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Sammanfattning 

  

Syftet med studien är att undersöka vad socionomstudenter vid Linköpings universitet har för 

uppfattningar om för- och nackdelar med att vara man respektive kvinna inom socialt arbete. 

Studiens empiriska material samlades in genom en webbenkät där studenten gav sin 

uppfattning om män eller kvinnor har för- eller nackdel i vissa situationer och generellt inom 

olika områden. Därefter fick studenterna ge sin åsikt till tre olika tillskrivna könsbundna 

egenskaper. Den teoretiska tolkningsramen i studien är baserad på genusteori med fokus på 

begreppen genussystem och genuskontrakt. 

  

Resultatet av studien visar att socionomstudenter vid Linköpings universitet uppfattar att män 

har både situationsbundna- och generella fördelar mot kvinnor inom socialt arbete. Vidare höll 

studenterna endast med om ett av tre påståenden om tillskrivna könsbundna egenskaper. Totalt 

sett kunde inga signifikanta skillnader ses mellan studenternas uppfattningar och åsikter 

kopplat till deras kön, ålder, termin de studerar, om de genomfört verksamhetsförlagd 

utbildning eller har tidigare arbetserfarenhet. De tillfrågade socionomstudenterna är en 

homogen grupp i sina uppfattningar och åsikter om att män har fler fördelar än kvinnor inom 

socialt arbete.  

 

Nyckelord: Uppfattningar, åsikter, socionomstudenter, jämställdhet, kön, enkät, index, socialt 

arbete 
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Förord 

  

Först ut vill vi tacka varandra. Vi blir till viss del avrådda från att skriva tillsammans med en 

vän då det kan leda till problem, tråkigheter och strul men vi kan glatt säga att det istället kan 

vara otroligt givande och underhållande. Därefter vill vi tacka våra fina flickvänner för att ni 

har stått ut med oss genom skrivandet av den här uppsatsen. Ett stort tack också till de 155 

socionomstudenter som valde att svara på vår enkät, ni må endast bli omnämnda som 

”studenterna” eller ”respondenterna” genom vår uppsats men ni är lika fina allihop. Vi vill även 

tacka HBO och Westworld för bra kvalitativ underhållning när den behövts som bäst. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi säga ett stort tack till vår fantastiska handledare Susanne 

Kelfve som tagit två kvalitativt tänkande studenter och lett dem på rätt väg. 

  

Lucas Cirstea Händestam & Joel Ljunggren 

  

Norrköping, Maj 2017 
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1.Inledning 

 

1.1. Problemformulering   

Under vår tid på socionomutbildningen har det blivit tydligt att vi är män inom en 

kvinnodominerad utbildning, en utbildning som kommer att föra oss in i ett kvinnodominerat 

yrke. Vi har fått höra att det är roligt med många män i vår klass, att vi är eftertraktade och att 

ett manligt perspektiv behövs. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) blev vi rakt 

ut tillsagda att det kommer bli lättare för oss som män gentemot våra kvinnliga medstudenter, 

vi kommer bli tagna på allvar från början. Detta är inte en unik uppfattning. I en studie av 

Giesler (2013, ss. 210–211) berättar flera manliga socionomstudenter om hur de blev betrodda 

under praktiken med större och intressantare arbetsuppgifter gentemot sina kvinnliga 

medstudenter, enbart för att de var män. De ansågs alltså vara mer kompetenta än kvinnorna 

på grund av sin könstillhörighet och får på så sätt en orättvis fördel. Detta väckte vårt intresse 

för att undersöka vilka uppfattningar som finns om jämställdhet inom socialt arbete.  

 

Jämställdhetsfrågor är något som alltid kommer att ha en plats i socialt arbete, både för 

forskningen och dess praktik enligt redogörelserna för de etiska principerna från International 

Federation of Social Workers (IFSW 2012). Men även om det är något de står för utåt 

internationellt, ser könsstrukturen på nationell nivå inom yrket annorlunda ut. Den rådande 

könsstrukturen inom det sociala arbetets praktik samt lärosäten är kraftigt kvinnodominerad 

och ser enligt de senaste prognoserna ut att förbli så framöver enligt Statistiska CentralByrån 

(SCB 2014, s. 49). Statistiken talar om en snedfördelning mellan könen inom yrkesgruppen 

socionomer, nu och framåt trots de riktlinjer om jämställdhet som finns för lärosätena 

(Högskoleverket 2009).  

 

Det är ingen hemlighet att män anses äga fördelar inom socialt arbete (Furness 2012, s. 495; 

Lewis 2004, s. 404; Moriarty & Murray 2007, s. 718). Dessa fördelar kommer i många olika 

former som bättre lön, snabbare löneökning, bättre positioner och avancemang inom yrket. Vi 

ställer oss frågande till hur socialt arbete, som aktivt ska arbeta för jämställdhet, kan vara en så 

pass ojämställd praktik. Då mycket forskning finns både om och runt detta bland 

yrkesverksamma socionomer valde vi att vända oss till socionomstudenter. Genom att belysa 

vilken uppfattning som finns bland studenter idag hoppas vi redogöra för de uppfattningar 

studenterna kommer att ta med sig in i praktiken. En praktik som aktivt ska arbeta för 

jämställdhet, med kunskap om vilka uppfattningar som finns möjliggörs en inblick i framtiden 

för praktiken. 

 

Med den förförståelse, de riktlinjer som finns, den statistik som tagits fram och den forskning 

som har bedrivits står det klart att det är mycket arbete för att få till en bättre jämställdhet. 

Genusteorin som problematiserar manliga och kvinnliga roller har använts som ett fokus för 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har vidare valt att undersöka praktikens framtida arbetare 

genom att avgränsa vårt syfte till vilka uppfattningar socionomstudenters har om för- och 

nackdelar med att vara man respektive kvinna inom socialt arbete. För att göra det övergripbart 

mäts uppfattningar i studien mot situationer och rent generellt inom socialt arbete i syfte att 

undersöka vilka fördelar män eller kvinnor uppfattas ha. Vilka uppfattningar finns om 

situationsbundna samt generella för- och nackdelar, stämmer de överens med den bild vi sett 

och skiljer dem sig åt mellan studenterna? 
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1.2. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att studera socionomstudenter vid Linköpings universitet. Studien 

kommer inte genomföra en jämförelse mellan yrkesverksamma socionomer och studenter. 

Dessa beslut togs på grund av tids- och resursbrist för att fullt ut genomföra en sådan 

omfattande studie. 

 

Vi har valt att inte ta med ett intersektionellt perspektiv i studien då den ska koncentrera sig på 

uppfattningar om för- och nackdelar med att vara man respektive kvinna inom socialt arbete. 

Studien innehåller därför inte frågor om för- och nackdelar relaterade till exempelvis sexuell 

läggning, etnicitet eller klass. Vi är medvetna om att vara man eller kvinna inte behöver vara 

de enda faktorerna som ger för- och nackdelar inom socialt arbete men att gå igenom samtliga 

faktorer skulle göra att studien inte blir mätbar under den satta tidsgränsen. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar bland socionomstudenter vid Linköpings 

universitet om situationsbundna samt generella för-och nackdelar med att vara man respektive 

kvinna inom socialt arbete. Vidare vill vi mäta socionomstudenternas åsikter om tillskrivna 

könsbundna egenskaper samt se hur deras uppfattningar och åsikter skiljer sig åt mellan olika 

grupper av socionomstudenter vid Linköpings universitet.  

 

Syftet konkretiseras med hjälp av dessa tre frågeställningar: 

 

● Vilka uppfattningar finns bland socionomstudenter angående situationsbundna samt 

generella för- och nackdelar för män respektive kvinnor inom socialt arbete? 

● Vilka åsikter finns om tillskrivna könsbundna egenskaper inom socialt arbete bland 

socionomstudenterna? 

● Varierar socionomstudenternas uppfattningar och åsikter beroende på deras bakgrund 

(kön, ålder, termin, VFU, arbetserfarenhet)? 

 

1.4. Begreppsdefinition 

1.4.1. Situationsbundna och generella för- och nackdelar 

Med situationsbundna samt generella för- och nackdelar avses för- och nackdelar i antingen 

vissa specifika situationer eller rent generellt inom ett visst område, exempelvis rekrytering. 

Med könsbundna egenskaper avses egenskaper som tillskrivits ett visst kön enligt tidigare 

forskning, exempelvis att män är bättre på att fatta beslut än kvinnor.  
 

1.4.2. Socialt arbete  

Som Meeuwisse och Swärd (2006, s. 27) nämner i socialt arbete: en grundbok kan socialt 

arbete se olika ut beroende på vilken kultur eller historisk bakgrund den kommer ifrån. Det 

finns alltså ingen garanti för att det sociala arbetet vi har i åtanke kommer att vara detsamma i 

framtiden som det är idag. Medvetna om detta har vi valt nationalencyklopedins definition 

nedan.  
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Socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte 

att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra 

sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. 

(Nationalencyklopedin 1995, band 17, s 33.) 

1.4.3. Kön och genus 

Tina Mattsson (2002, ss. 3–4) skriver om den omtalade diskussionen kring kön och genus, var 

gränsen dras för kön, var genus kopplas in och vilken roll biologin har på förutsättningarna för 

att socialt och kulturellt forma genus. Kön och genus är två begrepp där distinktionen mellan 

de båda är vag och svårdefinierad vilket Gemzöe (2013, s. 80) tar upp. Gemzöe menar att det 

är lättare på svenska att skriva ordet kön än genus, då genus är svårt att konsekvent ersätta kön 

med. När vi i denna studie skriver om kön menar vi både den biologiska kroppen och 

skillnaderna som finns mellan män och kvinnor, samt de olika sociala och kulturella 

föreställningar som tillskrivits manligt och kvinnligt. I teorikapitlet skriver vi genus i samma 

mening som kön då det vore problematiskt att blanda genusteorin med ordet kön.  

 

1.4.4.Jämlikhet och jämställdhet 

Begreppet jämställdhet kan ses som en del av begreppet jämlikhet, som i vidare grad definierar 

alla människors lika värde utifrån möjligheter, utfall och behandling i en samhällelig kontext 

(Mattsson 2002, ss. 4–5). Jämställdhet används oftare politiskt och preciserar mäns och 

kvinnors lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter i samhället där områden som 

arbetsmarknad, makt och inflytande ingår (Nationalencyklopedin 2017). När vi skriver om 

jämlikhet syftar vi alltså till allas lika värde, medan vi syftar till mäns och kvinnors lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom arbetslivet när vi skriver om jämställdhet.  

 

1.5. Disposition 

 

På följande sätt kommer kapitlen i resten av studien att disponeras. 

 

Kapitel 2 tar upp bakgrund till studien. Hur lagen ser på diskriminering på grund av kön, hur 

könsfördelningen ser ut på arbetsmarknaden för socionomer och hur den förväntas förändras. 

 

Kapitel 3 tar upp tidigare forskning. Först tas uppfattningar som finns om för-och nackdelar 

med att vara man eller kvinna inom socialt arbete upp, därefter följer en överblick över för- 

och nackdelar inom rekrytering, bemötande och värdering inom socialt arbete. 

  

Kapitel 4 går igenom den teoretiska tolkningsramen för studien. Genussystem och 

genuskontrakt förklaras och konkretiseras för att visa hur de kommer att användas i studien. 

Avslutningsvis problematiseras den valda teorin i en teoridiskussion. 

 

Kapitel 5 tar upp studiens metod och genomförande. Först sker en förklaring till valet av 

kvantitativ metod och sedan följer en genomgång av hur studien planerades och genomfördes. 

Avslutningsvis sker en argumentation för studiens validitet och reliabilitet samt en 

metoddiskussion. 
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I kapitel 6 presenteras studiens resultat och analys. Först kommer resultat och analys om 

studenternas uppfattningar kring situationsbundna och generella för- och nackdelar, därefter 

följer åsikter om tillskrivna könsbundna egenskaper. 

 

I kapitel 7 genomförs en diskussion om studiens resultat, en kritisk reflektion samt en 

jämförelse mellan resultat, tidigare forskning och teori. Därefter följer slutord och förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

 

Detta kapitel beskriver det nuvarande arbetet för jämställdhet inom Sverige. Först kommer de 

lagar och utredningar som har gjorts inom ämnet, därefter följer en beskrivning av hur det ser 

ut både på nationell- och lokal nivå. Kapitlet avslutas med en kort historisk bild av socialt 

arbetes framväxt samt statistik över hur situationen ser ut idag.  

 

2.1. Sveriges arbete på olika nivåer för jämställdhet 

2.1.1. Lagar och SOU  

I svensk lag finns ett lagrum som är till för att motverka diskriminering, den så kallade 

diskrimineringslagen (2008:567). I 1 kap 1 § i nämnd lag tas diskriminering på grund av kön 

upp. Vad det innebär att diskrimineras framkommer senare av 1 kap 4§ där diskriminering 

definieras som att missgynnas och på så sätt bli sämre behandlad än vad en annan person skulle 

ha blivit i en liknande situation. Att ha en uppfattning om en persons egenskaper och behandla 

dem därefter enbart på grund av deras kön är alltså olagligt enligt diskrimineringslagen om 

detta görs på ett sätt som missgynnar den berörda personen. Diskrimineringslagen finns till för 

att säkerställa en jämställdhet i samhället, för var och en oavsett könstillhörighet. 

  

Jämställdhet mellan män och kvinnor anses vara en grundpelare i ett demokratiskt samhälle 

utifrån tre argument: rättvise-, nytto- och demokratiargumentet (SOU 2007:108 s. 188). Inte 

enbart är det en fråga om att fördelningen av ledande positioner i samhället bör vara jämnt 

fördelade mellan könen, utan även ska de båda ha samma möjligheter till makt och 

självförsörjning, detta kallas för rättviseargumentet. Demokratiargumentet innebär att alla 

grupper ska, i likhet med varandra, vara representerade vid maktens högsta nivåer. Det sista 

argumentet, nyttoargumentet, talar för samhällets skyldighet att kunna ta tillvara på både män 

och kvinnors prestationer.   

 

Enligt en Statlig Offentlig Utredning (SOU 2007:108 s. 25) om kön, makt och statistik beskrivs 

det svenska samhället som ett av de mest jämställda samhällena i världen. Den är trots det 

medveten om den starka könsuppdelningen som utredningen påstår finnas inom landet, särskilt 

tydligt kopplat till yrkeslivet. Utredningen menar vidare att maktpositionerna i samhället inte 

är jämnt fördelade mellan män och kvinnor då män sitter på de flesta chefsposter. En skillnad 

finns även i vart dessa chefer återfinns. Utredningen visar att de flesta kvinnliga chefer jobbar 

inom offentlig sektor vid mindre enheter inom vård och omsorg (SOU 2007:108 ss. 33–34). 

Detta står i kontrast till manliga chefer som i större utsträckning finns inom privat sektor vid 

bygg-, tillverkning- och utvecklingsverksamhet. Denna bild bekräftas av SCB (2016) då de 

presenterar statistik för hela landet angående jämställdhet i flera frågor. En av dem är just 

könsuppdelningen av yrkena där männen tjänar mer än kvinnorna samt även att männen sitter 

på fler maktpositioner på lokal och regional nivå än vad kvinnor gör.  

 

2.1.2. Arbete på nationell och lokal nivå för jämställdhet 

Den svenska regeringen säger sig vara världens första feministiska regering (Regeringen.se 

2017. a). Att den svenska regeringen är feministisk innebär för dem att ett 

jämställdhetsperspektiv ska implementeras i den politiska utformningen på såväl nationell som 

internationell nivå. Det innebär vidare att regeringens prioriteringar, i beslut och tilldelning av 

resurser, ska grundas i ett jämställdhetstänk. Regeringen ska jobba för att kvinnor och män ska 
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ha lika stor makt i att influera samhället och sina egna liv. Detta ska de göra genom en 

jämställdhetsintegrering vilket är en strategi som ska influera all politik på samtliga nivåer i 

samhället för att positivt påverka människors villkor (Regeringen.se 2017. b).  

 

Enligt Linköpings universitets utbildningsplan för socionomprogrammet (2015) är de lokala 

utbildningsmålen efter fullgjord examen att: “visa kunskap om det sociala arbetet ur ett 

nationellt såväl som internationellt perspektiv för förståelse av mönster i mångfald och 

ojämlikhet”. Detta citat belyser att socionomstudenter vid Linköpings universitet förväntas 

utveckla en kunskap om ojämlikhet på både nationell och internationell nivå. Utbildningen ska 

alltså bidra till att socionomstudenterna kommer ut i arbetslivet med verktyg för att kunna 

identifiera mönster av ojämlikhet på nationell samt internationell nivå. Rapporten från 

högskoleverket (2009) uttrycker att de vill att universiteten och högskolorna, som utbildar 

socionomer, ska arbeta för jämställdhet vid rekrytering av studenter. I relation till hur samhället 

i Sverige ser ut idag och hur det arbetas för jämställdhet är utbildningsplanen i enlighet med 

detta arbete för att förbereda socionomer att jobba för jämställdhet. Det behövs dock arbetas 

mer om en likvärdig mängd kvinnor och män ska återfinnas inom socionomutbildningen.  

 

2.2. Socialt arbete: ett kvinnodominerat yrke  

I Meeuwisse och Swärds (2006, s. 31) första kapitel i antologin socialt arbete: en grundbok 

talar de om den filantropiska anda i vilket socialt arbete har sin grund. Socialt arbete började 

med att vara styrt av kvinnor, framförallt överklassens kvinnor. Detta fortsatte även när socialt 

arbete senare fick ett mer statligt inslag. Dahle (2012 s. 313) bygger vidare på att socialt arbete 

har sina rötter i välgörenhet men också att de sysslor som utfördes var av tradition kvinnliga 

vilket ledde till att det sågs som ett kvinnoarbete. Socialt arbete har alltså ursprungligen styrts 

och utförts av kvinnor som har genomfört vad samhället bedömde som kvinnliga sysslor.  

 

I tidningen Socionomer, numera känd som socionomen, publicerad av Akademikerförbundet 

SSR (2013) presenteras ett cirkeldiagram över vilka yrken Akademikerförbundets medlemmar 

säger sig jobba med. De har listat tio alternativ på titlar där socionom (9%) var en 

samlingskategori över de titlar som inte är specificerade då en socionom kan jobba inom en 

mängd olika yrken. Den mest förekommande titeln var socialsekreterare (28%) den näst mest 

förekommande titeln var kurator inom hälso- och sjukvård (12 %). Socialt arbete som praktik 

erbjuder alltså en vid bredd av yrken för en socionom. En annan studie genomförd av SCB 

(2014, s. 49) analyserar socionomprofessionens nuvarande könsstruktur och ger en 

framtidsprognos fram till 2030. De konstaterar att socionomyrket idag är kraftigt 

kvinnodominerat både på arbetsmarknaden och inom utbildningssätena. Vidare förutspår de att 

kvinnodominansen kommer öka fram till år 2030. 
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3. Tidigare Forskning 

 

Detta kapitel beskriver den tidigare forskningen om manliga och kvinnliga fördelar inom 

socialt arbete. Därefter presenteras tre olika områden, rekrytering, bemötande och värdering. 

Avslutningsvis sker en diskussion om den tidigare forskningen och dess relevans för studien.  

 

3.1. Fördelar män och kvinnor 

Det är vanligt att både internationellt och nationellt beskriva socialt arbete som en praktik där 

män har fördelar gentemot kvinnor, trots att det är ett kvinnodominerat yrke (Furness 2012, s. 

495; Giesler 2013, ss. 210–211; Lewis 2004, s. 404; Moriarty & Murray 2007, s. 718). Män 

anses äga fördelar gentemot sina kvinnliga kollegor i situationer när det kommer till lön, 

anställning och position. Samtidigt söker sig allt färre män internationellt till socialt arbete då 

de upplever att de går miste om fördelar med att arbeta inom ett mansdominerat yrke (Moriarty 

& Murray 2007, ss. 718–719; Parker & Crabtree 2014, ss. 312, 324–325).  

 

I en artikel av Myers (2010, s. 39) beskrivs uppfattningen att manliga socionomer anses sakna 

flera egenskaper som tillskrivs kvinnliga socionomer. Männen uppfattas inte vara vårdande, 

äga förmågan att bygga längre relationer, trösta och visa uppmärksamhet på samma sätt som 

en kvinnlig socionom tas för given att hon kan. Män tillskrivs istället egenskaper som 

rationalitet och ledarskap (Ibid, s. 39). Kvinnor anses vara anpassade och äga egenskaper för 

direktkontakt och vård av brukare/klient på ett sätt som män inte gör.  

 

I tidigare forskning om för- och nackdelar för män respektive kvinnor i socialt arbete är tre 

områden mer framträdande för denna studie än andra. Det är vid rekrytering till en tjänst inom 

socialt arbete, bemötande från klient och kollegor samt vid olika situationer som lön och 

värdering. Vi har sammanfattat dem som för- och nackdelar vid rekrytering, bemötande och 

värdering.  

 

3.2. Fördelar vid rekrytering  

I sin avhandling baserad på studier utförda i Sverige tar Kullberg (2006, ss. 8–9) upp bilden av 

att män i mycket större utsträckning än kvinnor söker sig till chefspositioner inom socialt 

arbete. Kullberg menar vidare att den bilden inte stämmer överens med verkligheten då antalet 

män i faktiska chefspositioner stadigt har minskat och att kvinnor idag är klar majoritet. 

Kullberg (2013, ss. 1504–1505) fortsätter i en senare artikel att diskutera manliga svenska 

socionomer och hur deras karriärer ser ut inom socialt arbete idag. Kullberg kommer fram till 

att män har större tendenser till att genomföra en karriär på bredden än på höjden mot förr, 

männen söker sig alltså till klientnära yrken och inte chefspositioner. Trots detta visar Kullberg 

på att det fortsatt finns kvar en förväntan på att män ska bli chefer. Kullberg menar att det är i 

männens allt större avvisande av chefspositioner, till fördel för myndighetsutövning och 

utförande arbeten, som kvinnor har kommit att dominera på chefsfronten i Sverige (Kullberg 

2013, ss. 1500, 1505). 
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Internationellt finns en annan tanke uttryckt av den australienskt baserade Pease (2011, s. 412) 

som förutspår att antalet män som kliver upp på chefspositioner kommer att öka i framtiden. 

Pease menar att män generellt inte kommer att söka sig till, eller vara lika attraktiva för, direkt 

klientarbete som för chefspositioner. Detta baserar Pease framförallt på att män i mycket 

mindre grad än kvinnor blir påverkade av att ta hand om hushållet och därav har mer tid att 

lägga på sin karriär.  

3.3. Fördelar vid bemötande 

I sin artikel Men in social work: Challenging or reproducing an Unequal Gender Regime? tar 

Pease (2011, s. 411) upp en diskussion om mäns och kvinnors plats vid bemötande av klienter. 

Bland annat tar Pease upp ett argument som säger att då samhället består av en mängd olika 

män och kvinnor som kan behöva komma i kontakt med socialt arbete bör socialt arbete bestå 

av en liknande mängd olika män och kvinnor för att kunna erbjuda det bästa bemötandet. 

 

När det kommer till bemötande mellan manliga och kvinnliga kollegor inom socialt arbete 

uppfattas det inte som problematiskt, utan istället kan de både mannen och kvinnan känna igen 

egna tillskrivna könsbundna egenskaper hos det andre, i vart fall bland socionomstudenter 

(Giesler 2013, s. 209). I genomgången av bemötande som tas upp i Gieslers artikel nämns inte 

någon problematik om bemötande för personer med samma kön. Det tas närmast för givet att 

bemötande av det egna könet är smärtfritt och utan incidenter när det kommer till kollegor 

emellan.  

 

3.4. Fördelar vid värdering av arbete 

Internationellt har socionomers lön för en kvinnlig socionom följt övrig löneutveckling och till 

och med ökat i jämförelse med andra kvinnodominerade yrken (Moriarty & Murray 2007, s. 

718). Å andra sidan har lönen för manlig socionom inte stigit i samma takt som i 

mansdominerade yrken. Lönesättning är ett tydligt sätt att visa på hur mycket, eller motsatt hur 

lite, ett arbete värderas av arbetsgivaren. Ingen granskad forskning visar på att manliga eller 

kvinnliga socionomer skulle ha en direkt fördel vid lönesättning även om studier som Moriarty 

& Murrays (2007, s. 718) konsekvent nämner att män tjänar mer. 

 

Manliga socionomstudenter i en studie utförd av Giesler (2013, s. 210) berättade om den 

uppfattning som fanns om deras kompetens då de, på grund av att vara män, fick intressantare 

och mer krävande arbetsuppgifter än sina kvinnliga medstudenter. Då artikeln är baserad på 

intervjuer av socionomstudenter och inte socionomer framgår det inte om samma företeelse går 

att finna bland färdigutbildade socionomer.  

 

3.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som har presenterats tar upp att socialt arbete är ett kvinnodominerat 

område men med fördelar för manliga socionomer. I områden såsom rekrytering, bemötande 

och värdering av arbete anses män ha en fördel enbart på grund av sin könstillhörighet. De 

gånger kvinnliga fördelar nämns är det i innehavandet av egenskaper som män anses sakna. 

Ingenstans i den forskning som undersökts fanns ett rättfärdigande av att män har de fördelar 

de uppfattas ha, ingen forskare tycks hävda att män är bättre på att exempelvis vara chefer. Det 
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är alltså uppfattningar som finns och dessa verkar påverka synen om vilket kön som är lämpat 

för vad inom socialt arbete. Vi vill därför se vad vår egen studie finner för uppfattningar om 

fördelar för män respektive kvinnor bland studenter som en dag själva ska ge sig ut i denna 

praktik.  

 

Majoriteten av den forskning som använts i studien är internationell men en ansträngning har 

gjorts för att använda nationell forskning där den har funnits. För- och nackdelar inom socialt 

arbete relaterat till kön är inte ett särskilt beforskat område. Detta har lett till att den tidigare 

forskningen har en stor internationell kontext. Vi anser dock att den internationella forskningen 

är applicerbar då vi ska undersöka studenters uppfattningar. På så sätt kan vår studie antingen 

bekräfta tidigare internationell forskning i en svensk kontext eller inte.   
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4. Teoretisk tolkningsram  

 

Detta kapitel beskriver den valda teoretiska inramningen och hur den kan användas för studien. 

Först kommer en kort förklaring till genusteori, sedan en förklaring till de två valda begreppen 

och till sist en teoridiskussion om användning och problematisering av teorin.  

 

Den teoretiska inramningen för studien är genusteori som ämnar till att förklara genus som 

begrepp, hur det produceras och reproduceras i sociala konstruktioner (Kullberg 2012, ss. 8–

13). För att förankra teorin till vårt syfte har vi valt att fokusera på de två begreppen 

genussystem och genuskontrakt.  

 

4.1. Genussystem 

Den svenske historikern Hirdman har skrivit om genus och förklarar begreppet genussystem 

på följande vis: 

 
“Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett »nätverk» av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger 

upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.” (Hirdman 1988, s. 51). 

 

Hirdman menar på att det finns en mängd olika sociala ordningar/system som alla befinner sig 

inom genussystemet, det är den grundläggande och övertäckande ordningen (Hirdman 1988, s. 

51). Detta system innehar två logiker som systemet är byggt på; 1) isärhållandet av manligt och 

kvinnligt, något som inte bör blandas ihop och 2) hierarkin där mannen överordnar kvinnan 

som det vanliga, det normativa, man gör si man gör så. Det är själva isärhållandet i sig som 

legitimerar den manliga normen enligt Hirdman (Ibid, ss. 51–52). Segregeringens uttryck 

skulle bli suddigare och mer subtilt desto mer differerat samhället är, alltså är det genom de 

tydliga definitionerna av manligt och kvinnligt som legitimerar den manliga normen enligt 

Hirdman. 

 

Isärhållandet sker genom den meningsskapande struktur som finns (Hirdman 1988, ss. 52–53). 

Denna delas upp i tre delar; platser, sysslor, sorter. Är du sort 1 (exempelvis man) gör du syssla 

1 på plats 1. På plats 2 gör du syssla 2 och är en sort 2 (exempelvis kvinna). Platsen och sysslan 

definerar det manliga respektive kvinnliga genuset. Här formas/skapas alltså genus till 

hongenus och hangenus där det manliga legitimeras genom att urskilja det från det kvinnliga. 

Dessa skapas och reproduceras inom systemet genom kulturell överlagring, social integration 

och socialisering.  

 

Barnet ses oskyldigt till genusets systematiska formande där den kulturella överlagringen är de 

tankefigurerna som skapas och återskapas inom samhället (Hirdman 1988, s. 53). Dessa 

tankefigurer kan konkretiseras på den sociala integrationsnivån då de styr institutioner och 

exempelvis arbetsdelningen mellan könen. I sin tur överlagras detta på socialiseringsnivån där 

den direkta inlärningen sker individuellt.  
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4.2. Genuskontrakt 

Nästa begrepp förtydligar formandeprocessen inom systemet, nämligen genuskontraktet som 

Hirdman förklarar på följande vis: 

 
 “... varje samhälle och varje tid har något slags »kontrakt» mellan könen, ett begrepp 

som är användbart trots att det inte får förstås som ett köpslående mellan två jämnstarka 

kumpaner, tvärtom, oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den 

andra.” (Hirdman, 1988, s. 54). 

 

Genuskontrakten kan ses inom samtliga av de tre tidigare nämnda nivåerna (Hirdman 1988, s. 

54). Inom den kulturella överlagringen förhandlas det fram ett osynligt kontrakt mellan könen 

om idealtypen av män och kvinnor samt hur de ska samspela. Den mer konkreta nivån, social 

integration, påverkas av genuskontraktet på den övre nivån genom att lägga grunden till män 

och kvinnors interaktion på institutionell nivå. Där genuskontraktet syns som tydligast är på 

socialiseringsnivån/individnivån där det ofta finns väldigt tydliga sociala koder som styr vad 

män och kvinnor ska arbeta med, hur de ska uttrycka sig, bete sig och interagera med varandra.  

Dessa genuskontrakt är inte beständiga och allmängiltiga, utan högst kontextbundna då 

kontrakten, via systemet, är den process som skapar ny segregering och hierarkisering 

(Hirdman 1988, ss. 54–55). Barnet ses alltså som oskyldigt, att det inte föds med denna 

förståelse, utan blir lärd från en generation till en annan. Hur denna inlärning ser ut kommer att 

grundas i vilket genussystem barnet växer upp inom samt de genuskontrakt som finns 

gestaltade.  

Genuskontrakt som begrepp gör det möjligt att se, både hur män och kvinnors egna historiska 

kontrakt ser ut, men även den potential som ligger i hur långt de båda kontrakten kan täcka in 

det som ännu inte definierats. Med det menar Hirdman att genuskontrakt kan utformas i en 

mängd olika kontexter och nivåer vilket ständigt öppnar upp för nya förhandlingar (Hirdman 

1988, ss. 54–55). 

4.3. Teoridiskussion 

Studien inspirerades av genusteorin vid formuleringen av syfte och frågeställningar. Vid 

tolkning av resultatet i relation till teori användes sedan begreppen genussystem och 

genuskontrakt. Med hjälp av dessa begreppen är det möjligt att vidare förstå resultatet och se 

vad det innebär. Med den teoretiska referensramen undersöks det valda fenomenet ur ett par 

glasögon för att tolka och förstå resultatet (Bryman 2011, ss. 22–25). I diskussionsavsnittet 

kommer andra glasögon att diskuteras och hur de kunde tolkat resultatet annorlunda.  

 

Då genussystem ämnar till att förklara hur manligt och kvinnligt genus systematiskt produceras 

och reproduceras i samhället kan den användas i studien för att tolka och analysera de 

uppfattningar som socionomstudenter har för sin framtida praktik (Hirdman 1988, ss. 51–52). 

Enligt genussystemets logiker bör det tydligt synas i resultatet, en uppfattad skillnad mellan 

män och kvinnor, där män har flest fördelar. Inte nödvändigtvis för att män anses vara mer 

kompetenta, men istället för att de ingår i den överordnade normen. 

 

Genussystemet ger en förståelse av de förutsättningar som finns idag men även de framtida 

föreställningarna, vilket är fallet i denna studie (Hirdman 1988, ss. 51–52). Om genussystemet 

förstås som återskapande och upprätthållande av kvinnors och mäns normer, kan resultatet se 
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hur de bidrar till nutida samt framtida föreställningar om för- och nackdelar med att vara man 

respektive kvinna inom socialt arbete. 

 

Genuskontrakt förklarar hur de båda könen förhandlar om makt och förståelsen kring deras 

respektive genus i en samhällskontext (Hirdman 1988, s. 54). I studien ämnar vi att förstå 

genuskontrakten inom samhällskontexten vid Linköpings universitet. Vilka uppfattningar har 

socionomstudenter om påverkan av könstillhörighet på förutsättningarna inom den framtida 

arbetsrollen. Genom genuskontrakt som begrepp är det möjligt att analysera resultatet för att 

se hur dessa genuskontrakt ser ut inom praktiken bland socionomstudenter och om de är eniga 

eller ej. 
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5. Metod 

 

Detta kapitel beskriver metoden och metodologiska överväganden som gjorts i studien. En 

redovisning över hur studien har konstruerats. Avslutningsvis förs en diskussion om för-och 

nackdelar med de metodologiska tillvägagångssätten som valts.  

 

5.1. Val av metod  

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar bland socionomstudenter vid Linköpings 

universitet om situationsbundna samt generella för-och nackdelar med att vara man respektive 

kvinna inom socialt arbete. Eftersom studien ska undersöka uppfattningar och åsikter på en 

större grupp individer valdes en kvantitativ metod då generalisering är en av dess redskap 

(Eliasson 2013, s. 29–30). Kvantitativ metod möjliggör övergripande slutsatser och 

generaliseringar genom att genomföra beräkningar på det material som hämtats in. Studien är 

induktiv men med positivistiska drag (Patel & Davidson 2003, s. 27). Att helt ta bort 

förutfattade meningar är omöjligt då egna idéer och tankar alltid påverkar utformningen i någon 

utsträckning (Ibid, ss. 23–24). 

 

5.2. Population 

Eliasson (2013, s. 44) menar att en totalundersökning är det mest gynnsamma val av 

undersökningsform, men att dessa inte alltid går att genomföra då populationen kan vara för 

stor och är då alltför resurskrävande. Då populationen är given i syftet, socionomstuderande 

vid Linköpings universitet, och den gruppen är möjlig att genomföra en totalundersökning på 

var det ett självklart val. I andra fall kan det vara en kostnadsfråga om hur många enkäter som 

kan skickas ut men det problemet finns inte vid en webbenkät. Populationen begränsades inte 

ytterligare utan samtliga studenter fick möjlighet att svara på enkäten för att sedan möjliggöra 

jämförelser mellan dem. I och med valet av en totalundersökning, där alla ur populationen 

undersöks, genomförs inget urval och ingen hänsyn behöver tas till statistiska felmarginaler i 

mätningarna mer än bortfallet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 101).  

 

5.3.Bortfall 

Det är av stor vikt vid genomförandet av en kvantitativ studie att undvika ett större bortfall för 

att öka sannolikheten att respondenternas svar är representativt för populationen i stort 

(Bryman 2011, s. 231). Det kan finnas en skillnad i uppfattning mellan de som har och inte har 

svarat på enkäten. Risken ökar vid stora bortfall då svaren inte är generella för populationen. 

Det är inte ovanligt vid användandet av enkäter att ett större bortfall uppstår, och det är inte 

heller ovanligt att det finns en skillnad mellan de som väljer att svara och de som inte gör det. 

(Ejlertsson 2014, s. 25–27). 

 

Utav de 266 studenter som mottog enkäten svarade 155, vilket innebär att enkäten har en 

svarsfrekvens på 58 %. En ansträngning gjordes för att få frågor och information så tydlig som 

möjligt för att undvika missförstånd (Eliasson 2013, s. 29). Påminnelser skickades ut för att 

öka svarsfrekvensen och flitig avisering på internetforum som socionomstudenter besöker. Av 

de totalt 111 studenter som inte svarade på enkäten har 20 av dem påbörjat den. Vad påbörjat 

innebär kan variera från student till student. Survey&Report som användes för att skicka ut och 

samla in enkäterna mäter en enkät som påbörjad från det att den är öppnad och fram till att den 

är inlämnad. Det är alltså möjligt att de som påbörjade enkäten men inte skickade in den 
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svarade på samtliga frågor men sedan valde att inte skicka in den. Det är lika möjligt att de 

öppnade den och sedan stängde ner den direkt, att de påbörjade att svara på den men sedan 

avbröt då de fann en fråga jobbig, tråkig, svår eller kränkande. En kortare bortfallsuppföljning 

genomfördes riktat mot de som valt att påbörja enkäten men inte genomfört den. Det vanligaste 

svaret som uppkom när de tillfrågades i telefonsamtal var att de hade öppnat enkäten, påbörjat 

den och sedan fått något annat för sig och glömt bort den.  

 

5.4. Datainsamling och genomförande 

5.4.1. Enkäter 

För att genomföra studien skickades webbenkäter ut. Enkäterna designades i Survey&Report 

via Lisam och skickade ut via dess mejlfunktion. Fördelen med att ha enkäter i webbformat är 

att de är lätta att skicka till en större grupp samt att respondenterna kan fylla i dem själva utan   

övervakning (Eliasson 2013, s. 29). I enkäten fanns enbart slutna frågor med ett val per fråga 

för respondenten. Genom att exkludera öppna frågor garanterades ett minimalt utrymme för 

egen tolkning och analysen av svaren senare. 

 

De första frågorna i enkäten rör respondenternas bakgrund: vilket kön de identifierar sig med, 

hur gamla de är, vilken termin de studerar, om de har genomfört sin VFU och om de har tidigare 

arbetserfarenhet inom socialt arbete samt eventuellt antal år de arbetat. Därefter är enkäten 

uppdelad i tre områden: rekrytering, bemötande, värdering och sedan tre frågor om tillskrivna 

könsbundna egenskaper. De tre områdena hade tre frågor där respondenterna skulle svara om 

de tror att män eller kvinnor har en fördel gentemot varandra inom de olika områdena. I slutet 

av varje område fanns en sammanfattande fråga där studenterna uppmanades att sammanfatta 

sin uppfattning om män och kvinnors för- och nackdelar inom området på en 10-gradig skala. 

Inom de tre områdena hade de tre första frågorna en 5-gradig skala med alternativen: 1, Ja, 

kvinnor har en klar fördel, 2, Ja, kvinnor har en viss fördel, 3, Nej, det finns ingen skillnad, 3, 

Ja, män har en viss fördel, 3, Ja, män har en klar fördel. Vid de sista frågorna om tillskrivna 

könsbundna egenskaper ber vi respondenterna att svara på en 10-gradig skala om deras åsikter 

till olika påståenden. 

 

I enkäten ska studenten inte ge svar på hur det ser ut i praktiken utan ge sin uppfattning. Några 

frågor inkom under tiden enkäten var ute som löd liknande och besvarades på samma sätt: De: 

“jag tror att det är såhär men är inte säker på att det faktiskt är så.” Vi: “Vi är intresserade om 

din uppfattning, svara som du tror att det är.” 

(Enkäten hittas under bilaga 1).  

 

5.4.2. Tillvägagångssätt 

Tidigt i planeringen av studien påbörjades konstruktionen av enkäten. Inledningsvis 

genomfördes en pilotundersökning på bekanta med erfarenhet av socialt arbete där feedback 

samlades in på enkäten och dess struktur. Enkäten växte sedan fram i diskussion med 

handledare samt kritiken fått från pilotundersökningen. Efter en kortare mejlkonversation med 

Linköpings universitet mejlade de över mejladresser till deras socionomstudenter. Dessa 

mejladresser matades noggrant i Survey&Report. Det blev då övergripligt att se vilka 

mejladresser studenterna hade, vilken termin de studerade och möjligt att ge varje e-post en 

specifik identitetsbeteckning. På så sätt var det möjligt att kontrollera vilka som svarat och 

vilka som påminnelser kunde skickas till. Det blev också möjligt att kontrollera att enbart de 

som var del av populationen kunde besvara enkäten (Trost & Hultåker 2016, s. 138).  
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I varje mejl som skickades ut fanns information om vad enkätens syfte var och vad de behövde 

göra för att delta. Från och med det att enkäterna skickades ut hade studenterna tio dagar på sig 

att besvara och skicka in enkäten. Två påminnelser skickades ut till de som inte svarat eller 

enbart påbörjat enkäten. Den första skickades ut efter två dagar och den sista skickades ut dagen 

innan enkäten stängdes. Totalt inkom 155 svar. Efter det att inlämningen var stängd och data 

överförd till Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) raderades enkätsvaren. 

 

Svaren från enkäterna överfördes direkt till SPSS. Survey&Report tillät förberedande av 

svarsalternativen på så sätt att den kodade automatiskt varje svarsalternativ och gav den en 

siffra. Detta gjorde det möjligt att ladda ner en fullständig SPSS- och Excel fil med korrekt 

data. På så vis underlättades arbetet genom att färdiga etiketter för varje enskild variabel redan 

fanns och inte behövde konstrueras.  

 

5.4.3. Operationalisering 

För att kunna besvara frågeställningarna behöver de ingående begreppen operationaliseras till 

mätbara variabler. Studiens första frågeställning var vilka uppfattningar som finns bland 

socionomstudenter angående situationsbundna samt generella för- och nackdelar för män 

respektive kvinnor inom socialt arbete. Först kommer en förklaring på hur situationsbundna 

fördelar mättes och sedan hur de generella mättes. Situationsbundna fördelar delades in i 

bemötande, rekrytering och värdering. Samtliga frågor inom varje område mättes på en 

ordinalskala, vilka sedan kunde summeras till ett index (Ejlertsson 2014, s. 96–97). Varje index 

skapades på samma sätt, genom situationsbundna frågor med fem alternativa svar vilket 

numrerades 1–5. 1 betydde att kvinnor har en klar fördel, 2 att kvinnor har en liten fördel, 3 att 

ingen har någon fördel, 4, att män har en liten fördel och 5 att män har en klar fördel. Eftersom 

varje område bestod av 3 frågor och varje fråga hade 5 möjliga svar var indexets lägsta möjliga 

värde 3 och det högsta 15. Mittpunkten för indexet var 9. Ett lågt värde på indexet beskriver 

uppfattningen att kvinnor har en fördel och ett högt värde beskriver uppfattningen att män har 

en fördel. Ett index på 9 visar att studenten inte anser att varken män eller kvinnor har en fördel. 

Efter att separata index för rekrytering, bemötande och värdering konstruerades lades de ihop 

för att se om studenterna ansåg att män eller kvinnor har flest situationsbundna fördelar. Indexet 

för situationsbundna fördelar består alltså av 9 frågor som vardera har 5 möjliga svar. Indexets 

lägsta värde blir därmed 9 och det högsta 45 med en mittpunkt på 27. 

 

De avslutande generella frågorna inom varje område sammanfattades i ett separat index kallat 

generella fördelar.  Frågan som ställdes var ifall studenten uppfattade att män eller kvinnor 

generellt hade en fördel inom området med möjlighet att svara på en 10-gradig skala. Att svara 

1 betydde att kvinnor generellt har en tydlig fördel inom området och 10 betyder att män har 

en tydlig fördel. Svaret 5 betyder att varken män eller kvinnor har en fördel inom området. När 

de 3 sammanfattande frågorna sedan lades ihop blev indexets lägsta möjliga värde 3 och det 

högsta 30. Mittpunkten för detta index är 16,5. 

 

Den andra frågeställningen angående åsikter om tillskrivna könsbundna egenskaper mättes 

genom att formulera olika uppfattningar som finns inom socialt arbete, enligt tidigare 

forskning, till påståenden (Kullberg 2006, ss. 8-9, Myers 2010, s 43). De olika uppfattningarna 

var att män är bra på att fatta beslut, att män söker sig i större utsträckning till chefstjänster än 

kvinnor och att män inte är lika vårdande som kvinnor. Varje påstående mättes på en 10-gradig 

skala, där 10 motsvarar att studenterna instämmer med påståendet och 1 att studenterna inte 

instämmer med påståendet. 
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Studiens tredje frågeställning var om socionomstudenters uppfattningar och åsikter varierar 

beroende på könstillhörighet, ålder, termin, VFU, tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete 

och antal års erfarenhet. För att besvara frågeställningen analyserades studenternas bakgrund 

genom deskriptiv statistisk frekvensfördelning, för att få en övergripande bild över studenterna. 

Samtliga bakgrundsfrågor förutom ålder är kvalitativa variabler, ålder delades upp inom fem 

olika grupper men förblev annars en kvantitativ variabel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, ss. 41–45). Genom att ha tydliga kvantitativa variabler underlättas analyser för 

jämförelse i svar mellan olika socionomstudenter.  

 

5.4.4. Analysmetod 

För framställning av figurer har de mest lämpade typerna av diagram, tabeller och analyser 

valts utifrån de variabler som mäts (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 45–56). Vid 

analys av bakgrundsfrågorna analyserades varje univariat kvalitativ variabel för sig. För att 

beskriva fördelningen mellan respondenterna framställdes uppdelningen av kön, termin och 

tidigare arbetserfarenhet genom stapel- och cirkeldiagram. En medelvärdes- och 

standardavvikelseanalys genomfördes på indexen för att beskriva vilken sammanställd 

uppfattning socionomstudenterna hade. Då de sammanställda indexen innebär en mätning av 

en kvantitativ univariat variabel användes histogram för att presentera resultaten. Grupperad 

medelvärdesanalys genomfördes på indexen situationsbundna- och generella fördelar för att 

urskilja skillnaden i svar från våra respondenter (Ibid, ss. 301–305). Detta då indexen och 

bakgrundsfrågorna bestod av multivariata kvantitativa samt kvalitativa variabler, vilket vidare 

ledde till framställningar i form av stapeldiagram. Bland de tre slutgiltiga påståendena om 

tillskrivna könsbundna egenskaperna hanterades univariata kvalitativa variabler. För att mäta 

åsikterna till dessa påståenden användes median-, räckvidds- och variationsanalys som senare 

framställdes genom stapeldiagram (Ibid, ss. 45–56). 

 

För att testa signifikanta skillnader i de olika indexens (situationsbundna- och generella 

fördelar) indexmedelvärde mellan studenter med olika kön, VFU erfarenhet och tidigare 

arbetserfarenhet utfördes Independent Sample T-test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 

ss. 229–235). Denna analysmetod valdes då det är dikotoma variabler som mäts mot indexet. 

Medelvärde, standardavvikelse, t-värde samt signifikansvärde (P-värde) presenteras i tabeller. 

Testerna avsåg att mäta samband mellan studenternas bakgrund och indexmedelvärde, 

exempelvis om kvinnor och män har signifikant olika åsikter om mäns generella fördelar inom 

socialt arbete. 

 

För att testa signifikanta skillnader i indexmedelvärde bland kategorierna: termin, ålder och 

antal års erfarenhet på indexen situationsbundna- och generella fördelar utfördes One-Way 

Analysis Of Variance (ANOVA) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010 ss. 243–247). Denna 

analysmetod valdes då kategorierna hade fler än två variabler på ordinalskalan. Resultaten 

redovisades genom tabeller där antal respondenter, medelvärde, standardavvikelse, F-värde 

och signifikansvärde framkom. Dessa tester avsåg att mäta samband mellan kategori och 

indexmedelvärde, exempelvis om termin har ett signifikant samband med situationsbundna 

fördelar.  

 

För att se om det finns ett samband mellan situationsbundna- och generella fördelar 

genomfördes en Pearson korrelationsanalys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 259–

263). Redovisningen av tabeller var framställd efter antal respondenter, medelvärde, 

standardavvikelse, kraft i samband samt signifikansvärde. Det testades i syfte att undersöka om 

de situationsbundna uppfattningarna hade någon relevans för den generella uppfattningen. 
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Avslutningsvis utfördes Chi2 test bland kategorierna: kön, VFU, termin, arbetserfarenhet, ålder 

och antal års erfarenhet för påståendena om tillskrivna könsbundna egenskaper för att testa 

signifikanta skillnader i medelvärde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010 ss. 213-224). 

Tabellen framställdes på så vis att antal respondenter fördelat på män och kvinnor samt 

signifikansvärde gick att avläsa. De utfördes med avsikt att testa om det fanns signifikanta 

samband mellan kategori och medelvärde, exempelvis om kön har ett signifikant samband med 

generella fördelar. 

 

5.5. Reliabilitet och validitet  

För att garantera en studies trovärdighet och giltighet används reliabilitet och validitet som 

begrepp (Eliasson 2013, ss. 14–16). Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, att den ska 

kunna genomföras flera gånger under liknande förhållanden och fortfarande få samma resultat 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 104). I och med att en totalundersökning 

genomfördes minskade risken för statistisk felmarginal. Eftersom inget urval genomfördes 

kommer resultatet alltid bli representativt även om studien görs om. Så länge svarsfrekvensen 

alltid är god kommer den alltid att ge en representativ och generaliserbar bild av populationen. 

Ytterligare aspekter som tagits hänsyn till är enkäten och dess formulering. För att öka 

reliabiliteten i studien har enkäten förberetts väl och frågeställningarna har operationaliserats 

(Ibid, s. 104).  

 

Instruktionerna som gavs ut med enkäten var genomtänkta för att ge relevant information utan 

att ge varken för mycket eller för litet. Varje fråga var gjord så att det inte var möjligt att gå 

vidare till nästa fråga om den inte var korrekt ifylld. Flera frågor gjordes under varje ämne med 

mål att stärka studiens reliabilitet då variablerna mäts på flertal sätt för att tillförsäkra en god 

reliabilitet. Avslutningsvis fick varje område en avslutande fråga för att sammanfatta 

respondentens uppfattning om området i stort. Genom korrelationstest kan relevansen för 

situationsbundna frågorna testas mot den generella uppfattningen. 

 

Konstans är ett begrepp som legat till grund vid genomförandet och planering av studien då det 

fenomen som belyses inte har ändrats drastiskt under den tid studien genomfödes och därför 

inte påverkade respondenterna i fråga om när de valde att fylla i enkäten (Trost & Hultåker 

2016, s. 62). I strävan mot hög reliabilitet ökar även chansen för en god validitet då en korrekt 

genomförd undersökning i större utsträckning leder till att studien mäter vad den ämnar göra.  

 

Validiteten riktar in sig på giltigheten för studien, att den studerar det vi menar att den ska 

studera (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 104). För en hög validitet i en studie bör 

operationaliseringen av frågeställningarna över till frågor vara god. Dessa frågor ska sedan 

kunna göras om till mätbara variabler. Om dessa variabler kan mätas och mäts på ett 

tillfredsställande sätt som besvarar frågeställningarna har studien hög validitet. I studien togs 

olika begrepp ut från frågeställningarna och konstruerades om till frågor i enkäten. Genom att 

konstruera variabler på detta sätt ökar chansen för en god validitet i studien, då variablerna 

direkt kommer ifrån frågeställningen. Syfte och frågeställningar har styrt konstruktionen av 

enkäten men de teoretiska begreppen har inte operationaliserats.  
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De frågor som rör specifika egenskaper eller situationer inom socialt arbete är hämtade från 

tidigare forskning. Detta har gjorts för att försäkra att studien förankras i tidigare genomförd 

forskning och inte bygger på våra egna förutfattade meningar. I fråga om validitet är det även 

av vikt att se till hur frågan ställs i enkäten samt vilka svarsalternativ som ges till 

respondenterna (Trost & Hultåker 2016, ss. 62–63). Vid mätning av åsikter kan det tänkas att 

det är mindre relevant att ha svarsalternativ som mäter frekvens, utan istället ge möjlighet att 

svara inom termer av uppfattning och åsikt som respondenten instämmer med. Hänsyn togs till 

detta såväl som alternativet att mäta huruvida respondenterna instämde med vissa påståenden. 

Detta för att minska enkättrötthet som kan leda till att respondenterna svarar på måfå (Ibid, s. 

70).  

 

5.6. Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes enligt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 

Respondenterna ska informeras om sitt deltagande i studien, att det är helt frivilligt, att de kan 

avbryta sitt deltagande i studien, samtycke ska inhämtas och att de själva ska välja om de deltar 

eller avbryter sitt deltagande utan yttre påtryckningar. Varje informant blev informerad om 

studien i sin helhet, vad den skulle undersöka och vad studien försöker bidra med. I utskicket 

gjordes det klart för respondenten att deltagandet var helt frivilligt, de behövde inte svara om 

de inte ville och de hade full möjlighet att stänga ner enkäten medan de skrev den om de inte 

vill slutföra den. Detta är också sättet som samtycke inhämtades, efter att respondenten hade 

fått all information om studien och fyllt i enkäten hade de valet om de vill skicka in den eller 

inte. Om de gjorde det bedöms det som att de har gett sitt samtycke att deras svar får användas 

i studien. Samtliga som svarat är anonyma och inget sätt finns för att spåra vilken informant 

som har gett vilket svar. Enkätsvaren har även raderats efter det att de kodades om till data.  
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6. Resultat 

 

Detta kapitel beskriver resultaten och analyserna på de enkäter vi skickade ut. Först presenteras 

studenternas olika bakgrunder och därefter följer deras svar på de fyra olika områden som fanns 

i enkäten sammanfattade i index. Vid presentation av ett resultat med tabell presenteras först 

tabellen och sedan förklarande text. Enkät och frekvensfördelning finns som bilaga (Se bilaga 

1). 

6.1. Redogörelse av underlag 

Tabell 1: Bortfallsanalys 

Termin Enk. Utsk. N Påbörjad N Svar N % Svarsfrekvens 

2 95 10 33 35 

4 80 4 50 63 

6 91 3 71 78 

Totalt 266 17 154 58 

 

Totalt är det svaren från 155 av 266 (58%) studenter som ligger till grund för studiens empiriska 

material (tabell 1). Inom termin 2 inkom 33 av 95 (35%) enkäter, inom termin 4 inkom 50 av 

80 (63%) enkäter och inom termin 6 inkom 71 av 91 (78%) enkäter.  

 

 
Figur 1: Vilket kön studenterna identifierar sig med 

 

Vid frågan vilket kön studenterna identifierar sig med svarade 124 (80 %) studenter att de 

identifierade sig som kvinna, 30 (19,4 %) studenter svarade att de identifierar sig som man och 

1 (0,6 %) student identifierar sig som annat (figur 1). Åldern av de som svarade på enkäten 

varierade från 19 till 50 år där medelåldern var 28,1 år och medianvärdet 25,5. Därmed är 

hälften av de som svarat på enkäten är yngre än 28 år. 
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Figur 2: Fördelning av studenter över terminer 

 

 

Utav de 155 studenter som svarade på enkäten kom 71 (45,8 %) från termin 6, från termin 4 

svarade 50 (32,3 %) studenter, från termin 2 svarade 33 (21,3 %) studenter och 1 (0,6 %) 

student uppgav sig studera en annan termin än vad alternativen angav (figur 2). Vid frågan om 

de genomfört VFU svarade 84 (54,2 %) studenter att de inte hade gjort det och resterande 71 

(45,8 %) studenter uppgav att de har gjort det.   

 

 
Figur 3: Tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete 

 

Totalt svarade 100 (64,5 %) studenter att de har tidigare arbetserfarenhet av att arbeta inom 

socialt arbete och resterande 55 (35,5 %) uppgav att de inte har sådan erfarenhet (figur 3). Av 

de 100 studenter som sade sig ha tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete har 45 (45 %) 

mindre än 1 års arbetserfarenhet, 29 (29 %) studenter uppgav att de har 2 till 3 års 

arbetserfarenhet, 8 (8 %) studenter uppgav att de har 4 till 5 års arbetserfarenhet och 18 (18 %) 

uppgav att de har 6 eller fler års arbetserfarenhet.  
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6.2. Uppfattningar om situationsbundna för- och nackdelar med att vara man respektive 

kvinna inom socialt arbete 

 
Figur 4: Index: Uppfattningar om rekrytering av män respektive kvinnor inom socialt arbete 

 

Figur 4, 5 och 6 visar studenternas uppfattningar om rekrytering, bemötande och värdering av 

arbete. Det högsta möjliga värdet är 15 och det lägsta är 3 med 9 (den prickade linjen) som 

mittpunkt. Allt över 9 visar på en uppfattning att män har en fördel och allt under 9 visar på att 

kvinnor anses ha fördel istället, desto längre från 9 desto starkare är uppfattningen att antingen 

män eller kvinnor har fördel. Vid frågor om rekrytering inom socialt arbete har 

socionomstudenter en relativ enad uppfattning om att män har en liten fördel gentemot kvinnor 

(figur 4). 
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Figur 5: Index: Uppfattningar om bemötande av män respektive kvinnor inom socialt arbete 

 

Figur 5 visar att socionomstudenternas uppfattning angående män respektive kvinnors fördelar 

avseende bemötande inom socialt arbete är relativt enad. Majoriteten (typvärdet) hamnade på 

värdet 9 vilket indikerar att majoriteten av studenterna inte anser att det inte finns någon 

skillnad, även om det väger över till viss del för män totalt sett. 

 

 
Figur 6: Index: Uppfattningar om värderingar av män respektive kvinnor inom socialt arbete 
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Resultatet av frågor angående värderingar av män respektive kvinnor inom socialt arbete pekar 

mot att socionomstudenter uppfattar att det finns fler fördelar för männen och att studenterna 

är relativt enade om denna uppfattning (Figur 6). Spridningen är som störst i svaren om 

rekrytering (Figur 4) i jämförelse med bemötande (Figur 5) och värdering (Figur 6) där 

spridningen är som minst inom den sistnämnda.  

 

 

 
Figur 7: Total index: Uppfattningar om situationsbundna fördelar (inklusive rekrytering, 

bemötande och värdering) 

Figur 7 visar studenternas fördelning avseende deras uppfattning om män respektive kvinnors 

situationsbundna fördelar totalt sett. Med nio frågor och värdena 1-5 på varje är det högsta 

möjliga indexet 45 och det lägsta 9 för situationsbundna fördelar. Mittpunkten (den prickade 

linjen) för detta index ligger på 27 som skulle representera kategorin ingen skillnad. Detta 

innebär alltså att desto längre ifrån mittpunkten respondenterna är, desto mer skillnad tror de 

att det finns. Desto lägre indexet är desto mer anser man att kvinnor har en klar fördel och ett 

högre index motsvarar fördelar för män. Medelvärdet (mean) ligger på den högre skalan 30,4 

och standardavvikelsen på 3. Från den sammanställning som har gjorts går det att se att 

studenter anser att män har situationsbundna fördelar inom socialt arbete gentemot kvinnor.  

 

Vid närmare analys av enskilda frågor inom områden framkom det att män uppfattas ha flest 

fördelar vid chefsrekrytering och att fördelarna sedan successivt minskas vid myndighet och 

till sist utförare där det nästintill inte finns någon skillnad mellan könen. Inom området 

bemötande fanns en skillnad vid frågan om bemötande av kollegor som är den enda frågan, av 

alla situationsbundna fördelar, där uppfattningen lutar åt att kvinnor har en liten fördel. Ur 
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området värdering vägde frågan om löneskillnader tyngst och var den fråga där studenterna 

ansåg att män har klarast fördel. 

 

6.2.1. Skillnader i indexmedelvärde inom uppfattningar om situationsbundna fördelar 

baserat på termin, tidigare arbetserfarenhet och kön. 

 

 
Figur 8: Index: Uppfattningar om situationsbundna fördelar fördelat på termin, tidigare 

arbetserfarenhet och kön. 

 

Figur 8 visar svaren på situationsbundna fördelar uppdelat på vilken termin studenten studerar, 

om de har tidigare arbetserfarenhet och om de identifierar sig som man eller kvinna. Överlag 

är skillnaden i medelvärde relativt liten. De som anser att män har mest situationsbundna 

fördelar (det vill säga har högst medelvärde) är män med tidigare arbetserfarenhet i termin 2 

(medelvärde=33,9) och kvinnor med tidigare arbetserfarenhet i termin 4 (medelvärde=33,9). 

De som anser att män har minst situationsbundna fördelar är män utan tidigare arbetserfarenhet 

i termin 6 (medelvärde=31) men de har ändå ett medelvärde över 27 vilket betyder att även de 

anser att män har fördelar.  

 

Medelvärdet av uppfattningen om mäns fördelar är mindre för varje termin, bland män med 

tidigare arbetserfarenhet, där de i termin 2 hamnade högst (33,9), termin 4 (32,2) och lägst 

termin 6 (31,8). I det stora hela är det små skillnader i uppfattning mellan termin, 

arbetserfarenhet och kön då deras uppfattningar inte skiljer sig åt markant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

Tabell 2: T-test på uppfattningar om situationsbundna fördelar mellan 

könstillhörighet respektive arbetserfarenhet 

Kön N Medel- 

värde 

Std. Av. Medelväd- 

es skillnad 

T-värde P-värde 

Man 30 30,1 3,1    

Kvinna 124 30,5 3    

Totalt 154 30,4 3 -0,4 -630 0,530 

Erfarenhet       

Ja 100 30,7 3    

Nej 55 30 3,1    

Totalt 155 30,4 3 0,7 1,3 0,190 

 

 

För att testa sambandet mellan könstillhörighet respektive erfarenhet i relation till 

indexmedelvärde för situationsbundna fördelar användes Independent Sample T Test. Tabell 

2 visat att det inte finns en statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns 

indexmedelvärde (P=0,530). Enligt tabell 2 finns det inte heller en statistisk signifikant skillnad 

mellan de som har- och inte har tidigare arbetserfarenhet (Sig.=0,190) Därmed har varken 

könstillhörighet respektive erfarenhet något större samband med situationsbundna fördelar.  

 

Tabell 3: ANOVA test på uppfattningar om situationsbundna fördelar 

mellan terminer 

Termin N Medel. Std. Av. F P-värde 

Termin 2 33 30 3,8   

Termin 4 50 30,4 2,8   

Termin 6 71 30,6 2,8   

Totalt 154 30,4 3,1 483 0,618 
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För att slutligen testa sambandet mellan termin och situationsbundna fördelar utfördes ett One 

Way Analysis Of Variables (ANOVA). Ur tabell 3 går det att avläsa att det inte finns en 

signifikant skillnad i indexmedelvärde mellan de tre terminerna (Sig.=0,618). Ingen termin har 

något större samband med indexmedelvärde för situationsbundna fördelar.  

 

6.3. Uppfattningar om generella fördelar med att vara man eller kvinna inom socialt arbete  

 

 
Figur 9: Index: Uppfattningar om generella fördelar 

 

Som avslut på varje område ställdes en sammanfattande fråga om uppfattningar om värdering, 

rekrytering och bemötande i socialt arbete som här sammanfattas i generella fördelar med att 

vara man eller kvinna inom socialt arbete. Indexet går från 3 till 30 där mittpunkten 16,5 står 

för ingen skillnad (Figur 9). Allt under 16,5 står för att kvinnor anses ha generella fördelar och 

allt över står för att män har dem, ju längre bort från 16,5 desto mer fördel anses respektive kön 

ha. Standardavvikelsen ligger på 4,1 medan medelvärdet hamnade på 18,9. 

 

Ett Pearson korrelationstest genomfördes på indexmedelvärdet av situationsbundna fördelar 

och generella fördelar där korrelationskoefficienten 0,7 (p-värde <0,001) visar på ett 

signifikant, relativt starkt samband mellan frågorna inom de tre första områdena. Det är alltså 

troligt att en student som får ett högt index inom situationsbundna fördelarna också kommer 

att få ett högt index på de generella fördelarna. 
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6.3.1. Skillnader i indexmedelvärde inom generella fördelar baserat på termin, tidigare 

arbetserfarenhet och kön. 

 

 
Figur 10: Index: Uppfattningar om generella fördelar fördelat på termin, tidigare 

arbetserfarenhet och kön. 

 

Figur 10 visar svaren på generella fördelar uppdelat på vilken termin studenten studerar, om 

de har tidigare arbetserfarenhet och om de identifierar sig som man eller kvinna. Överlag är 

skillnaden i medelvärde inte så stor, med undantag för gruppen män i termin 2 utan tidigare 

arbetserfarenhet. Det är denna grupp som hamnar lägst (medelvärde=11) jämfört med gruppen 

män i termin 4 utan tidigare arbetserfarenhet som hamnar högst (medelvärde=19,8). Män i 

termin 2 utan tidigare arbetserfarenhet tillsammans med gruppen män i termin 6 utan tidigare 

arbetserfarenhet (medelvärde=16), är de enda grupperna att placera sig under mittenstrecket 

(16,5) vilket betyder att de tror att kvinnor har något fler generella fördelar i relation till män. 

Socionomstudenterna är överlag eniga i sina uppfattningar om de generella fördelarna.  
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Tabell 4: T-test på uppfattningar om generella fördelar inom kön respektive erfarenhet 

Kön N Medel. Std. Av. Sk. 

Medel. 

T Sig. 

Man 30 18,3 4,7    

Kvinna 124 19 4    

Totalt 154 18,9 4,1 -0,7 -0,9 0,358 

Erfarenhet       

Ja 100 19,3 4,1    

Nej 55 18 4,1    

Totalt 155 18,9 4,1 1,3 1,9 0,061 

 

 

 

För att testa sambandet mellan könstillhörighet respektive erfarenhet i relation till 

indexmedelvärde för generella fördelar utfördes samma typ av t-test avseende de 

situationsbundna fördelarna. Tabell 4 visar att signifikansvärdet var lägre inom både 

könstillhörighet (Sig.=0,358) och erfarenhet (Sig.=0,061) i relation till de signifikansvärden 

som visades enligt tabell 2. Signifikansvärdet för erfarenhet hamnade nära gränsen för statistisk 

signifikans men sambandet ses alltså inte tillräckligt starkt. Med andra ord visar testet att 

könstillhörighet och erfarenhet inte har ett samband med generella fördelar.  

 

Tabell 5: ANOVA test på uppfattningar om generella fördelar mellan terminer 

Termin N Medel. Std. Av. F Sig. 

Termin 2 33 17,5 5,2   

Termin 4 50 19,1 3,4   

Termin 6 71 19,3 4   

Totalt 154 18,9 4,1 2,2 0,112 
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För att testa sambandet mellan termin och indexmedelvärde för generella fördelar användes 

ANOVA för att testa skillnader mellan de olika terminerna. Ur tabell 5 går det att avläsa att det 

inte finns en signifikant skillnad i indexmedelvärde mellan de tre terminerna (Sig.=0,112). 

Därmed har termin inget större samband med medelindex för generella fördelar. Noterbart för 

de båda ANOVA testen var att medelvärdet steg successivt för varje termin.  

 

6.4. Socionomstudenters svar till olika påståenden om könsbundna tillskrivna egenskaper. 

 
Figur 11: Socionomstudenters svar vid påståendet: Män är generellt bättre än kvinnor på att 

fatta beslut. 

 

Figur 11, 12 och 13 visar studenternas svar vid olika påståenden om egenskaper. Det högsta 

svar de kan ge är 10 vilket betyder instämmer och det lägsta är 1 vilket betyder instämmer inte. 

Desto högre svar studenter ger desto mer instämmer de med påståendet och desto lägre svar 

desto mindre instämmer de. Figur 11 visar att majoriteten av studenterna inte instämmer med 

påstående om att män är generellt bättre på att fatta beslut.  
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Figur 12: Socionomstudenters svar till påståendet: Män är generellt mer vårdande än 

kvinnor. 

 

I figur 12 varierade svaren mellan 1-7 med en räckvidd på 6 då svar saknas på värdena 6, 8, 9 

och 10.  Resultatet (median=1) pekar på att socionomstudenter starkt ställer sig emot påståendet 

att män generellt är mer vårdande än kvinnor.  

 

 
Figur 13: Socionomstudenters svar till påståendet: Män söker sig generellt till chefstjänster i 

större utsträckning än kvinnor. 

 

Figur 13 visar att svar finns bland samtliga alternativ 1–10. Resultatet (median=7) visar att 

socionomstudenterna håller med, till viss del, i påståendet att män generellt söker sig till 

chefstjänster i större utsträckning än kvinnor.     

 

Tabell 6: Chi 2 test mellan män och kvinnors svar vid påståendet Män är generellt bättre än 

kvinnor på att fatta beslut. 

 

Svarsvärde 1 

 

2–3 4–6 7–10 Totalt 

Män 19 3 6 2 30 

Kvinnor 78 21 19 6 124 

Totalt 97 24 25 8 154 

P-värde = 0,746 
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Tabell 7: Chi 2 test mellan män och kvinnors svar vid påståendet Män är generellt mer 

vårdande än kvinnor. 

 

Svarsvärde 1 2–4 5–10 Totalt 

Män 12 13 5 30 

Kvinnor 70 42 12 124 

Totalt 82 55 17 154 

P-värde = 0,234 

 

Tabell 8: Chi2 test mellan män och kvinnors svar vid påståendet män söker sig generellt till 

chefstjänster i större utsträckning än kvinnor. 

Svarsvärde 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 Totalt 

Män 2 3 8 10 7 30 

Kvinnor 15 6 28 40 35 124 

Totalt 17 9 36 50 42 154 

P-värde = 0,710 

 

Enligt tabellerna 6, 7 och 8 syns flera Chi2 test som utfördes på bakgrundsvariabler i relation 

till de tre påståendena om tillskrivna könsbundna egenskaper mellan män respektive kvinnor. 

Detta gjordes för att testa eventuella samband mellan könstillhörighet, erfarenhet respektive 

termin och påståendena om de tillskrivna könsbundna egenskaperna. Det som framkom av 

testerna var dock att ingen nådde ett signifikansvärde lägre än eller lika med 0,05. Det vill säga 

att inga signifikanta samband kunde urskiljas bland grupperna i relation till påståendena. 

Socionomstudenterna har alltså en homogen åsikt gentemot dessa påståenden.  

 

6.5. Resultatsammanfattning  

Totalt svarade 155 (58%) av 266 socionomstudenter från Linköpings universitet på enkäten 

och är studiens underlag. Av de som svarade var 80% kvinnor, 45,8% gick termin 6, 54,2% 

hade inte utfört VFU, 64,5% har tidigare arbetserfarenhet och av dessa hade 45% mindre än ett 

års erfarenhet. Medelåldern var 28,1 år och majoriteten av studenterna var under 28 år.  

 

Den första frågeställningen löd: Vilka uppfattningar finns bland socionomstudenter angående 

situationsbundna samt generella för- och nackdelar för män respektive kvinnor inom socialt 

arbete? Resultatet visar att studenterna anser att män har, i viss mån, fler situationsbundna 

fördelar än kvinnor inom socialt arbete då medelvärdet av deras index hamnade på 33 i en skala 

från 9–45 där 27 betyder ingen skillnad alls. Detsamma gäller för generella fördelar, där 
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socionomstudenternas uppfattning är att män har en liten fördel gentemot kvinnor då 

medelvärdet hamnade på 18,9 i en skala från 3–30 där 16,5 betyder ingen skillnad alls.  

 

Den andra frågeställningen löd: Vilka åsikter finns om tillskrivna könsbundna egenskaper inom 

socialt arbete bland socionomstudenter? Resultatet visar att socionomstudenterna inte alls 

instämmer med påståendena om att män är bättre på att fatta beslut eller att män är mer 

vårdande än vad kvinnor är. Däremot instämmer socionomstudenterna, till viss del, med 

påståendet att män söker sig till chefspositioner i större utsträckning än kvinnor.  

  

Den sista frågeställningen löd: Varierar socionomstudenters uppfattningar och åsikter beroende 

på deras bakgrund (kön, ålder, termin, VFU, arbetserfarenhet)? Inga signifikanta skillnader i 

uppfattning eller åsikt kunde urskiljas beroende av: kön, ålder, termin, VFU, tidigare 

arbetserfarenhet inom socialt arbete eller antal års arbetserfarenhet. Generellt pekar resultatet 

på att det finns små skillnader mellan olika grupper av socionomstudenter i fråga om deras 

uppfattningar om situationsbundna samt generella för- och nackdelar för män och kvinnor. 

Därtill hittades inga skillnader mellan olika grupper av socionomstudenter i fråga om åsikt 

gentemot tillskrivna könsbundna egenskaperna.  
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7. Diskussion 

 

Detta kapitel beskriver studiens resultat och en diskussion förs i förhållande till syfte, tidigare 

forskning och teori. Problematisering och kritisk reflektion förs om resultatet och därefter följer 

studiens slutord samt förslag till framtida forskning.  

 

7.1. Studiens resultat 

Syftet med studien var att undersöka uppfattningar bland socionomstudenter vid Linköpings 

universitet om situationsbundna samt generella för-och nackdelar med att vara man respektive 

kvinna inom socialt arbete på ett mätbart-, systematiskt- och kvantitativt sätt. Studien 

uppmärksammar kön och betydelsen av det på ett konkret sätt för de respondenter som valdes 

ut. Forskning har tidigare bedrivits med fokus på manliga fördelar inom socialt arbete men inte 

på studenter med fokus på deras framtida yrkesroller. Studien syftar till att belysa deras 

uppfattningar och visa upp dem i relation till tidigare forskning och teorier.  

Resultatet beskriver att socionomstudenter vid Linköpings universitet har en uppfattning om 

att män har fler situationsbundna och generella fördelar gentemot kvinnor inom socialt arbete. 

Resultatet visar vidare att studenterna inte instämmer med påståendena om att män varken är 

mer vårdande eller bättre på att fatta beslut än kvinnor, de instämmer däremot i större grad med 

påståendet att män söker sig till chefspositioner i större utsträckning än kvinnor. Inga större 

skillnader fanns mellan olika grupper av studenter, utan de delade överlag liknande 

uppfattningar och åsikter. 

 

7.2. Kritisk Reflektion 

7.2.1. Metoddiskussion 

Varför har inte en kvalitativ metod använts? Kvalitativa metoder är väldigt bra på att förklara 

och förstå företeelser som är svåra att kvantifiera (Eliasson 2013, ss. 26–30). När en större 

grupp undersökt däremot och något ska sägas om den som helhet passar den kvantitativa 

metoden bättre. Om syftet med studien istället hade varit hur socionomstudenter ser på manliga 

och kvinnliga för- och nackdelar eller varför män eller kvinnor har olika för- och nackdelar 

inom socialt arbete hade en kvalitativ studie passat bättre. Det hade dock gjort varje interaktion 

med respondenterna betydligt längre och på grund av tidsaspekten gjort populationen betydligt 

mindre. Det ska tilläggas att på grund av formulering av frågorna i enkäten tas möjligheten att 

ställa fördjupande frågor bort vilket inte ger en djupare förståelse för varje respondents svar. 

Det hade varit intressant att fördjupa med kvalitativa intervjuer för att på så sätt försäkra att de 

svar som inkommit är trovärdiga (Eliasson 2013, s. 15). 

 

Några faror som kan finnas är utifall respondenterna inte har svarat som de själva tror utan 

istället svarat som de tror är det “korrekta” sättet att svara, alternativt om de svarar som de tror 

att vi vill att de ska svara. Just de som svarade på enkäten skulle alla även kunna ha ett speciellt 

intresse av det valda ämnet och på så sätt ge en sned bild gentemot om inget bortfall hade 

funnits. Oavsett hur noga frågor och enkätens upplägg ses över finns det alltid en risk för 

missförstånd eller att andra tolkningar görs än vad som var tänkt (Eliasson 2013, s. 29). Det 

kan uppstå ett scenario där två respondenter har samma uppfattning men värderar vad det 

innebär att ha en klar och liten fördel annorlunda. Även att ha svarsalternativ där respondenten 

ska fylla i en 10-gradig skala kan leda till andra svar än respondentens åsikt då endast svaren 1 

och 10 är klart definierade och allt däremellan kommer ner till en tolkning.   
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Populationen som valdes för studien var socionomstuderande vid Linköpings universitet. Det 

hade varit intressant att se till samtliga socionomstudenter i Sverige för att på så sätt uttala sig 

nationellt istället för lokalt. På grund av tidsbrist och brist på kontakter vid andra lärosäten 

gjordes bedömningen att det skulle vara gynnsamt för studien om den kunde genomföras vid 

ett universitet där vi både hade uppgifter om antalet studerande samt möjlighet att få tag på 

mejladresser på ett smidigt sätt. Att begränsa oss till ett universitet gjorde det även möjligt för 

oss att genomföra en totalundersökning med en relativt hög svarsfrekvens.  

 

Vid könsfördelningen togs samtliga tre alternativ hänsyn till vid presentationen av 

respondenter, däremot valdes gruppen annat bort i analysdelen då enbart en (N=1) person valde 

det alternativet. Det skulle bli för utpekande i analysen att skriva ut vad den personen svarat, 

det skulle även vara omöjligt att dra en generalisering. Det var självklart att ta med alternativet 

annat som ett alternativ på frågan vilket kön respondenten identifierar sig med. Enbart för att 

studien handlar om uppfattningar om manliga och kvinnliga fördelar betyder det inte att 

intresse inte finns om uppfattningar från de som inte identifierar sig som antingen man eller 

kvinna. 

 

Samma motivering som ovan gäller för den enda respondent som svarat “annan termin” på 

frågan om vilken termin de för tillfället studerar. Eftersom Linköpings universitet enbart har 

intag till sin socionomutbildning på hösten gjordes antagandet att det inte skulle finnas många 

studenter som gick i en annan termin än 2, 4 och 6. I och med att enbart 1 person svarade att 

de gick en annan termin gjordes bedömningen att det var ett korrekt antagande. Hade fler 

studenter fyllt i alternativet “annan termin” hade en övervägning behövt göras om det var fel i 

att inte skriva ut samtliga 7 terminer en socionomstudent vid Linköpings universitet studerar. 

 

Enkäten planerades i god tid. En pilotundersökning genomfördes för att försäkra att enkäten 

både var tydlig och välstrukturerad. Trots det finns det alltid en risk att enkäten inte läses som 

det är tänkt eller att en tanke som fanns i skapandet av den inte går helt fram. Svarsalternativen 

för de tillskrivna könsbundna egenskaperna kunde ha konstruerats annorlunda. Det är möjligt 

att valet att frågor i form av påståenden med svarsalternativ som instämmer/instämmer inte gav 

fel svar. Varje påstående var om män ägde en viss egenskap och då respondenten kan tolka 

svaret instämmer inte som att de antingen inte håller med om påståendet eller att kvinnor istället 

äger den kan svaren vara missvisande. Då svaren 1-5 är en indikator på att respondenten inte 

instämmer med påståendet och 6-10 betyder att de instämmer med påståendet försvinner inte 

meningen bakom respondentens svar, enbart nyanser av svaret. 
 

7.2.2. Bortfall 

Valet av totalundersökning visade sig vara fördelaktigt för studien då en svarsfrekvens på 58% 

nåddes. På så sätt går det att uttala sig om hela populationen med större statistisk säkerhet än 

vad ett urval hade gett (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 104). Bortfallet behöver ändå 

reflekteras över och om det kan ha haft en betydelse för resultatet. Om resterande 42 % av 

socionomstudenterna vid Linköpings universitet hade besvarat enkäten kanske ett annat 

resultat hade uppnåtts. Det är omöjligt att veta exakt vilka uppfattningar och åsikter studenterna 

som inte besvarade enkäten har men för att de ska ändra resultatet i en tydlig riktning skulle de 

behöva väldigt starka uppfattningar och åsikter i samma riktning.  
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Utav de studenter som svarade på enkäten var majoriteten ifrån termin 6. Det är möjligt att 

termin 6 valde att svara på enkäten för att de känner till oss eller helt enkelt för att de var mitt 

uppe i sina egna kandidatuppsatser och därav kände extra samhörighet med oss och då valde 

att svara på vår enkät. Flera i vår egen termin kan känna större anledning att svara då de befann 

sig i en liknande position som oss med behov av både respondenter och informanter. Termin 4 

stod för näst mest respondenter, en anledning till detta kan vara att vi delvis har bra kontakt 

med den terminen samt att även de närmar sig sin kandidatuppsats och vill hjälpa andra att 

genomföra sina. Därefter stod termin 2 för klart minst respondenter av de aktiva terminerna. 

Det kan delvis bero på att de inte känner till vilka vi är på samma sätt som termin 4 och 6 samt 

att kandidatuppsatsen känns väldigt långt borta för dem. Det finns även en risk i att de 

mejladresser som mottogs från Linköpings universitet går till studenter som har hoppat av sin 

utbildning och därav inte är benägna att svara.  

 

7.2.3. Objektivitet  

I metodkapitlet nämns det att objektivitet är något som eftersträvas i studien. Det är ett mål 

som är svårt att uppnå vid konstruktion av enkäten då den behandlar ämnet kön. Trots 

medvetenhet från vår sida går det inte att komma ifrån att vi är två män som skriver om 

uppfattade för- och nackdelar för män samt kvinnor. Hänsyn har tagits till detta och vid 

pilotundersökningen bad vi respondenterna om deras uppfattning kring frågorna och hur de var 

ställda. Stor noggrannhet har lagts ned i frågorna för att inte ge något av könen en fördel i hur 

frågan är konstruerad. När det kommer till påståendena är samtliga ställda som att män äger 

egenskaperna, detta är gjort efter tidigare forskning förutom påståendet om vårdande som 

skrevs om för att matcha de andra. 

 

7.2.4. Operationalisering 

I studien besvaras syfte och frågeställningar men det är viktigt att förhålla sig kritisk till 

resultatet för att minska risken att dra felaktiga slutsatser. I efterhand förhåller vi oss kritiskt 

mot resultatet av åsikterna knutna till den andra frågeställningen om tillskrivna könsbundna 

egenskaper. Inom detta område formulerades tre påståenden om egenskaper som tillskrivs en 

man där studenterna hade möjlighet att svara på en 10-gradig skala. Beroende på hur studenten 

valde att läsa påståendet kunde svar 1 instämmer inte tolkas både som att varken män eller 

kvinnor äger egenskapen och som att kvinnor istället har den. Svar 2-5 kan också 

problematiseras då de kan tolkas som att studenten inte har en lika stark åsikt eller att varken 

kvinnor eller män äger egenskapen. Om påståendet istället hade ställts som en fråga med 

alternativen att kvinnor eller män äger egenskapen hade svarsalternativen möjligtvis varit 

tydligare för studenten. Påståendena är ändå relevanta och resultaten från dem bidrar till studien 

då alla svar över 5 visar på att studenter instämmer med påståendet och svaren 5 och under 

visar att studenten inte instämmer med påståendet. Svar framkommer i förhållande till 

påståendet men definitionsproblematik kan ha orsakat simplifiering av åsikterna där vissa 

nyanser ej synliggörs.  

 

 

Med hjälp av index blev det möjligt att se en sammanfattad bild av socionomstudenternas 

uppfattningar och åsikter till frågorna. Denna sammanfattande bild kan anses vara bra vid 

generaliserande likt denna studies syfte, men den kan också ha missat vissa nyanser och djup i 

svar. Vid framställningen av de bakomliggande faktorer som kan påverka, gjordes valet att ta 

med termin, arbetserfarenhet och kön. Då fördelningen mellan antal män och kvinnor som 
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svarat på enkäten är sned finns en risk att de grupper som innefattar män inte blir tillräckligt 

representativa. Eventuellt framkom inte heller alla bakomliggande faktorer från de som har 

analyserats och andra kategorier som klass, etnicitet och familj kan ha haft relevans för studien.  

 

Det är möjligt att inkorrekta kategorier valts ut för bakgrund. De val av kategorier kan varit 

felaktiga eller inte mättes korrekt, även om vi ser att en del kategorier snuddar på signifikant 

skillnad i svar. I de breda och generella frågorna framkommer en väldigt allmän bild av hur 

socionomstudenterna uppfattar sin praktik. Vi har försökt att genomgående vara kontextbundna 

och inte bara ställt män mot kvinnor. En problematik studien ställts inför är hur den ska täcka 

in uppfattningarna och åsikterna utan att styra dem eller förlora nyanser. Exempelvis 

konkretiseras rekrytering till chef, myndighet och utförare samtidigt som det är svårt att säga 

om alla uppfattningar om rekrytering behandlas. Det finns flera olika positioner inom de valda 

grupperna för socialt arbete och det är möjligt att socionomstudenterna relaterar frågan till olika 

yrkesgrupper i svaren. Skulle studien avgränsats till vissa yrken hade den då riskerat att tappa 

den generella uppfattningen, samt riskerat att missa viktiga yrkesgrupper. Med andra ord valdes 

bredd före djup för att besvara studiens syfte.  

 

7.2.5 Andra perspektiv 

Kön och genus kan förstås som en konstruktion, något som skapas och återskapas inom 

samhället genom olika repetitiva handlingar (Fäldt & Kullberg 2012, ss. 145–150). Detta 

begrepp är dock väldigt kontextbundet och görs i relation till många andra sociala 

kategoriseringar (Mattsson 2007, ss. 264–265). Det är med grund i denna förförståelse, att 

samhället är väldigt komplext, som det har resonerats kring att användningen av ett 

intersektionellt perspektiv och därmed fokus på flera sociala grupper än kön. Kön särskiljs inte 

enkelt från sin omvärld när det studeras, att exempelvis se till klass, etnicitet och sexuell 

läggning har för relevans i det undersökta fallet. Beroende på vilken subjekposition som intas, 

uppstår olika former av ideal, förtryck och normer. 

 
“Att tala om kön utan att precisera vem och vilken situation som avses är därför 

meningslöst och skapar oanvändbar kunskap, till och med kontraproduktiv sådan, för 

såväl forskning som praktik inom socialt arbete” (Karlsson & Piuva 2012, s. 34). 

 

Olika alternativa perspektiv har övervägts i studien. Intersektionalitet är ett perspektiv som 

erbjuder en djup analys på bakomliggande faktorer som kan påverka en respondents svar 

(Mattsson 2016, ss. 417–419). Via den är det möjligt att analysera samverkan från flera sociala 

kategorier som människor benämns till samt de normer, förtryck och ideal som präglar dem. 

Härigenom förstås det att vara vit kvinna från Sverige, arbetarklass, heterosexuell inte innebär 

detsamma som att vara en mörkhyad kvinna från Sudan, övre medelklass och homosexuell. I 

en annan studie hade det hade varit intressant att analysera socialt arbetets praktik ur ett 

intersektionellt perspektiv för att se vilka övriga faktorer som kan tänkas ha en påverkan. I 

denna studie riktas fokus mot kön, för att se skillnaderna i uppfattningar och åsikter. Vi anser 

att ett intersektionellt perspektiv inte hade varit möjligt att genomföra studien på, med tanke på 

den tids- och resursbrist som finns. Istället lades fokus på att försöka sätta in köns betydelse 

inom olika kontexter kopplat till socialt arbete, för att inte särskilja kön för isärhållandets skull.  

 

Vad studenterna har för uppfattning speglar den bild som finns idag samt den bild de möjligtvis 

tar med sig till yrkeslivet som socionom. Vi motiverar avgränsningen till kön som fokus för 

studien då tiden inte skulle räcka till för att analysera studenternas uppfattningar om vikten av 

flera olika sociala kontexter. Ett intersektionellt perspektiv hade belyst en större komplexitet. I 
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fallet av denna studie hade det blivit för brett och svårt att få med i en och samma enkät. Studien 

försöker fånga in komplexiteten av kategorin kön inom socialt arbete då den ser till kategorin 

i kontrast till olika kontexter, exempelvis köns betydelse för bemötande på flera nivåer. 

7.3. Diskussion om resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Utifrån det vi kan se stämmer resultatet överens med tidigare forskning. De uppfattningar som 

finns liknar den verklighet forskningen beskriver. Detta är särskilt intressant då en stor del av 

forskningen är internationell och den kontext som finns där inte nödvändigtvis behöver 

återspeglas i en svensk kontext. Totalt sett är studenternas uppfattning att män har fler 

situationsbundna- och generella fördelar än vad kvinnor har inom socialt arbete. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning som uttryckligen säger att män har fler fördelar och att det inte 

enbart är en uppfattning (Furness 2012, s. 495; Giesler 2013, ss. 210–211; Lewis 2004, s. 404; 

Moriarty & Murray 2007, s. 718). Om det per automatik innebär att forskningen i sig är sann 

och män faktiskt har fördelar kan vi inte uttala oss om, vi kan säga att resultatet visar på att 

studenternas uppfattning stämmer överens med forskningen.  

 

När det kommer till socionomstudenternas uppfattning om olika tillskrivna könsbundna 

egenskaper mellan de olika könen skiljer de sig lite mot forskningen. De ansåg att män i större 

utsträckning än kvinnor söker sig till chefstjänster vilket enligt Kullberg (2013, ss. 1500, 1505) 

inte stämmer med praktiken. Det stämmer dock väl överens med den rådande uppfattningen att 

män söker sig till chefspositioner. Vid påståendet att män är mer vårdande än kvinnor svarade 

majoriteten att de inte instämde vilket stämmer överens med tidigare forskning (Myers 2010, 

s. 39) där vårdande beskrivs som en egenskap män saknar. Åsikten att män är bättre på att fatta 

beslut instämmer studenterna inte alls med.  

 

Forskningen som har använts genom studien har mestadels varit internationell och det är 

möjligt att det finns andra uppfattningar om manliga och kvinnliga för- och nackdelar inom 

socialt arbete i Sverige än vad det gör internationellt. Skillnaden mellan Pease (2011, s. 412) 

och Kullberg (2013, ss. 1500, 1505) visar på en potentiell skillnad mellan internationell och 

nationell forskning där den förstnämnda förutspår fler manliga chefer i framtiden och Kullberg 

menar att de kommer minska. Eventuellt hade mer svensk forskning inom ämnet möjliggjort 

att studien kunde ställt frågor relaterade direkt till en svensk kontext. Det påverkar dock inte 

nämnvärt studien då studenternas svar antingen går i den ena eller andras riktning, eller sin 

egen. När forskare förutspår olika framtider blir studien än mer intressant då studenternas 

uppfattning och åsikt visar vilka faktiska uppfattningar de tar med sig in i arbetslivet och 

därmed professionens framtid.  

 

Om studiens istället hade genomförts i en internationell kontext hade en jämförelse länder 

emellan varit aktuell. Det skulle kunna visa på skillnader länder emellan i hur mycket de 

instämmer eller inte med den tidigare forskningen och gett kontext till studiens resultat. 

Eventuella skilda eller delade uppfattningarna och åsikter bland internationella 

socionomstudenter hade varit en utmärkt grund för fortsatt forskning.  

7.4. Diskussion om resultatet i förhållande till teori  

En intressant aspekt i relation till studien är genussystemets logiker där det är isärhållandet av 

de båda könen som legitimerar den manliga normen (Hirdman 1988, s. 51). Då studien är 

utformad på så vis att män och kvinnor ställs mot varandra öppnar det för diskussion om studien 

bidrar till en förstärkt bild av denna logik. Vi anser att studien inte nödvändigtvis behöver 
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tolkas av isärhållande karaktär, då vi valt att se till många olika situationer och faktorer, men 

är öppna med att den medvetna kategoriseringen har konsekvenser. Det vi dock vill 

problematisera är möjligheten till att undersöka detta fenomen utan att belysa kategoriseringen. 

Studien skulle inte producerat ny kunskap om kön och genus genom att belysa om utbildning 

eller erfarenhet väger tyngst angående situationsbundna- och generella fördelar. Vi menar på 

att det är i avgränsningen/fokuset av studien som dess möjlighet att belysa fenomenet ligger i. 

Inte heller är tolkningen den att Hirdman menar att ingen köns- eller genusforskning ska 

bedrivas. Snarare tolkas begreppen genuskontrakt och genussystem ha den funktion som 

begrepp att bidra till en neutral/objektiv syn på det manliga- samt kvinnliga genuset. Studien 

använder därför genusteori för att se vilka genuskontrakt som beskrivs, vilket genussystem som 

uppfattas finnas inom socialt arbete samt hur dessa skiljer sig åt.  

 

Begreppet genussystem ger en bild av en viss samhällskontext där de två könen hålls isär och 

där mannen står som norm, vilket kommer att använda som förklaring till resultatet (Hirdman 

1988, ss. 51–53). Hur ser genussystemet ut inom socialt arbete enligt studenterna? Utifrån 

studiens resultat framkommer det att studenterna upplever att det finns en viss skillnad mellan 

män och kvinnor där männen är de som förutsätts ha fler fördelar. De uppfattade 

situationsbundna- samt generella fördelarna som män anses ha inom den studerade kontexten 

kan förklaras ur genusteorin. Vad får åsikterna gentemot påståendena om tillskrivna 

könsbundna egenskaper för betydelse enligt teorin? Det kan förstås som en del av 

förhandlingen av genuskontrakten, där båda parter är ense om vilka egenskaper som accepteras 

och inte kopplas till kön. Det kan även förstås enligt genussystemets logik som att socialt arbete 

är ett yrke representerat av kvinnor och att kvinnor därför bedöms vara på ett visst sätt (Ibid, s. 

54).  

 

De enade uppfattningarna och åsikterna som fanns bland socionomstudenterna är intressanta 

utifrån teorin. Normalt sett förhandlas genuskontrakten fram på så vis att den ena parten 

benämner den andre oavsett om den infinner sig med benämningen eller ej (Hirdman 1988, s. 

54). I detta fall kan det ses som en förståelse av kontraktet från båda parter där de är överens 

om det som benämns inom det, samt en delad attityd om att inte borde vara på det sättet. Mer 

konkret betyder de enade åsikterna från både män och kvinnor att män inte borde ha en fördel 

av sitt kön, då det inte legitimerar att de är mer kompetenta än kvinnor. Utifrån genusteorin 

delar de båda könen, inom socialt arbete som praktik, uppfattningen om de skillnader som finns 

och tycker nödvändigtvis inte att de bör finnas där. Det är inom de delade åsikterna det kan, 

enligt teorin, öppnas upp för en framtida omförhandling av genuskontrakten, vilket i sin tur kan 

påverka genussystemet genom att minska isärhållandet av de två könen inom det sociala 

arbetets kontext.  

 

Det är intressant att se hur genussystemet syns tydligt inom studenternas uppfattning av socialt 

arbetes praktik. Vi kan fastslå genom resultatet att könstillhörighet är en faktor som uppfattas 

påverka förutsättningarna för yrkesverksamma inom socialt arbete. Studenternas svar kan 

tolkas utifrån teorin som att genussystemets funktion, reproducering och upprätthållande av 

han-och hongenus, opererar åt männens fördel. Detta leder vidare till ytterligare intressanta 

diskussioner kring praktikens plats ur ett mer samhälleligt perspektiv. Genussystemet finns 

alltid påtagligt inom olika samhällsordningar. Hur kommer det sig då att männen oftast hamnar 

på de högsta positionerna oavsett område? En förklaring utifrån genusteorin skulle vara att det 

är genom särskiljandet av manliga och kvinnliga yrken som legitimeringen av det manliga görs. 

De jobben kan anses ha högre status och på så vis, legitimeras mäns status över på fler yrken. 

Exempelvis likt denna studie, där vi tydligt ser att män uppfattas ha fördelar trots det att 

praktiken är kvinnodominerad. Utifrån teorin går det att problematisera resultatet, tolka det 
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som en uppmaning till samhället att arbeta starkare mot denna distinktion mellan manligt och 

kvinnligt. Linjerna behövs suddas ut, dessa uppfattningar bör inte finnas och de existerar på 

grund av den manliga normen som måste ifrågasättas. Till viss del kan hopp om en sådan 

förändring väckas genom det sätt studenterna är eniga i deras svar. Skulle manliga och 

kvinnliga studenter svara olika kunde fokus riktas mot en av grupperna, men när de båda inte 

har en signifikant skillnad i deras svar är alltså båda grupper medvetna om problemet. Det 

studenterna nu kan göra är att, som framtida normsättare, skapa ett samhälle, ett genussystem 

där varken män eller kvinnor hindras av deras könstillhörighet. 

7.5. Slutord 

Studenterna uppfattar det som att män både har situationsbundna och generella fördelar mot 

kvinnor inom socialt arbete. Det går att utläsa små skillnader i uppfattning om exakt hur stor 

den fördelen är mellan olika studenter men i slutändan är de väldigt lika i sina svar. I och med 

detta framkommer det inte om det finns några bakomliggande faktorer till hur 

socionomstudenter ser på jämlikhet och varför. Flera av de signifikanstester som genomfördes 

på om exempelvis kön hade betydelse för en viss åsikt var nära signifikans men inte mer. Det 

är alltså fullt möjligt att sådant som kulturell bakgrund, uppväxt eller klass kan ge en tydligare 

bild på varför en viss uppfattning finns eller inte. 

 

7.6. Förslag till fortsatt forskning  

Kön och jämställdhet är två ämnen värda att diskutera och forska om i stor utsträckning. Vi vill 

gärna skicka vidare förslag till de som önskar att forska vidare inom dessa ämnen utifrån det 

som framkommit i studien. Intressanta tankar har drivits mot att mäta jämställdhet på olika 

nivåer och mot olika grupper, alternativt forska om de bakomliggande faktorer som kan finnas 

i samband vid ojämställdhet. Exempelvis går det att säga att vår studie kartlagt 

socionomstudenternas uppfattningar om jämställdhet inom socialt arbete vid Linköpings 

universitet och en väg framåt kan tänkas vara att försöka svara på frågorna; hur dessa skillnader 

ser ut respektive vad som ligger bakom skillnaderna.  

 

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie igen om några år med samma 

respondenter men nu med dem som utbildade och aktiva socionomer. Att antingen genomföra 

en sådan studie kvantitativt skulle kunna visa på skillnader mot hur det var innan och efter att 

de trädde in i professionen eller om den genomförs kvalitativt kan ett större djup visas upp om 

den har sin grund i detta tänk. Oavsett behövs mer forskning om jämställdhet inom en svensk 

kontext.  
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9. Bilaga 

9.1. Informationsbrev och enkät 

Hej! Vi är två socionomstudenter som precis påbörjat vår kandidatuppsats och behöver din 

hjälp för att genomföra den. 

Vi vill gärna veta vad du som socionomstudent har för uppfattningar kring yrkesverksamma 

socionomer, tror du att det finns någon fördel med att vara man eller kvinna? För att få svar har 

vi konstruerat en enkät som tar cirka 5 minuter att besvara. 

Din medverkan i enkäten kommer att vara fullständigt anonym och den data som samlas in 

kommer endast användas i vår kandidatuppsats. Genom att skicka in din enkät ger du ditt 

samtycke till att vi får använda oss av dina svar. 

Vi hoppas att ni vill delta i vår studie! 

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten 

(Här var en länk till enkäten)  

Med vänliga hälsningar Lucas & Joel 

Kontaktuppgifter:  

Lucas Cirstea Händestam          Joel Ljunggren 

lucha047@student.liu.se            joelj497@student.liu.se 
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Fyra män är fler än fem kvinnor? 
 

 

Antal respondenter: 266 

Antal svar: 155 

Svarsfrekvens: 58,27 % 

 

 

 

 

 

 Vilket kön identifierar du dig med?    

Vilket kön identifierar du dig med? Antal svar 

Man 30 (19,4%) 

Kvinna 124 (80,0%) 

Annat 1 (0,6%) 

Summa 155 (100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Vilket kön identifierar du dig med? 1,8 1,0 2,0 3,0 



49 
 

 

 Hur gammal är du? 
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 Vilken termin studerar du?    

Vilken termin studerar du? Antal svar 

Termin 2 33 (21,3%) 

Termin 4 50 (32,3%) 

Termin 6 71 (45,8%) 

Annan termin 1 (0,6%) 

Summa 155 (100,0%) 
 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Vilken termin studerar du? 2,3 1,0 2,0 4,0 
 

Har du genomfört din VerksamhetsFörlagda Utbildning  (VFU) på 

socionomprogrammet?    
Har du genomfört din VerksamhetsFörlag-
da Utbildning  (VFU) på socionomprog-
rammet? 

Antal svar 

Ja 71 (45,8%) 

Nej 84 (54,2%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Har du genomfört din VerksamhetsFörlagda Utbildning  (VFU) på socionomprogrammet? 1,5 1,0 2,0 2,0 
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 Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom socialt arbete (utanför 

socionomutbildningen)?    

Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom 
socialt arbete (utanför socionomutbildnin-
gen)? 

Antal svar 

Ja 100 
(64,5%) 

Nej 55 (35,5%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom socialt arbete (utanför socionomutbildningen)? 1,4 1,0 1,0 2,0 
 

 

 Om ja, hur många års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete?    

Om ja, hur många års arbetslivserfaren-
het inom socialt arbete? 

Antal svar 

0-1 år 45 (45,0%) 

2-3 år 29 (29,0%) 

4-5 år 8 (8,0%) 

Mer än 6 år 18 (18,0%) 

Summa 100 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Om ja, hur många års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete? 2,0 1,0 2,0 4,0 
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 Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en 

chefsrekrytering inom socialt arbete?    

Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid en 
chefsrekrytering inom socialt arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 2 (1,3%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 12 (7,7%) 

Nej, det finns ingen skillnad 43 
(27,7%) 

Ja, män har en viss fördel 75 
(48,4%) 

Ja, män har en klar fördel 23 
(14,8%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en chefsrekrytering 
inom socialt arbete? 

3,7 1,0 4,0 5,0 

 

 Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en 

rekrytering av myndighetsutövare inom socialt arbete?    

Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid en rekrytering 
av myndighetsutövare inom socialt arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 1 (0,6%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 9 (5,8%) 

Nej, det finns ingen skillnad 60 
(38,7%) 

Ja, män har en viss fördel 70 
(45,2%) 

Ja, män har en klar fördel 15 (9,7%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en rekrytering av 
myndighetsutövare inom socialt arbete? 

3,6 1,0 4,0 5,0 
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 Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en 

rekrytering av utförare inom socialt arbete?    

Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid en rekrytering 
av utförare inom socialt arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 3 (1,9%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 21 
(13,5%) 

Nej, det finns ingen skillnad 72 
(46,5%) 

Ja, män har en viss fördel 50 
(32,3%) 

Ja, män har en klar fördel 9 (5,8%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid en rekrytering av 
utförare inom socialt arbete? 

3,3 1,0 3,0 5,0 

 

 Vad är din uppfattning, har kvinnor eller män en fördel vid rekrytering? (5 

betyder ingen skillnad)    

Vad är din uppfattning, har kvinnor eller 
män en fördel vid rekrytering? (5 betyder 
ingen skillnad) 

Antal svar 

1 1 (0,6%) 

2 0 (0,0%) 

3 7 (4,5%) 

4 9 (5,8%) 

5 28 
(18,1%) 

6 31 
(20,0%) 

7 29 
(18,7%) 

8 26 
(16,8%) 

9 13 (8,4%) 

10 11 (7,1%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, har kvinnor eller män en fördel vid rekrytering? (5 betyder ingen 
skillnad) 

6,6 1,0 7,0 10,0 
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 Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid 

bemötande från chefer på en arbetsplats inom socialt arbete?    

Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid bemötande från 
chefer på en arbetsplats inom socialt 
arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 0 (0,0%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 8 (5,2%) 

Nej, det finns ingen skillnad 71 
(45,8%) 

Ja, män har en viss fördel 65 
(41,9%) 

Ja, män har en klar fördel 11 (7,1%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid bemötande från chefer 
på en arbetsplats inom socialt arbete? 

3,5 2,0 3,0 5,0 

 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid 

bemötande från kollegor på en arbetsplats inom socialt arbete?    
Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid bemötande från 
kollegor på en arbetsplats inom socialt 
arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 3 (1,9%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 13 (8,4%) 

Nej, det finns ingen skillnad 82 
(52,9%) 

Ja, män har en viss fördel 48 
(31,0%) 

Ja, män har en klar fördel 9 (5,8%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid bemötande från kollegor 
på en arbetsplats inom socialt arbete? 

5,6 1,0 5,0 9,0 
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 Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid 

bemötande från brukare/klient på en arbetsplats inom socialt arbete?    

Vad är din uppfattning, finns det fördelar 
med att ha ett visst kön vid bemötande från 
brukare/klient på en arbetsplats inom 
socialt arbete? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 1 (0,6%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 24 
(15,5%) 

Nej, det finns ingen skillnad 75 
(48,4%) 

Ja, män har en viss fördel 43 
(27,7%) 

Ja, män har en klar fördel 12 (7,7%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medel-
värde 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, finns det fördelar med att ha ett visst kön vid bemötande från 
brukare/klient på en arbetsplats inom socialt arbete? 

3,3 1,0 3,0 5,0 

 

 Vad är din uppfattning, blir män eller kvinnor generellt bättre bemötta 

inom socialt arbete? (5 betyder ingen skillnad)    

Vad är din uppfattning, blir män eller kvin-
nor generellt bättre bemötta inom socialt 
arbete? (5 betyder ingen skillnad) 

Antal svar 

1 3 (1,9%) 

2 0 (0,0%) 

3 7 (4,5%) 

4 10 (6,5%) 

5 58 
(37,4%) 

6 31 
(20,0%) 

7 26 
(16,8%) 

8 9 (5,8%) 

9 4 (2,6%) 

10 7 (4,5%) 

Summa 155 
(100,0%) 

  

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, blir män eller kvinnor generellt bättre bemötta inom socialt ar-
bete? (5 betyder ingen skillnad) 

5,8 1,0 5,0 10,0 
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Tror du att det påverkar din lönesättning om du är man eller kvinna?    

Tror du att det påverkar din lönesättning 
om du är man eller kvinna? 

Antal svar 

Ja, kvinnor har en klar fördel 0 (0,0%) 

Ja, kvinnor har en viss fördel 0 (0,0%) 

Nej, det finns ingen skillnad 24 (15,5%) 

Ja, män har en viss fördel 63 (40,6%) 

Ja, män har en klar fördel 68 (43,9%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Tror du att det påverkar din lönesättning om du är man eller kvinna? 4,3 3,0 4,0 5,0 

 

 Tror du att du får fler arbetsuppgifter om du är man eller kvinna?    

Tror du att du får fler arbetsuppgifter om 
du är man eller kvinna? 

Antal svar 

Ja, kvinnor får betydligt fler uppgifter 6 (3,9%) 

Ja, kvinnor får till viss del fler uppgifter 36 (23,2%) 

Nej, ditt kön påverkar inte mängden upp-
gifter 

100 
(64,5%) 

Ja, män får till viss del fler uppgifter 10 (6,5%) 

Ja, män får betydligt fler uppgifter 3 (1,9%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Tror du att du får fler arbetsuppgifter om du är man eller kvinna? 2,8 1,0 3,0 5,0 
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 Tror du att du får svårare arbetsuppgifter om du är man eller kvinna?    

Tror du att du får svårare arbetsuppgifter 
om du är man eller kvinna? 

Antal svar 

Ja du får klart svårare arbetsuppgifter om 
du är kvinna 

3 (1,9%) 

Ja, du får lite svårare arbetsuppgifter om 
du är kvinna 

14 (9,0%) 

Nej, ditt kön påverkar inte vilka arbetsupp-
gifter du får 

109 
(70,3%) 

Ja, du får lite svårare arbetsuppgifter om 
du är man 

27 (17,4%) 

Ja, du får klart svårare arbetsuppgifter om 
du är man 

2 (1,3%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Tror du att du får svårare arbetsuppgifter om du är man eller kvinna? 3,1 1,0 3,0 5,0 

 

 Vad är din uppfattning, värderas män eller kvinnor högst inom socialt 

arbete? (5 betyder ingen skillnad)    

Vad är din uppfattning, värderas män eller 
kvinnor högst inom socialt arbete? (5 
betyder ingen skillnad) 

Antal svar 

1 0 (0,0%) 

2 4 (2,6%) 

3 1 (0,6%) 

4 4 (2,6%) 

5 36 
(23,2%) 

6 41 
(26,5%) 

7 35 
(22,6%) 

8 13 (8,4%) 

9 9 (5,8%) 

10 12 (7,7%) 

Summa 155 
(100,0%) 

  

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, värderas män eller kvinnor högst inom socialt arbete? (5 betyder 
ingen skillnad) 

6,5 2,0 6,0 10,0 
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 Män är generellt bättre än kvinnor på att fatta beslut    

Män är generellt bättre än kvinnor på att 
fatta beslut 

Antal svar 

1 97 (62,6%) 

2 18 (11,6%) 

3 6 (3,9%) 

4 2 (1,3%) 

5 17 (11,0%) 

6 7 (4,5%) 

7 3 (1,9%) 

8 4 (2,6%) 

9 0 (0,0%) 

10 1 (0,6%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Män är generellt bättre än kvinnor på att fatta beslut 2,3 1,0 1,0 10,0 
 

 Män är generellt mer vårdande än kvinnor    

Män är generellt mer vårdande än kvin-
nor 

Antal svar 

1 82 (52,9%) 

2 30 (19,4%) 

3 13 (8,4%) 

4 12 (7,7%) 

5 17 (11,0%) 

6 0 (0,0%) 

7 1 (0,6%) 

8 0 (0,0%) 

9 0 (0,0%) 

10 0 (0,0%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Män är generellt mer vårdande än kvinnor 2,1 1,0 1,0 7,0 
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 Män söker sig generellt till chefstjänster i större utsträckning än kvinnor    

Män söker sig generellt till chefstjänster i 
större utsträckning än kvinnor 

Antal svar 

1 7 (4,5%) 

2 10 (6,5%) 

3 4 (2,6%) 

4 5 (3,2%) 

5 16 (10,3%) 

6 21 (13,5%) 

7 28 (18,1%) 

8 22 (14,2%) 

9 12 (7,7%) 

10 30 (19,4%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvärde Min Median Max 

Män söker sig generellt till chefstjänster i större utsträckning än kvinnor 6,7 1,0 7,0 10,0 
 

Vad är din uppfattning, vem är mer kompetent inom socialt arbete? (5 

betyder ingen skillnad i kompetens)    
Vad är din uppfattning, vem är mer kom-
petent inom socialt arbete? (5 betyder in-
gen skillnad i kompetens) 

Antal svar 

1 2 (1,3%) 

2 2 (1,3%) 

3 2 (1,3%) 

4 8 (5,2%) 

5 140 
(90,3%) 

6 1 (0,6%) 

7 0 (0,0%) 

8 0 (0,0%) 

9 0 (0,0%) 

10 0 (0,0%) 

Summa 155 
(100,0%) 

 

 

 

  Medelvär-
de 

Min Median Max 

Vad är din uppfattning, vem är mer kompetent inom socialt arbete? (5 betyder ingen skill-
nad i kompetens) 

4,8 1,0 5,0 6,0 

 

 


