betecknar som särskilt lyckat. Kontrasten till det Peter berättar är 

exemplet som Leif gav under temat balans om att säga något klassiskt manligt då ”ändamålen 

helgar medlen”. Jonas ger också ett exempel på att han kan utnyttja att han är man för att 

skapa förtroende och allians, ”ja tror jag till och med i något sammanhang sagt att, ’ja tjejer 

kan ju vara lite tjatiga’, så där när jag suttit och pratat med någon för att få lite allians och då 

håller han med”. Även Andreas reflektion om förväntningen att arbeta med fäder i det första 

temat då han tog upp sammangåendet som ett argument för att ha fler män som behandlare 

kan knytas till de här reflektionerna. 

 Så vad förväntar sig de kvinnliga klienterna då? 

 

6.7 Förväntningar från kvinnliga klienter 

Då intervjupersonerna inte berättade något om negativa förväntningar från fäderna utifrån att 

de var män, finns det däremot en typ av negativ förväntan från kvinnliga klienter. Det handlar 

enligt Leif om en grupp som ”absolut inte vill träffa män, för de har hamnat i negativa 

uppfattningar för att de varit med om något som är svårt i anknytning till en man”. En 

förväntan som tagits upp i temat ”Män som något negativt”. 

 En annan förväntan de möter är den att kvinnan i familjen de träffar hoppas att hennes 

partner skall känna sig trygg. 

 
Sen kan jag, hos en del kvinnor, se att de tycker att det är bra att jag är med i egenskap av man för 
att då ger det en större trygghet för mannen att komma och delta i ett samtal. Kvinnans förväntning 
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på mig eller på mannen är att mannen känner sig mer bekväm med att jag är man i den här världen 
och att han då förväntas känna sig trygg med det. Och så kan det vara ibland också. 

Leif 
 

Andreas uppfattar en förväntan eller ett behov från framförallt unga mammor, förknippat med 

att han är man, kopplat till en avsaknad av relationer till män i deras närhet. 

 
Men jo, det är klart jag träffar en hel del unga mammor till exempel och där kan det säkert vara en 
jättefördel att jag är man när jag träffar dem. Inte nödvändigtvis att de förväntar sig något av mig 
men flera av dem har inte självklart haft någon bra relation med sina pappor. Flera av dem lever 
ensamstående med orsak att vara besvikna på papporna till de små barnen och det är klart att jag 
som man där kan få inge någon slags manlig eller nästan faderslik trygghet som de saknat. Där kan 
jag fylla ett tomrum och få en positiv bieffekt som kanske inte skulle varit där om jag varit en 
kvinna.  
 

Andreas uttalande kan också tolkas som att förväntan att fylla ett tomrum egentligen kommer 

från honom själv. 

 

Reflektioner och hantering av förväntningarna 

Både Leif och Johan talar om långa stödkontakter de haft med ensamstående mödrar. Leif 

pratar om att när han väl visat att han står pall och kan prata om allt så transenderar de könet 

och blir människor istället. Det är värt att notera att flera av respondenterna berättar att de 

kvinnor de träffar är glada att de är med för deras mäns skull. De delar där en förväntan som 

såväl deras män som respondenternas kollegor har. 

 

7 Analys 

Resultatet kommer här att analyseras med en kombination av genusteori, utifrån Hirdmans 

teori om genussystemet, och Connells teori om maskuliniteter samt tidigare forskning. Detta 

för att teorin om genussystemet inte tar hänsyn till de maktrelationer som finns mellan män 

och Connells teori å sin sida inte tar hänsyn till hur de olika maskulinitetspositionerna 

förhåller sig till genussystemet. Connells teori används tillsammans med den utveckling teorin 

som presenterats tidigare. I analysen används också ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för 

att åskådliggöra hur kön görs i anslutning till förväntningar anknutna till kön och hanteringen 

av dessa. 
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7.1 Att arbeta med män/fäder 

Som framgått av föregående kapitel är den tydligaste förväntningen på männen i studien att de 

skall arbeta på ett särskilt sätt och särskilt bra med de klienter som är män. En förväntning 

som enligt deras beskrivningar kommer från såväl kollegor som kvinnliga och manliga 

klienter.  

 Förväntan kan kopplas till det isärhållande av kön som Hirdman betecknar som en av de 

två principer genussystemet byggs upp av. Isärhållandet handlar om att ta in män på en 

kvinnligt dominerad arena för att de där ska bidra med vissa manliga kvaliteter. Det motiveras 

med en essentialistisk syn på kön som olika och komplementära. Det gäller såväl 

förväntningen att de skall arbeta bra med män generellt, som att de skall vara särskilt bra på 

att tackla våldsamma män. När det gäller förväntningen eller mottagandet de får av en del 

män som präglas av en positiv lättnad att de är där, kan den tolkas som att de är glada att det 

sker ett brott mot isärhållandet. Den kan också tolkas som att de är glada att det finns en man 

där som de kan luta sig mot, isåfall faller den in i den isärhållande tendensen. 

 Männen i studien hanterar denna förväntan med olika strategier. Vanligast är att de 

uppfyller förväntningen i den mån att de tar dessa ärenden, även om de inte tar alla, men de 

förblir tveksamma till om förväntningen motsvarar utfallet. Då de flesta levererar 

förväntningen finns dock ett bredare spektrum kring huruvida de anser att den har någon 

grund i verkligheten. Det finns både kritiska och positiva inställningar. Johan, som är kritisk 

till om förväntan stämmer, uttrycker sin kritik utifrån en utgångspunkt som även den skapar 

kön från en essentialistisk komplementär syn, då han betonar att en kvinna i samtal med en 

man kan ta en annan position. Peter riktar stark kritik mot den essentiella synen när han kallar 

den för amatörpsykologi och folktro. I slutändan hamnar han någonstans mellan den synen 

och en mer konstruktionistisk, när han håller med om att den stämmer ibland, men ändå vill 

betona hur arbetet utförs. Lasse är den som i det här fallet är mest konsekvent 

konstruktionistisk då han avsäger sig att ta våldsamma män på basis av att han själv är man. 

Han hävdar också att det kan vara stärkande för de handläggare som tänker i mer 

essentialistiska banor och skapar då istället en annan bild, en som utmanar rådande 

könsnormer.  

 Andreas ser hur förväntan delvis stämmer och tror att det är lättare för honom som man att 

få samgående i behandlingen med andra män. Jag tolkar hans uttalande som att både han själv 

och männen han pratar om har en komplementär syn på kön vilket skapar särskilda 

förutsättningar för ett samgående, dem emellan.  
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 Även om respondenterna lägger olika vikt vid sitt köns betydelse för det arbete de utför, 

framhäver samtliga att det är viktigare hur de arbetar än att de är män som arbetar. Det kan 

visserligen invändas att den betoningen är självklar, men den får extra betydelse eftersom de 

upplever att det ofta inte går så bra som det förväntas med de manliga klienterna.  Det kan 

utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet betecknas som att de i olika grad, om än 

ingen till fullo, har internaliserat den objektiverade föreställningen att de som män behövs för 

att de arbetar bättre med klienter som är män.  

Att de kritiserar förväntan kan också ha att göra med konsekvenserna den får för dem 

själva. Något Peter summerar när han säger att det är lättare för män som arbetar inom 

socialtjänsten, men att det inte betyder att det blir lättare för dem själva. I respondenternas 

utsagor träder nämligen en parallell bild fram, en bild av att det är männen i familjerna som är 

mest ovilliga inställda till socialtjänsten. Det här gäller i synnerhet den grupp våldsamma 

fäder som respondenterna förväntas möta. Respondenterna upplever en negativ association till 

den ”synlighet” de får som män, i likhet med resultatet i Kullbergs och Williams studier. Å 

andra sidan finns här en möjlighet till vad Connell kallar patriarkal utdelning. Om de ställer 

upp på den bild av manlighet som målas upp och anpassar sig till den delaktiga positionen får 

de fördelar av det. I det här fallet handlar det helt enkelt om att en del av fördelen med att vara 

man är beroende av att utföra det som bilden av en man i socialt arbete kräver. Här är det 

intressant att notera att den enda av respondenterna som inte gick med på att uppfylla 

förväntningen om att ta våldsamma fäder också är den som i minst utsträckning ser att han får 

fördelar för att han är man.  

Precis som att de kan vara kritiska till förväntningar som får negativa konsekvenser för 

dem talar männen i mer positiva ordalag om det goda bemötande de får av en del manliga 

klienter. Det gäller det goda bemötandet som inte är kopplat till någon förväntan om att de 

manliga klienterna skall få fördelar. Det goda bemötandet är i de fallen därför inte kopplat till 

några krav. Det respondenterna berättar kan också tolkas som att de anser att förväntan att de 

skall ha lättare att arbeta med män stämmer för den här gruppen. 

  

7.2 Maskulinitet och makt 

Utifrån Connells teori hör respondenterna till den delaktiga maskuliniteten. Den som enligt 

Johansson präglas av förhandling mellan den hegemoniska positionen och krav från 

omgivningen. Många män i de familjer som socialtjänsten möter, befinner sig antingen i den 

underordnade eller i den marginaliserade positionen. Det beror på att familjerna ofta har en 
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socioekonomiskt utsatt situation och en bakgrund med psykiska och sociala problem. Om 

Connells teori kombineras med genussystemet, har en man från den underordnade positionen 

en mer symmetrisk maktrelation med en socialarbetare som är kvinna, även om hon har en 

högre position i klasshierarkin. Respondenterna kan här få samma asymmetriska maktrelation 

i förhållande till mannen, som den kvinnliga socialsekreteraren har gentemot mödrarna de 

möter.  

 Den här maktrelationen blir mest tydlig i förhållande till respondenterna och de våldsamma 

fäderna. Samtliga respondenter berättar att de förväntas ta dessa fäder och de flesta anser 

också att de har lättare att hantera dem. Även om en del tror att det beror på att de är fysiskt 

starkare än sina kvinnliga kollegor, tror flera av dem egentligen inte att det spelar så stor roll. 

De berättar även om tillfällen då de rent fysiskt varit i underläge utan att det försvårat 

situationen för dem. En annan aspekt är att flertalet av dessa våldsamma män, som Johan 

berättade om, har varit våldsamma mot kvinnor. Deras våldsamhet skulle då kunna tolkas som 

ett uttryck för kvinnoförakt såväl som ett könsmaktsutövande.  

 Respondenterna uttrycker ändå en tvekan kring om det spelar någon större roll att de är 

män. De beskriver det som att de till en början får en positiv respons på att de är män. 

Responsen handlar dels om att klienterna tycker att det är ”skönt” att de är män, de bryter här 

mot förväntan hos klienterna på socialtjänsten som kvinnlig. Den positiva responsen handlar 

också, enligt respondenterna, om en förhoppning om att de ska förstå dem bättre. 

Ytterligheten handlar om en grupp som hoppas att respondenterna skall gå med på deras krav. 

Jag tolkar det som att de tror att de ska få fördelar av ett manligt samförstånd. En förhoppning 

från klientens sida om patriarkal utdelning. Respondenterna får där göra ett val mellan att ta 

männens parti eller följa det som styr deras arbete som socionomer, till exempel vad som är 

barnets bästa. Där väljer de istället det andra alternativet. 

 Risken är att de grusade förhoppningarna mynnar ut i en backlash där klienten går i 

opposition. Det kan också tolkas som ytterligare en negativ effekt av männens ”synlighet” 

som minoritet. Det är den här ”synligheten” som är mest framträdande i början. Och den som 

respondenterna sedan menar att de kan överskrida genom att använda sig av sitt 

yrkeskunnande. Även om det som ovan nämnts inte alltid fungerar.  

 

7.3 Att arbeta som man – Balans 

Samtliga respondenter talar om ett ideal där en man och en kvinna arbetar tillsammans när de 

möter familjer med mödrar och fäder. De som framförallt framhäver idealet och även 
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benämner det som balans är familjebehandlarna, men även Johan talar om just balans. I 

avsnittet att arbeta med män/fäder ovan finns en betoning på klientens syn på kön som olika 

och komplementära, men även en syn på klientens kön som olika och komplementära. 

Respondenterna ville dock inte lika gärna applicera den essentiella synen på sitt eget kön. 

Dubbelheten ledde delvis till att respondenterna upplevde en tveksamhet kring vad det var de 

skulle bidra med i arbetet med dessa. Kring balans finns en tydligare förväntan på dem själva 

att vara komplementära i förhållande till både den kvinnliga kollegan och klienterna. 

Uttalanden som att det ”blir en annan balans i rummet” och ”jargonger och saker som finns i 

den manliga världen” tyder på att respondenterna här genom sin närvaro gör situationen mer 

manlig. Men de har även en möjlighet att spela på att de är män när behandlingen är i balans. 

Det innebär att de i samspel med den kvinnliga behandlaren både kan förstärka och förminska 

sina könsstereotypa beteenden. En förstärkning av stereotypen kan dock ha olika syften. Leif 

berättar om tillfällen då han får spela på sin manlighet och att ”ändamålet helgar medlen”. Vid 

dessa tillfällen tolkar jag det som att han ibland gör det för att skapa ett förtroende hos 

mannen, vilket har som syfte att få till stånd det samgående som Andreas nämnde. Medan han 

även kan skapa en karikatyr som kan användas för att belysa ett beteende. Det blir ett sätt för 

honom att uppfylla ett av syftena med behandlingen som enligt honom är att ”rucka på folks 

uppfattningar”.  

När behandlarna vill arbeta i balans blir syftet med balansen att vara komplementär i sina 

könsroller. Om de tidigare förväntningarna handlar om att män och kvinnor är komplementära 

på omedvetna plan, vilket leder till att socialarbetarna missar viktiga saker om de har en 

ensidig könsfördelning, tar de här även medvetet komplementära roller. Respondenterna är 

mer tillfreds med den här förväntan än den som behandlades i temat ovan. Förväntan på dem 

som män i den här situationen är lättare att förena med deras arbetsroll då det här handlar om 

saker de ska göra i behandlingen utifrån samtal om relationer. Det knyter an till den 

maskulinitetskonstruktion som Helena Johansson (2006) kallade den verbale och 

relationsorienterade socionomfarsan som följer i avsnitt 7.4 nedan.  

 

Balans och genussystemet 

Förlängningen av användningen av en komplementär könskonstruktion i form av balans är att 

behandlarna skapar ett heterosexuelltmodellpar. Syftet med det beskriver respondenterna som 

att paret de behandlar kan se hur behandlarna samspelar som par och lära sig av det goda 

exemplet på kommunikation. Utifrån teorin om genussystemet finns en risk att betoningen på 

komplementära könsroller gynnar de principer som upprätthåller genussystemet. 
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Maktskillnader mellan män och kvinnor och den roll de spelar i relationen riskerar att 

osynliggöras i den funktionella betoningen som det komplementära modellparet gör. När 

könen ses som komplementära riskerar maktskillnader mellan män och kvinnor att hamna i 

bakgrunden för en syn på att paren inte komplimenterar varandra på ett bra sätt. 

Maktskillnaden förefaller då logisk. En sådan betoning på funktionell beskrivning av 

familjernas problem finns hos de respondenter som arbetar med familjebehandling. 

Könsmaktsaspekten hamnar då i bakgrunden i arbetet med föräldrapar. 

 

7.4 Att förhålla sig till bilder av maskulinitet 

I likhet med Helena Johansson avhandling (2006) och Christies artikel (2006) finns två 

huvudkonstruktioner av maskulinitet i respondenternas berättelser om förväntningarna och 

deras hantering av dessa. Den ena liknar det författarna kallar den traditionella eller heroiska 

maskuliniteten, som bland annat betonar fasthet, mod och hantering av våldsamma krislägen. 

Konstruktionen ses i förväntningar från kollegor, till exempel den att ta våldsamma män eller 

den att ta en ledarroll. Det är en syn på maskulinitet som respondenterna ibland delar, men 

ofta värjer sig mot, då de som beskrivits ovan levererar förväntan men är tveksamma till om 

eller varför det har avsedd effekt. Även när de beskriver hur de levererar vill de betona 

färdigheter som istället passar in i en annan parallell syn på maskulinitet.  

 Den parallella synen är den som Johansson kallar ”socionomfarsan”, som är verbal och 

känslosam. Christies motsvarighet är den ”mjuka mannen” som är omvårdande och rättrådig. 

Peter och Johan kommer båda in på en brytpunkt mellan de två konstruktionerna av manlighet 

när de berättar hur de tacklat utagerande män. Johan agerande kan tolkas som heroiskt när han 

sagt till på skarpen åt en storväxt man som hade skrämt upp hela arbetsplatsen och Peter har 

även han sagt ifrån ordentligt. Ingen av dem betecknar det dock som att de hanterat 

situationerna på något bra sätt. De har agerat enligt det som förväntas av den traditionella 

maskuliniteten, men tar avstånd från det, till förmån för den mjukare och verbala 

maskuliniteten.  

 Flera av respondenterna beskriver även själva yrkeserfarenheten som något som bidragit 

till skapandet av den mjukare och verbala maskuliniteten. Lasse beskrev innan hur han tränat 

upp sin förmåga när det gäller samtal och relationer och Johan betonar hur hans arbete har 

haft en positiv inverkan på den relation han fått med sina egna barn. Även om den här 

mjukare maskuliniteten passar deras arbete bättre når de, enligt Andreas och Lasse, ändå inte 

upp till de kvinnliga kollegornas nivå. Då blir istället en mer komplementär maskulinitet 
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något att falla tillbaka på, som Lasse svarar på frågan om han upplever det som negativt att 

var man och han svarar att det inte är det för han kan bidra med andra sätt att se på saker då 

han är man. Att även den här mjukare maskuliniteten förväntas och uppvärderas av 

omgivningen är något som Andreas beskriver då han berättar om de öppna armar han möter 

när han som man pratar om känslor. 

 Konstruktionerna syns även i respondenternas förhållningssätt till bilder av maskulinitet 

hos klienter. Det handlar både om en negativ bild av maskulinitet och om mäns frånvaro. Det 

här är också en bild som respondenterna ger själva, snarare än en förväntning. Andreas talar 

om att fylla ett tomrum då han träffar många unga ensamstående småbarnsmödrar som han 

märkt har få nära relationer till män. Peter talar med stor emfas om vikten av att visa att män 

kan vara något bra för barnen han träffar, och för tonårstjejer visa att alla män inte är som 

pappan som ”missbrukar eller en kille som bara vill ligga med dem” utan en man som de kan 

prata med och som är intresserad av vad de tycker. När de ställer en mer positiv bild av 

maskulinitet mot den negativa som finns hos en del klienter är den mjuka maskuliniteten 

också mer användbar då den som Christie påpekar särskiljer respondenterna från de manliga 

klienterna. Detta leder in på risken för att associeras med den negativa bilden av maskulinitet.  

 Några respondenter talar om kvinnor som har så hemska erfarenheter av män att det skulle 

vara dem till skada att träffa män. Det har de har full förståelse för och tar för självklart att 

respektera. De reagerar på att associeras med en maskulinitet som står för övergrepp på 

kvinnor genom att undvika situationen. En respondent talar även om en annan negativ 

association som gör att han undviker att träffa vissa flickor som har psykiska problem ensam 

för att utesluta minsta möjliga risk att de skulle komma med anklagelser mot honom om 

övergrepp. Även här blir strategin att undvika situationer där den negativa maskulinitet som 

skapas kring vissa klienter riskerar att smitta av sig på socialarbetaren. Här finns även 

exempel på en negativ effekt av den ”synlighet” som deras minoritetsställning medför.  

  

Den mjuka mannen i Connells utvecklade maskulinitetshierarki  

För att få in respondenternas identifikation med en mjukare maskulinitet i Connells 

maskulinitetshierarki kommer jag att använda mig av Thomas Johanssons (2000) utvidgning 

och komplettering där dels den delaktiga förhandlande positionen, men även den 

oppositionella positionen blir användbara. Identitetsmässigt kan respondenterna till viss del 

betecknas som oppositionella, men mestadels ses som förhandlande i den delaktiga 

positionen. De talar till exempel om sin möjlighet att som män till viss del förstå männen de 

möter, samtidigt som de ofta har en uppgift att påverka männen själva till en mer 
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förhandlande inställning. Även deras funktion inom socialtjänsten kan, utifrån 

förväntningarna de berättar om, ses som att de skall förhandla mellan en kvinnlig position 

som socialtjänsten och ibland partnern står för, och den manliga klienten. I motsats till den 

förhandlande rollen och identifikationen med en mjukare mansbild, finns en tendens som ger 

dem fördelar om de uppträder mer traditionellt manligt i den meningen att de antar mer 

komplementära roller. De tillåts gå emot gruppen och dess konsensus och tillåts även ta en 

ledarroll i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor. De får fördelar utifrån 

komplementära föreställningar om vad de kan bidra med framförallt i arbetet med manliga 

klienter. Det här sammantaget ger dem större spelutrymme, en möjlighet att som Peter sa 

”surfa på att de är män”. Detta för att de ackompanjeras av vad Hirdman kallar principen om 

den manliga normens primat, där allt det männen gör värderas högre än det som deras 

kvinnliga kollegor gör. Fördelarna kan också beskrivas som den patriarkala utdelning de får 

då de genom att anta en ledarroll eller hantera våldsamma situationer efterliknar en 

hegemonisk maskulinitet. Det kan också ses som att det är den manliga normens primat, eller 

den patriarkala utdelningen, som ger män i minoritet vad som här kan ses som positiva 

effekter av ”synlighet”. De positiva effekterna av ”synlighet” verkar dock inte enbart knutna 

till den traditionella maskuliniteten, då Andreas berättade om den positiva respons han fick 

när han som man talade om känslor.  

 Även om de pratar om jämställdhet finns det en motsättning mellan att se de 

maktförhållanden som finns mellan män och kvinnor och den förstående ambitionen på 

samma sätt som beskrivits ovan. Det tydligaste exemplet på det är när Andreas talar om paret 

där kvinnan är deprimerad och mannen nyss startat ett företag. I hans beskrivning finns en 

tydlig könsmaktsproblematik, som kan vara det som i botten gör honom upprörd över 

mannens beteende. Samtidigt talar han om hur han som man kan förstå varför han inte avstår 

från arbetet. Han visar förståelse för klientens förhandling i dennes delaktiga position, 

samtidigt som han tar avstånd från det val klienten gör. Ovanstående togs upp som ett 

exempel på en situation där han snarare kände mer förståelse för kvinnan.   

 

7.5 Slutsatser 

Respondenterna i studien upplever förväntningar som i första hand kan kopplas till en 

komplementär syn på kön, där de bara genom att vara män antas kunna arbeta bättre med 

klienter som är män. Den förväntan kan kopplas till föreställningar om att en del manliga 

klienter skulle ha lättare att acceptera manliga socialarbetare på grund av att de är män, såväl 



42 

 

som en föreställning om att respondenterna själva besitter dessa manliga egenskaper. Det 

finns således en bild av såväl klientens som socialarbetarens kön som komplementära. 

 Förväntningarna kan även kopplas till en maktaspekt, där respondenterna som män utifrån 

teorier om genussystemet och maskulinitetshierarkin har en starkare maktposition i mötet med 

klienter vilket verkar till deras fördel. Detta är ingen uttalad orsak, men den stöds av tidigare 

forskning och teori och kan förklara respondenternas beskrivning av den verklighet de möter i 

sitt arbete. Det här kan framförallt vara en förklaring till varför flera av respondenterna anser 

att det går bättre för dem att möta män som är våldsamma. 

 Förväntningarna bygger även på en traditionell syn på män som fysiska och modiga. De 

har inslag av de båda konstruktioner av maskulinitet i socialt arbete som Christie och Helena 

Johansson tar upp, men har mer gemensamt med hjältemannen och den traditionella som är 

mer komplementära.  

Slutligen finns förväntan att manliga socialarbetare skall skapa könsmässig balans i möten 

med familjer och föräldrapar. En manlig och en kvinnlig behandlare skall där representera 

sina kön och även agera som rollmodell för mannen och paret de möter. Här finns, trots ett 

starkt fokus på komplementära kön, mer av konstruktionerna, socionomfarsan och mjuka 

mannen, då samtalet betonas på ett tydligare sätt 

 

Upplevelse och hantering av förväntningarna 

Respondenterna uttrycker en ambivalens till förväntningarna på dem som bärare av en 

komplementär maskulinitet. De är framföralt tveksamma till förväntningar som grundar sig i 

den traditionella maskulinitetskonstruktionen. Trots det försöker de flesta uppfylla dessa 

förväntningar. Tveksamheten går att härröra till att de i större utsträckning identifierar sig 

med en mjukare maskulinitetskonstruktion som stämmer bättre överens med deras yrkesroll 

och större delen av deras övriga arbetsuppgifter. Att de försöker utföra det som förväntas kan 

härröras till att de själva har en bild av kön som olika och komplementära, med den skillnad 

att de inte ser sig som komplementära enligt en traditionell modell. På samma sätt kan deras 

mer positiva inställning till att skapa balans förstås, då den uppgiften kräver mer av verbal 

förmåga och arbete med relationer än övriga förväntningar. 

Ytterligare en anledning för dem att försöka uppfylla förväntningarna är att de kan tilldelas 

fördelar av omgivningen, fördelar som i slutändan upplevs överväga de negativa 

konsekvenser förväntningarna kan få för deras arbetssituation.  

De får även, utifrån att de är män, en möjlighet till en roll i arbetsgruppen som ofta upplevs 

som fördelaktig, då de får en friare ställning gentemot arbetsgruppen än sina kvinnliga 
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kollegor och i övrigt upplever det som att de får lägre krav på sig. De lägre kraven gör att det 

finns en möjlighet att ”surfa på att vara man”. 

Slutligen ger respondenterna det sammanfattande intrycket att de fördelar de får på grund 

av att de är män överväger de negativa konsekvenser som följer av en del av de könsbundna 

förväntningarna på dem. 

 

 

8 Avslutande diskussion 

Några respondenter återkommer till att socialtjänsten skall spegla samhället när de pratar om 

betydelsen av män inom den sociala barnavården. De riktar samtidigt kritik mot att de som 

arbetar där är en homogen grupp, bestående av främst svenska kvinnor, och några män från 

medelklassen. Vad de menar att det skall ha för betydelse för arbetet varierar. Det finns en 

argumentation som handlar om att det skickar konstiga signaler om, till exempel, ytterst få 

män arbetar inom socialtjänsten. Signaler som säger att social barnavård är något som bara 

angår kvinnor. Förhoppningen är att en atmosfär skulle kunna skapas där fler grupper kan 

känna sig välkomna. Det knyter delvis an till ambitionen att i större grad involvera fäder i 

utredning och behandling, men berör också att meningsutbytet inom sociala barnavården 

skulle vinna på om personalengruppen var mer heterogen. Med en konstruktionistisk syn på 

kategorier som kön, klass och etnicitet kan argumentationen stanna där. Om synen är 

essentialistisk dras argumentationen till den andra varianten som beskrivs i förväntningarna på 

respondenterna i den här studien.  

De två argumenten får olika betydelse för ambitionen att öka andelen män och även 

mångfalden när det gäller andra kategorier än kön. Med den essentiella synen som grund kan 

konsekvensen bli att, män arbetar med fäder och andra klienter som är män. Risken blir då att 

mångfalden snarare minskar för både klient och socialarbetare om den senare blir nischad att 

arbeta med sin ”grupp”. Då blir situationen som råder idag, med få män, snarare att föredra ur 

ett mångfaldsperspektiv där den i alla fall leder till större mångfald för socialarbetarna som får 

arbeta med fler grupper och därigenom ta del av deras världsbilder. 

 Min uppsats visar att för många människor spelar kön en stor roll, både på ett medvetet och 

omedvetet plan, varför också frågan om andelen män inom socialt arbete kommer vara en 

viktig fråga. Den svåra avvägningen är att kunna ta hänsyn till de fall där det för klienterna av 

olika skäl kan vara betydelsefullt att träffa en man, utan att ta för givet att så är fallet och utan 
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att återskapa traditionella könsrelationer som underbygger ett ojämlikt könsmaktssystem. Att 

förena detta utan att hamna i ett moment 22, där önskan att korrigera effekter av ett 

genussystem som leder till att få män engagerar sig i arbete och omvårdnad om barn leder till 

åtgärder som i sig skapar ojämlika förhållanden mellan de män och kvinnor som arbetar som 

socionomer. Det är en svår fråga att ta itu med, men just därför är den också viktig att 

diskutera.  
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Appendix 1 Intervjuguide 
Manliga socionomers erfarenheter och hantering av bilder av manlighet i socialt arbete  

 

Frågeställningar: Upplever de könsrollsanknytna föreställningar i sitt arbete och i så fall hur? 

 

Vad har föreställningarna för betydelse i det sociala arbetet? 

 

Intervjuguide  

 

Tema 1 Förväntningar från kollegor, mötet med kollegor, bilder av manlighet hos kollegor & chefer. 

 

Det här att du är man spelar det någon roll för förväntningarna på dig från dina kollegor?   

   

Spelar ditt kön roll i mötet med kollegor? 

 

 

Tema 2 bemötande/förväntningar, bilder av manlighet hos familjer. 

 

Spelar det någon roll att du är man för klienternas förväntningar på dig?  

 

Spelar ditt kön roll i mötet med klienter? 

 

Tema 3 betydelsen för arbetet. 

 

Vad får de här föreställningarna och mötena för eventuell betydelse för arbetet?  

 

 

Tema 4 Betydelse för dig själv. 

Har det någon betydelse för dig själv på något annat sätt? 

 

Slutfråga 

Är det något du vill tillägga innan vi slutar? 

 

Processfrågor: Vem? När? Alltid/Undantag? Hur? Exempel?+/-  Skillnader? 
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Appendix 2 Informations- och samtyckesbrev 
Jag heter Hannes Hedtjärn-Swaling och studerar till socionom på Ersta Sköndals Högskola. 

Under våren 2012 skriver jag min C-uppsats som handlar om socionomer som är mäns 

erfarenheter och hantering av bilder av deras manlighet i socialt arbete med barn och familjer. 

För att få reda på mer om det har jag valt att intervjua män som arbetar som socionomer inom 

socialtjänsten, varför du har blivit tillfrågad om att delta. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du får närsomhelst avbryta intervjun eller avstå att svara på 

frågor. Intervjun beräknas ta en timme. Uppgifter om ditt namn och den stadsdel/kommun du 

arbetar inom kommer att avidentifieras. I de fall direkta citat används kommer dessa 

presenteras så de inte kan identifieras av utomstående. Intervjun kommer att ljudinspelas och 

under tiden jag arbetar med materialet kommer ingen obehörig att ha tillgång till inspelning 

och transkribering. När arbetet är slutfört kommer dessa förstöras. Efter uppsatsens 

färdigställande kommer den att finnas tillgänglig på Ersta Sköndals Högskolebibliotek och på 

nätdatabasen DiVA, www.diva-portal.org.  

 

Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta mig 

 

Hannes Hedtjärn-Swaling          Handledare: 

Tel: 070 430 66 03            Anders Kassman 

hanneshedtjarn@hotmail.com            anders.kassman@esh.se 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående informationsbrev: 

 

 

__________________________________________/___________________ 

                                                                                      Datum 

 

Namnförtydligande 
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