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SAMMANFATTNING  

Denna kvalitativa studie undersöker hur socionomstudenter på termin sju ser på 

genusskapande processer och hur studenterna kommer att använda den kunskapen de 

förvärvar under socionomutbildningen vid Umeå Universitet i sin framtida profession. Under 

intervjuerna så har intervjupersonerna fått möjlighet reflektera kring både samhället i det 

stora, utbildningen och det framtida arbetet. Syftet med studien är att få en överblick på hur 

studenterna tänker kring den utbildningen de har fått för att sedan reflektera hur de kommer 

att förhålla sig till detta i sin framtida profession som färdigutbildade socionomer. Studien 

visar det resultatet av sex intervjuer som sedan sammankopplats med relevant litteratur och 

teori. Då samtliga sex intervjupersoner alla har erfarenhet av socialt arbete via sin 

verksamhetsförlagda utbildning så gavs förutom relevant information från arbetsplatserna 

dom varit på, även egna reflektioner från när socialt arbete genomförts. Vi fick även fram 

mera konkreta tankar och funderingar kring socionomprogrammet och dess förberedande 

inför socionomernas framtida yrke. I resultatet framgick att intervjupersonerna hade kunskap 

i genus och kön men att de inte riktigt visste hur de hade fått det. De hade önskat mer konkret 

undervisning i detta för att medvetandegöra frågorna kring kön och genus så att de själva inte 

bidrar till att upprätthålla stereotypa föreställningar i framtiden. Alla som var med i studien 

var överens om att det är viktigare att se till individen än könet. Men att det finns vissa 

situationer då det kan vara nödvändigt att se könet i det kommande arbetet som socionom.  
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2. INLEDNING 

Det finns en diskussion i dagens samhälle som handlar om jämställdhet. Vissa anser att vårt 

samhälle idag är jämställt medan andra är av en helt annan mening. I Sverige började man 

redan på 80-talet prata mer om att se skillnader mellan könen och att det även är något som är 

socialt och kulturellt skapat. Innan människor började se kön som något som vi skapar så sågs 

kön som något biologiskt. Därefter så skapades ordet genus för att antyda på kulturella 

föreställningar som finns då vi pratar om de olika könen. Utvecklandet av ordet genus har 

gjort det enklare för människor att prata om män och kvinnor och då även om det manliga 

och det kvinnliga utan att behöva blanda in biologiska skillnader (Ambjörnsson, 2003). 

 

Det blir allt svårare att ignorera att män och kvinnor ibland tillskrivs olika egenskaper utifrån 

vilket kön de har. Detta kan leda till att de bedöms olika i socialtjänstens utredningar och 

bemötandet av klienterna kan variera. Denna diskussion har även tagit sig in i det sociala 

arbetet. Det sociala arbetets uppgift är att verka för och ge stöd till alla som är i behov av det, 

både män och kvinnor. Socialsekreterare kan omedvetet vara med och upprätthålla 

könsstereotypiska mönster vid arbete med sina klienter. En socialsekreterare har mycket makt 

i mötet med sina klienter därför är det viktigt för personer med denna profession att vara 

medvetna om kategoriseringen och disciplineringen av människor som inte följer normen. 

Det är viktigt att de som arbetar med detta inte ser sina klienter annorlunda eller som offer 

och delar in dem i kategorier såsom till exempel ålder, funktion, missbruk eller kön då det 

bildas förutfattade meningar. Ett exempel på när denna specialbehandling blir uppenbar inom 

socialt arbete är exempelvis när kvinnor med missbruksproblematik uppmuntras i sin 

behandling att stärka sina kvinnliga egenskaper (Piuva & Karlsson, 2012).  

 

När socialarbetare förstärker stereotypa föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig 

kan det finnas en risk med att de individer som avviker från de mallar och förutfattade 

meningar som samhället har tillskrivit dem blir förbisedda i de processer och utredningar som 

sker i det sociala arbetet. De som jobbar som socialarbetare har i grunden en utbildning inom 

socialt arbete. Därför har vi i denna uppsats valt att rikta in oss på socionomstudenter. I 

utbildningsplanen för socionomprogrammet vid Umeå universitet, finns det lokala mål som 

studenten ska uppnå vid examen. Enligt Umeå universitets hemsida (www.umu.se, 2017) så 

ska studenten “kunna visa förmåga att hantera kulturella och strukturella villkor som klass, 

kön, etnicitet och generationsfrågor.”. Det är ur detta citat som vår studie har sin grundtanke. 

Även internationellt uppmärksammas vikten av att vara medveten om kön och genus. Ett 

exempel är Indien som valt att införa genustänket i sina läroplaner för lärarna. Detta för att 

lärarna i socialt arbete ska ha en överensstämmande bild av kön och genus när de utbildar i 

klassrummen, är ute i fält och även när de ska skriva uppsatser. Detta är något som har 

jobbats fram då allas uppväxter är olika. Det är därför inte säkert att alla lärarna har växt upp 

med ett genusmedvetet tänk (Anand, 2009).  

 

Under socionomutbildningen skapas en grund för det tankesätt som kan tänkas användas i 

socionomers framtida arbete. Därför kan det vara av intresse att först titta på hur studenterna 

http://www.umu.se/
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reflekterar över sin kunskap och tankar kring kön och genus. Intressant är även att titta på hur 

socionom studenterna ska kunna använda den kunskapen de har fått i deras framtida arbete 

som socionomer.  

2.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att studera socionomstudenters kunskapsläge och förhållningssätt till kön 

och genus och koppla detta till framtida profession inom socialt arbete. Våra frågeställningar 

lyder: 

 

❖ Hur reflekterar socionomstudenter vid Umeå Universitet över sin kunskap i kön och 

genus? 

❖ Hur ska socionomstudenterna vid Umeå Universitet i sitt framtida arbete kunna använda 

sin kunskap i kön och genus för att inte göra skillnad på kön hos sina klienter?  

2.2. AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie inriktar sig på att studera socionomstudenters kunskapsläge och förhållningssätt 

till kön och genus och koppla detta till framtida profession inom socialt arbete. I och med att 

socionomer i sitt arbete in ska göra skillnad på kön (SOU 2008:18) så kan det vara av vikt att 

studera vilken kunskap studenterna får genom sin utbildning och ifall de under utbildningen 

får kunskap i hur processerna går till. Detta för att de som yrkesverksamma socionomer i det 

kommande arbetet inte ska upprätthålla de stereotypiska könsrollerna som skapats i 

samhället.  

 

Studien har avgränsats till socionomstudenter vid Umeå Universitet som har avslutat termin 

sex. Detta val gjordes för att studenterna efter sex terminer bör ha fått en tydlig bild över vad 

socionomyrket innebär. Studien riktar inte in sig på någon specifik grupp av klienter som 

studenterna kommer komma i kontakt med i sina framtida yrkesval som socionomer. Studien 

vill undersöka hur studenterna själva ser på kön för att kunna dra paralleller med de riktlinjer 

som de ska vara kapabla att följa i yrket efter en avslutad utbildning.  

3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Den tidigare forskningen som ligger som grund för analysen och den senare diskussionen i 

studien belyser forskning som gjorts i Sverige och följer svenska normer.  
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3.1. KÖN SOM BEDÖMNINGSVARIABEL I SOCIALT ARBETE 

Det finns en risk att socialsekreteraren i ärenden kan komma och påverkas av de manliga och 

kvinnliga traditionella föreställningar som finns och på så sätt låta dessa föreställningar styra 

behandlingen och bedömningen av ärendet. I utbildningsplanen för socionomprogrammet vid 

Umeå universitetet (2017) står det att studenterna ska ha kunskap och förståelse över 

samspelet mellan individers och gruppers sociala situation. Redan i första kursen (socialt 

arbete som ämne och profession) står det att ordet makt i det sociala arbetet definieras 

närmare under kursens gång. Detta kopplas även till betydelsen av kön och hur olika 

kategoriseringar skapar olika maktordningar i samhället (Umeå universitet, 2017).  

 

I samband med socialtjänstens arbete och män i situationen som klient så framställs fäderna 

ofta som att vara oanvändbara, irrelevanta, frånvarande och som ett hot, att män har en större 

fysisk funktion än en känslomässig kapacitet. Det är sällan deras känslor som blir omtalade 

(Baum, 2015). Modern ges ofta en central roll i utredningar och behandlingar då det finns en 

förväntan om att modern ska vara den omsorgsgivande och omhändertagande medan faderns 

roll inte är lika framträdande. Denna typ av fördelning visar fortfarande på att det finns en 

syn på fadern som den sekundära vårdnadshavaren (Hilte, 2000). Det gamla synsättet på 

kvinnan som mer lämpad för vårdande uppgifter kan enkelt skapa samtal mellan 

socialsekreteraren och den kvinnliga klienten. Dessa samtal kan komma att kretsa kring barn 

och familj i större utsträckning än vad samtalen med den manliga klienten kommer att göra 

(Kullberg, 1994).  

 

Tidigare forskning har skett i syfte att studera huruvida kön är en variabel som påverkar den 

fördelning av ekonomiskt bistånd som ges ut till de utsatta grupperna i samhället från 

Socialtjänsten. En studie visar att socialsekreterares bedömningar av bidragstagarens 

försörjningshinder inte påverkas av kön men att klientens ålder, familjekonstellation och 

födelseland däremot är påverkande faktorer i bedömningen (Nybom, 2008). Vidare menar 

Kullberg (2012) att talets makt mellan klient och verksam socionom inom det sociala arbetet 

har en påverkan i hög grad. I utredningar om ekonomiskt bistånd så talar socialsekreterare i 

större utsträckning med männen om arbete, utbildning och kompetens vilket är mer än 

dubbelt så mycket som de tar upp med de kvinnliga klienterna (Kullberg, 2012). 

 

Kön i det sociala arbetet problematiseras inte alltid i tillräckligt hög utsträckning. Många 

traditionella samhällsmodeller och aspekter beskriver pojkar och flickors olika typer av 

egenskaper och olika typer av beteende (SOU 2008:18). Pojkar kan många gånger förknippas 

med överaktivitet, impulsivitet och aggressivitet, medan flickor knyts till nedstämdhet och 

ledsenhet. Vissa beteenden ses som pojkaktiga och vissa typer av beteenden ses som 

flickaktiga. I och med att pojkar och flickor tillskrivs olika typer av beteenden och 

egenskaper så visar tidigare forskning på att pojkar utreds mer och får tillgång till fler 

insatser. Detta då pojkarnas beteendemall och egenskaper är enklare att förstå och 
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konkretisera och inte lika komplex som flickornas. I vissa fall har fokus i kvinnors 

behandling och hjälp från myndigheter legat i att stärka traditionella feminitetsideal och 

normer för att jobba på den inre stabiliteten. Ett exempel är att lära sig ta hand och barn och 

familj medan männen får mer fokuserad behandling som hjälper dem ut mot arbete och 

utbildning (Herz, 2012).  

 

Socialstyrelsen gjorde i mars 2008 en lägesbeskrivning på jämställdheten inom hälso- 

och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsområden på uppdrag av Regeringen. Syftet 

med studien var att ta reda på om personer i sitt arbete bedömer ansökningar om bistånd lika 

mellan män och kvinnor. Syftet inkluderade även om handläggare vägt in sådant som 

förväntas av män respektive kvinnor och eventuellt tillskrivit dem kvinnliga och manliga 

egenskaper.  

 

“Den del av processen i biståndshandläggningen som studien ger oss kunskap om är 

framförallt om män och kvinnor – trots att utredningarna ser mycket lika ut – ändå bedöms 

olika. Här kan vi konstatera att majoriteten av 

de 14 olika vinjetterna som använts resulterar i helt lika eller mycket lika bedömningar 

oberoende av kön” - Socialstyrelsen, 2008. 

 

Trots att citatet ovan skrivs i rapporten så uppkommer det frågor från personer som är 

delaktiga i studien i samband med deltagandet. Frågorna som uppkommer är många och de 

deltagande uppmärksammar behovet av mer kunskap inom området samt vikten av att 

tillsammans med varandra kunna få chansen att reflektera över och diskutera mäns och 

kvinnors behov och hur de bedöms. 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten inom studien är socialkonstruktivism. Nedan 

följer en kortare genomgång av vad socialkonstruktivism är. Utifrån denna teori så kommer 

även teorier om genus som social konstruktion att belysas. Teorierna kommer senare att 

användas till att studera och reflektera över den empiri som framkommit genom intervjuerna. 

4.1. GENUS SOM SOCIAL KONSTRUKTION 

I uppsatsen så är kön och genus två begrepp som används för att beskriva biologiskt och 

socialt kön. Kön, såsom man och kvinna, är i uppsatsen det biologiska könet som en person 

föds med och det sociala könet, genus, är det könet som definieras i samhället (Piuva & 

Karlsson, 2012). Den konstruktivistiska forskningstraditionen är utgångspunkten i uppsatsen 

då den ger störst utrymme för att få en djupare förståelse av den empiri som presenteras. 

Konstruktivismen är en ontologisk utgångspunkt som innebär att sociala händelser och 

betydelsen av dessa händelser är något som sociala aktörer skapar. Det vill säga att sociala 
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företeelser inte bara skapas mellan individer i dess samspel utan att de också ständigt 

revideras och förändras (Bryman, 2011).  

 

Berger och Luckmann (1966) är upphovsmännen till begreppet social konstruktion som ses 

som en utveckling av Alfred Schütz intersubjektivitets- och rationalitetsbegrepp. Sociala 

konstruktioner är utifrån Berger och Luckmann något som är skapat av interaktionen mellan 

människor och även det kollektiva handlandet i samhället. Kunskap är inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet något som är producerat och reproducerat av människan 

och forskningen har därför intresserat sig för de sociala processer som leder till denna 

kunskap (Kullberg, 2012).  

 

Begreppet socialkonstruktivism har inte börjat användas förrän i modern tid men kan hittas i 

tidigare filosofisk och sociologisk forskning där det socialkonstruktivistiska har präglat 

tankar och formuleringar (Berger & Luckmann, 1966). Socialkonstruktivism är 

huvudsakligen en teoretisk utgångspunkt där individer interagerar språkligt. Diskussioner 

leder till att människor gemensamt kommer fram till en bild av verkligheten som stämmer för 

båda två. Hansson (2011) lyfter fram sociala problem som finns i samhället och att de ur 

socialkonstruktivismen inte är sociala problem förens de bekräftas av individer som problem. 

Kunskap inom socialkonstruktivismen kan eller bör inte förklaras utifrån enbart ett 

självständigt fenomen oberoende av människor och samhälle utan är det som sker i samspel 

mellan individer och samhälle (Hansson, 2011).  

 

Socialkonstruktivismen används i studien för att kunna visa på sambandet mellan det ständigt 

föränderliga samhället och dess påverkan från människors kollektiva handlande. Detta för att 

kunna ge en tydlig bild över hur sociala konstruktioner förändrar eller stärker 

socionomstudenternas syn på handlande eller icke-handlande i deras framtida yrke. Hansson 

(2011) bekräftar vikten av att massan måste instämma och bekräfta en typ av problematik för 

att den ska kategoriseras som ett problem, något som flera av intervjupersonerna belyser i 

resultatdelen.  

 

Med hjälp av den kommer studien belysa att kön och genus ses som ett kulturellt och socialt 

konstruerat fenomen vilket är relevant att reflektera över i studien. Inom det 

konstruktivistiska perspektivet så finns det två indelningar; den strikta konstruktivismen och 

den kontextuella konstruktivismen. Den strikta konstruktivismen innebär att både kön och 

genus är något som skapas genom sociala och kulturella samband medan den kontextuella 

menar på att kön är biologiskt skapat och att genus konstrueras i sociala sammanhang. Genus 

är enligt den konstruktivistiska forskningstraditionen något som vi formar i samspel med 

andra människor och i olika sammanhang i samhället och är därför något som förändras över 

tid och mellan olika kulturer (Kullberg, 2012). 

 

Kullberg (2012) förklarar skapandet av genus och upprätthållandet av dess konstruktion med 

fyra processer. Självpresentation, hur vi framställer och beter oss för att tolkas som man eller 



Anna Korsberg Umeå Universitet 2017-05-04 

Ronja Svahn 

 10 

kvinna. Tolkningar, hur vi tolkar och bedömer andra utifrån vad var och en tycker är manligt 

och kvinnligt. Förhandlingar, syftar på hur genus skapas och förändras genom diskussion 

och interaktion med andra. Kategoriseringssystem, innebär fokus på hur genus formas via 

media, skola, politik, arbetsliv och andra sfärer. Dessa fyra processer samspelar ständigt i den 

föränderliga process som skapandet av genus är och påverkar varandra i mindre eller större 

grad vilket gör att det inte går att utesluta en process utan den andra för att kunna göra en 

rättvis analys eller bedömning av fenomenet (Kullberg, 2012). 

 

West & Zimmerman (1987) har myntat begreppet “doing gender” som kan kopplas till den 

tredje processen, förhandlingar, där begreppet på ett tydligt sätt beskriver den process som 

skapar olikheter mellan könen. Begreppet har myntats som ett perspektiv inom den 

socialkonstruktivistiska teorin. Vidare så kan genus ses som en ordningsstruktur inom det 

sociala, ekonomiska och politiska mellan de två könen vilket i sin tur leder till att andra 

strukturer vidmakthålls, detta har kommit att namnges genusordningen (Hirdman, 1988). 

Hirdman (1988) har delat in genusordningen i två logiker där den ena utgår från dikotomin 

mellan män och kvinnor, isärhållandet. En logik där tanken är att män och kvinnor inte bör 

blandas och grupperas tillsammans. Den andra logiken lyfter fram dagens hierarki som finns 

mellan män och kvinnor inom de sociala, ekonomiska och politiska områdena; över- och 

underordningen, där män är de överlägsna och kvinnor de underordnade.  

 

Kullbergs (2012) fyra processer som beskriver upprätthållandet och skapandet av genus ger 

en tydlig bild av hur processen att skapa kön går till. Han belyser även hur könsrollerna 

bibehålls, något som gör det tydligare att förstå komplexiteten i att försöka att inte 

upprätthålla könsroller. Hirdmans (1988) genusordning används i studien för att teoretisera 

könsuppdelningen och över- och underordningen, teorin där män är överlägsna och kvinnor 

de underordnade. Dessa teorier har tagits med då intervjupersonerna i studien pratar om de 

oundvikliga normer och samhällsstrukturer som finns och konkretiserar de problem som kan 

komma att uppstå i socionomstudenternas framtida profession inom socialt arbete. 

5. FORSKNINGSMETODIK  

I detta kapitel presenteras valet av metod i studien. Senare i avsnittet kommer en redogörelse 

för tillvägagångssätt vid datainsamlingen och hur genomförandet av studien gjordes. Det 

kommer även beröra forskningsetiska riktlinjer och databearbetningen i studien. Som sista del 

i avsnittet så berörs en kritisk granskning av forskningsmetodiken.  

5.1. KVALITATIV METOD 

Idag konstruerar individerna i samhället den sociala verklighet som vi alla är delaktiga av 

(Bryman, 2011). Målet med denna studie är att studera socionomstudenters kunskapsläge och 

förhållningssätt till kön och genus och koppla detta till framtida profession inom socialt 

arbete. Den kvalitativa innehållsanalysen valdes ut då chansen att komma så nära 
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verkligheten som möjligt är större än med en kvantitativ metod (Bryman, 2011). Det 

kvalitativa forskningssättet ger individen chansen att beskriva med egna ord hur de tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet.  

 

I början av 1900-talet utvecklades kvalitativa metoder inom sociologin främst av 

Chicagoskolan. Den kvalitativa metoden var relativt undangömd tradition till den kvantitativt 

dominerande samhällsvetenskapen, för att på 1960-talet få en allt större plats inom forskning. 

Ett kvalitativt forskningssätt ger möjligheten att granska studiens insamlade material, den 

nya empirin. Numera är det vanligt att beteckna en vetenskap som empirisk då vetenskapen 

bygger på iakttagelser av verkligheten.  

 

Empirin har analyserats för att skapa en kunskapsbas och möjligheten att dra slutsatser för att 

bidra till nya insikter och ny kunskap i ämnet. När intervjuerna sammanställdes och empirin 

började analyseras så började sökningar av tidigare forskningen för att kunna dra kopplingar 

mellan den nya empirin och den tidigare kunskapen inom området. Detta för att kunna skildra 

verkligheten på ett så genuint och nära sätt som möjligt.  

5.2. URVAL 

Målet med studien var att intervjua socionomstudenter. Studien genomfördes med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att man intervjuar de personer som 

råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Detta då det under arbetets gång har 

varit stram tidsbegränsning och för att göra ett effektivt arbete. Som Bryman (2011) skriver 

så är det tidskrävande att nå ut till en hel population, därav valet av urvalsmetodik. 

 

Bekvämlighetsurvalet gjordes på studenter som går termin 7 vid socionomprogrammet på 

Umeå Universitet. Valet föll på dem av två anledningar: 1) många i denna grupp är 

intresserade av att delta i studier och därför var sannolikheten stor att deltagande skulle bli 

högt. 2) de är sista studenterna som går utbildningen innan de tar examen och borde därför 

vara de mest kvalificerade att ge svar på frågorna då de har gått alla grundläggande kurser i 

programmet för socialt arbete.  

 

Första steget för att nå ut till socionomstudenterna var via Facebook. Facebook är en social 

plattform som finns på internet där ett antal socionomstudenter har profiler och där 

gruppindelning efter termin har skapats. Första steget var att kontakta studenter som var 

medlemmar i Facebookgruppen som heter Socionomprogrammet Umeå VT-14 genom att 

skriva ett kort inlägg om studien, dess tillvägagångssätt och vad ett deltagande skulle 

innebära. Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet hjälpte även till att lägga ut en 

annons på studentwebben Cambro för att öka möjligheten till respondenter till studien. De 

studenter som går termin sju på socionomprogrammet vid Umeå Universitet är alla 
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medlemmar på internwebben Cambro medan det i Facebook-gruppen kan vara även andra 

kursare som är medlem i gruppen. 

 

Via Facebook nåddes 108 studenter och via internwebben Cambro informerades 73 stycken 

studenter om studien och dess syfte med hjälp med ett följebrev (se bilaga 1). Då kontakt med 

studenterna togs via två kanaler så skapades två olika följebrev för att ge relevant och konkret 

information till de som var intresserade av att delta i studien. Ett följebrev som skickades ut 

var enbart till dem som redan visat intresse för studien via Facebook (se bilaga 2) och ett 

andra följebrev bifogades till annonsen som skickades ut på Cambro (se bilaga 1).  

 

Via Facebookgruppen mottogs sju svar från studenter och noll svar från Cambro. Efter 

diskussion med handledaren så genomfördes intervjuer med sex stycken av de 73 studenter 

som är registrerade på internwebben Cambro i termin sju på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Detta för att få en ökad möjlighet att kunna generalisera materialet, något som 

ökar med antalet intervjuer, och för att slippa stressa vid sammanställningen av materialet då 

fler intervjuer innebär mer arbete i och med transkribering och avkodning. Intressenterna blev 

tillfrågade om passande datum och då en intressent inte kunde vara närvarande vid de 

föreslagna datumen föll sig selektionen naturligt och de sex intervjupersonerna blev inbokade 

för intervju. Urvalet resulterade i att studien har lika många kvinnor som män som deltagare 

vilket medför en ökad möjlighet till generaliserbarhet i resultaten då båda grupperna 

representerades i lika stor grad. 

 

Då de sex studenter som valdes ut till studien alla har studerat i minst tre år på programmet så 

förväntades intervjuerna bli mer innehållsrika och givande. Detta då kunskap kring kön och 

genus ökar med utbildning inom området och skapar möjlighet att intervjupersonerna har 

reflekterar över framtida arbetsmetodik som socionom. Studien lade ingen vikt vid hur 

mycket kunskap deltagarna hade kring kön och genus innan studien utan alla gavs chansen att 

delta. 

5.3. DATAINSAMLING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Datainsamlingen till denna kvalitativa studie började med att det genomfördes 

helstrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3). I och med att det 

fanns ett tydligt fokus med undersökningen så föll det sig naturligt att använda sig av 

helstrukturerade intervjuer för att kunna ställa specifika frågeställningar. Valet att hålla i 

helstrukturerade intervjuer med övergripande frågor gjordes för att ge intervjupersonerna 

chansen att reflektera över sina svar men fortfarande hålla sig till ämnet. Detta för att skapa 

en högre chans till generaliserbarhet (Bryman, 2011). Målet var att med den valda 

datainsamlingsmetoden få tillgång till hur intervjupersonerna upplever världen från sitt egna 

personliga perspektiv.  
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Som Kvale (2009) skriver så fungerade intervjuguiden som ett manus för att behålla det fokus 

som intervjuerna skulle ha och för att kunna samla in relevant data. För att med säkerhet få ut 

det mest relevanta av intervjuerna och beröra de områden som var intressanta i koppling till 

syftet i studien så skapades det tre teman i intervjuguiden. Dessa teman var övergripande 

frågor om könsskapande i socialt arbete, utbildning och framtida arbete (se bilaga 3). Det 

valet gjordes för att kunna underbygga studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 

Intervjuguiden utformades med många öppna frågor för att uppmuntra intervjupersonerna till 

reflektion och ge intervjupersonerna chansen att själva tolka frågorna i så stor mån som 

möjligt.  

 

För att kunna observera och vara så delaktiga som möjligt i intervjuerna så gjordes inga 

anteckningar under intervjuerna (Bryman, 2011). Detta för att kunna ge all uppmärksamhet 

till intervjupersonen och för att ha möjligheten att uppvisa ett stort intresse för 

intervjupersonernas resonemang och svar som möjligt.  

 

Inspelning är det vanligaste sättet att registrera intervjuer på, för att i efterhand kunna lyssna 

igenom samtalet och kunna analysera samtalsdynamik och struktur (Brinkmann & Kvale, 

2009). Därför spelades varje intervju in på både en mobiltelefon och en dator vid varje 

intervjutillfälle för att minska risken för att intervjuerna inte skulle gå att analysera på grund 

av dåligt ljud. Varje intervju spelades in efter godkännande från intervjupersonerna och 

pågick i 20 till 55 minuter. 

5.4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska principerna är viktiga inom den vetenskapliga forskningen. Studien utgår ifrån de 

fyra etiska huvudkraven inom samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) 

har tagit fram. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

❖ Informationskravet: Forskarna ska ha informerat deltagarna i studien om studien syfte 

och att deltagande är frivilligt och att man har chans att hoppa av när man vill. 

❖ Samtyckeskravet: Deltagarna ska bli informerade om att de själva får bestämma helt över 

sin medverkan och har rätt att få tillgång till det material som innehåller deras egna 

intervjuer. 

❖ Konfidentialitetskravet: Uppgifterna som framkommer i intervjuerna har behandlats med 

största möjliga konfidentialitet. Enbart forskarna har och har haft tillgång till uppgifterna. 

❖ Nyttjandekravet: De uppgifter som inkommit via intervjuerna får enbart användas i denna 

studie. 

För att ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet lämnades ett informationsbrev 

ut innan intervjuerna där studiens syfte förklarades, att medverkandet i studien varit frivilligt 

och att intervjupersonerna hade möjlighet att inte svara på frågor som kändes obekväma. 
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Konfidentialitetskravet delgavs muntligt i samband med intervjuerna där information om att 

uppgifterna som inhämtades kom att behandlas med största möjliga konfidentialitet framkom. 

Intervjupersonernas namn skrevs aldrig ut och personuppgifter noterades aldrig (Svensson & 

Starring et red., 1996). Nyttjandekravet uppfylldes då intervjupersonerna informerades om att 

deras svar endast skulle användas till studiens syfte samt vilka som är behöriga att ta del av 

dessa före, under och efter studiens genomförande. Som författare till denna studie så är det 

viktigt att förhålla sig forskningsetiskt under hela forskningsprocessen. Detta för att öka 

studiens trovärdighet (Kalman & Lövgren, 2012). 

5.5. DATABEARBETNING 

5.5.1. TRANSKRIBERING 

Studien har haft huvudsakligt intresse för vad intervjupersonerna sagt i intervjuerna och hur 

de har sagt det. Med transkribering menas att man överför intervjuerna från talat till skrivet 

språk och på så sätt gör inspelningarna till text på papper. Detta underlättar analysering av 

intervjuerna och gör att det är möjligt att göra upprepade genomgångar av intervjupersonens 

svar (Bryman, 2011). Detta för att kunna analysera intervjuerna på ett annat sätt för att öka 

förståelsen för innebörden i intervjuerna. Att transkribera tar lång tid och att transkribera de 

sex genomförda intervjuerna i studien tog sammanlagt tre-fyra timmar per inspelad intervju. 

 

För att underlätta transkriberingsprocessen tillämpades datorprogrammet ExpressScribe för 

att reglera uppspelningshastigheten och därefter enklare kunna bearbeta intervjumaterialet. 

Transkriberingarna bearbetades i flera omgångar för att utläsa skillnader, likheter och för att 

välja ut bärande citat.  

5.5.2. DATANALYSMETOD 

Då syftet i studien är att studera socionomstudenters kunskapsläge och förhållningssätt till 

kön och genus och koppla detta till framtida profession inom socialt arbete så användes en 

kvalitativ metod. För att identifiera skillnader och likheter i materialet analyserades 

transkriberingen enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004). Bryman (2011) 

beskriver att kvalitativ innehållsanalys bygger på att göra en subjektiv tolkning av 

intervjumaterialet samtidigt som man på ett objektivt synsätt ska dra slutsatser från den 

insamlade empirin. Målsättningen med kvalitativ innehållsanalys är att studera okänd eller 

inte tillräckligt kända företeelser för att hitta koppling till variationer, kända företeelser och 

processer. Ett problem studeras i helhet för att senare studeras i mindre delar. I studien så 

skapades övergripande frågeställningar för att kunna analysera och koppla 

intervjupersonernas utsagor och kunna studera samband mellan okända och kända företeelser. 

Detta för att kunna analysera och därefter kunna dra slutsatser studera ett socialt fenomen 

närmare.  
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Genom att ta ut ord som nämndes flera gånger av alla intervjupersoner så skapades kategorier 

som representerade informationen i intervjuerna. En kodningsmodell skapades genom att 

identifiera de meningsbärande enheterna i intervjuerna. Därefter så skapades koder som kort 

sammanfattade de meningsbärande enheterna och termer som representerade dessa 

meningsbärande enheter. Utifrån dessa koder så sammanfördes de koder som var liknande 

varandra och bildade de sex övergripande kategorierna som presenteras som resultatet i 

studien.  

5.5.3. ARBETSFÖRDELNING 

Arbetsfördelningen har under arbetet med studien i största möjliga mån fördelats lika mellan 

de två författarna men tidsfrist och andra omständigheter har lett till att det har skett en del 

uppdelning av arbetet för att skapa ett så bra och innehållsrikt arbete som möjligt. Under 

sammanställningen av resultatet har empirin analyserats och kodats gemensamt för att öka 

reliabiliteten i resultatet. Arbetet med sammanställningen har skett av de två författarna 

tillsammans och båda författarna bär båda ansvaret för uppsatsens slutgiltiga framställning. 

Nedan följer en beskrivning av uppdelningen där empirin har skrivits enskilt: 

 

Anna Korsberg har huvudsakligen skrivit inledningen och gjort analysen av resultatet. Anna 

har skrivit kategorierna ”Biologiskt & socialt kön”, ”Normer & förväntningar styr vårt 

agerande” och ”Framtida profession & bemötande”. Anna genomförde även de sex 

intervjuerna. 

 

Ronja Svahn transkriberade de sex intervjuerna. Hon skrev teoretiska utgångspunkter, 

forskningsmetodik och diskussionen. Ronja skrev kategorierna ”Könsindelning redan från 

uppväxten”, ”Kön & genus i utbildningen” och ”Ökad kunskap leder till ökad makt”. Ronja 

har även arbetat med uppsatsens disposition och språkliga utformning.  

5.6. METODKRITIK 

Vissa forskare anser att det i kvalitativa studier finns en strävan efter att göra ett djupgående 

studium av deltagarnas egna personliga upplevelser (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa 

studier tenderar vara beroende av kontexten och blir därför svåra att generalisera (Bryman, 

2011). Istället för att mäta kvalitativa studiers reliabilitet och validitet så har det tagits fram 

andra bedömningsverktyg: tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten inkluderar fyra 

delkriterier som är: 

❖ Trovärdighet: att de personer som varit en del av studien och den sociala verklighet som 

studerats får bekräfta att forskaren uppfattat resultatet korrekt. 

❖ Överförbarhet: hur pass överförbar är studiens resultat i andra miljöer. 

❖ Pålitlighet: bedömer kvalitén på de procedurer som valts och hur de tillämpats i studien. 
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❖ En möjlighet att styrka och konfirmera: att forskaren är medveten om att det inte går att 

vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning och därför försöker säkerställa att hen 

har agerat i god ton (Bryman, 2011). 

Äkthet består i sin tur av fem delkriterier som rör forskningspolitiska konsekvenser i 

allmänhet:  

❖ Rättvis bild: återges intervjupersonernas åsikter och uppfattningar i studien på ett rättvist 

sätt? 

❖ Ontologisk autenticitet: får intervjupersonerna i och med sin medverkan i studien hjälp att 

förstå sin sociala situation och den sociala miljö de lever i? 

❖ Pedagogisk autenticitet: har intervjupersonerna fått en större förståelse för hur andra 

personer upplever saker och ting i den miljö de är delaktiga i? 

❖ Katalytisk autenticitet: känner intervjupersonerna att de efter sin medverkan i studien kan 

förändra sin situation? 

❖ Taktisk autenticitet: har intervjupersonerna efter sin medverkan i studien bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? (Bryman, 2011).  

Genom att tydligt redovisa en rättvis bild av forskningspersonernas verklighet så bevisas 

studiens grad av äkthet genom att uppnå några av de delkriterier som finns för att uppnå 

äktheten i en kvalitativ studie. Det relativt ensidiga urvalet i studien kan komma att påverka 

studiens äkthet då studien inte inkluderar ett mångfaldigt perspektiv i och med att alla 

intervjupersoner enbart studerar på ett och samma universitet. Bryman (2011) skriver fortsatt 

om möjlighet att styrka och konfirmera kvalitativ forskning.  

 

Studien gjordes på grund av tidsbrist på socionomstudenter som går termin 7 vid Umeå 

Universitet. Vid ett framtida uppsatsskrivande så kommer valet av ämne och vikten av att 

genomföra intervjuer i ett tidigare skede prioriteras. Detta för att kunna göra en bredare 

undersökning och mer djupgående analys och på så kunna dra mer konkreta slutsatser och 

generaliseringar.   

 

Studien omfattar sex personers egna reflektioner och tankar. Antalet intervjuer och det 

faktum att intervjuerna omfattar hälften män och hälften kvinnor i olika åldrar ökar 

trovärdigheten. En variation har säkerställts genom att intervjupersonerna själva har fått söka 

sig till studien och därefter valts ut efter studieort, termin och tillgänglighet som fast variabel. 

Ett representationsproblem som kan lyftas fram är dock det faktum att intervjupersonerna 

som valdes ut var de som var tillgängliga att delta i studien de datum som efterfrågades. Ett 

lågt antal intervjuer, att alla intervjupersonerna studerar på Umeå universitet och att samtliga 

intervjupersoner studerar på samma program kan innebära svårigheter i att generalisera 

resultatet i studien (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Att genomföra intervjuer innebär en typ av närkontakt mellan intervjuperson och intervjuare 

vilket kan innebära en viss påverkan av resultatet. Den närkontakt som skapas kan ge en 
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ömsesidig tillit mellan intervjuperson och författare, något som i samma mån inte är möjligt 

vid E-post och Skype-kontakt (Holme & Solvang, 1997). Det kan också påverka dynamiken 

mellan de två parterna. Själva interaktionen är en del av det sammanhang som intervjuare och 

intervjuperson befinner sig i under intervjun. Denna bör lyftas fram för att intervjupersonens 

svar ska ges en större rättvisa i och med den påverkan som en intervjusituation kan innebära 

(Hydén, 2008). Då det enbart var en av de två författarna till studien som genomförde 

intervjuerna så genomfördes alla sex intervjuer på ett väldigt snarlikt sätt. Två frågor ställdes 

i de två sista intervjuerna som valdes bort då alla intervjupersoner inte fått chansen att 

besvara frågan. Bortsett från detta så följdes intervjuguiden vid varje intervjutillfälle. Citaten 

som presenteras från intervjuerna är till för att ge dig som läsare möjlighet att själv resonera 

kring resultatets trovärdighet och följa resonemang och inslag från intervjupersonerna genom 

texten. Detta samtidigt som tidigare forskning och teorier stödjer intervjupersonernas 

tankegångar i analysen av resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) är det viktigt att reflektera över författarnas 

förförståelse och medvetenhet i ämnet för att studera resultatets trovärdighet. Förförståelsen 

riktar sig till bilden som författaren redan har själv kring det studerade fenomenet såsom 

teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar utifrån egna skapade 

kategorier som finns i samhället. Som författare är det viktigt att vara medveten om att ens 

egna föreställningar och värderingar kan påverka studiens resultat. Detta har tagits med i 

arbetet som en potentiell påverkan på resultat och diskussion. Båda författarna till studien har 

erfarenheter från socionomprogrammet vid Umeå Universitet och där finns både för-och 

nackdelar utifrån ett trovärdighetsperspektiv. En fördel kan vara att författarna har egen 

erfarenhet om kurserna och dess inkludering av kön och genus. Det kan samtidigt vara en 

nackdel att författarna har en egen inblandning i utbildningen då det kan skapa egna 

reflektioner i ett för tidigt skede. 

6. RESULTAT 

I detta kapitel så kommer empirin som har insamlats från de kvalitativa intervjuerna att 

presenteras. Efter varje stycke så kommer empirin att analyseras och paralleller kommer dras 

till den litteratur vi lyft fram tidigare i studien. Eftersom intervjupersonerna inte ska kunna 

kopplas till några specifika citat så hålls deras namn och saker som de eventuellt skulle kunna 

identifieras med så neutrala som möjligt.  

6.1. BIOLOGISKT & SOCIALT KÖN 

Kön och genus är två ord som tas upp mycket under intervjuerna då vi pratar kring socialt 

arbete. Alla intervjupersonerna tycker att det är viktigt att som socionom vara medveten om 

betydelsen av ordet genus och ordet kön. En av intervjupersonerna säger att hon privat ser 

kön automatiskt men att hon i sin socionom roll försöker att undvika detta.  
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Det som framkom och som nämndes under intervjuerna var att alla intervjupersoner delade 

nästan samma uppfattning om betydelsen av kön och genus. De pratade om att det kan ses 

utifrån biologi men även ur ett samhällsperspektiv. Intervjuperson 2 säger att ”Det är något 

man förs in i, man eller kvinna, men man behöver inte identifiera sig som det.” Ett par av 

dem pratade om att det finns ett socialt kön. Det menades även då på att kön är något vi 

skapar. En sak som hälften av intervjupersonerna tog upp under intervjuerna var kring 

könsbyte och könsöverskridningar. Att en person har ett biologiskt kön behöver inte betyda 

att den identifierar sig med det könet och att detta är viktigt att ha i åtanke då man i sin 

profession ska undvika att förutsätta vilket kön någon har. Det som alla påpekade och tyckte 

var viktigt att förtydliga var att kön skulle inte spelar någon roll för socionomer. 

Intervjupersonerna påpekade att trots att man inte ska se kön så finns det vissa speciella 

situationer där detta kan vara nödvändigt. Ett exempel på detta är vid kvinnomisshandel av en 

man förekommit. Det som intervjupersonerna såg som det viktiga var att se personen och 

individen och titta efter dennes förutsättningar.  

 

Man identifierar sig inte med ett kön längre ut med den personen man är. Jag känner mig ju som en 

tjej men att det handlar mer om personen man vill vara istället. Som individ och person och inte som 

kön. – IP:1 

6.2. NORMER & FÖRVÄNTNINGAR STYR VÅRA AGERANDEN  

Vi är ett jämställt samhälle men det är så många faktorer som gör att vi inte är det. Så ha det i åtanke 

att det är vi som föder barn och är hemma, vi hamnar efter i löner när vi kommer tillbaka för det är 

när vi kommer tillbaka till jobbet som männen har avancerat som mest. – IP:2 

 

Många av intervjupersonerna pratar om att det finns normativa föreställningar som kan vara 

svåra att komma ifrån när man jobbar med socialt arbete. De pratar om att normer är något 

det pratas mycket om i dagens samhälle. Vi kan hitta dessa normer på olika nivåer. Om man 

ser till individnivå finns vissa förväntningar från samhället på hur vi ska se ut och bete oss. 

Dessa normer som vi följer är något som vi redan i tidig ålder lär oss genom att se till de 

människor som finns runt omkring oss. Vi lär oss hur normerna för hur en tjej förväntas vara 

och en kille förväntas vara. Dessa normer nämner några av intervjupersonerna att de har tänkt 

på och sett när de jobbat med socialt arbete. Intervjupersonerna nämner även att man kan 

finna tankar på samhällsnivå där förväntningarna på alla män och kvinnor generellt ska bete 

sig olika i olika sammanhang och situationer. I intervjuerna så pratas det även mycket om 

normer och förväntningar på kön. De är medvetna om dessa normer finns och har ett 

tankesätt kring hur man kan bryta de normer som finns. ”Jag vet inte, det känns som att 

kvinnor får vara svaga och be om hjälp fast det får inte vi män göra. Men det behöver inte 

vara så.” – (IP:5). Alla kopplar kön och förväntningar till att män förväntas vara tuffa och inte 

behöva så mycket hjälp, män ska inte heller gråta och vara känsliga. Allt detta ses som 

normen och det pratas om att det kön man har baserats på olika former av livsval. Ett 

exempel på detta kan vara att man välja arbete utifrån det kön som man biologiskt sett passar 
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för. Det blir även ifrågasättande kring att följa normerna och påståenden om att du inte 

behöver göra som normerna säger. Du kan gå emot det och gå din egen väg. 

 

Under intervjuerna sa ett par av intervjupersonerna att tjejer kan få en horstämpel. Att detta är 

något som en tjej kan bli stämplad som men att detta inte sker hos killar. I kön så finns det 

förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt och hur könen ska vara och då skapas det 

fördomar. En av intervjupersonerna sa att det är viktigt att vara medveten om detta då en 

klient kan komma och behöva hjälp av till exempel socialtjänsten. Om man är medveten om 

detta kan det bli lättare för socionomen att sätta sig in i klientens situation. Ett par 

intervjupersoner pratade även om att normerna i Sverige kan vara annorlunda mot normer i 

andra länder. Så när man jobbar med personer som just kommit till Sverige så är det viktigt 

att visa hur normerna är här. Men att det då är viktigt att visa på att i Sverige kan även 

kvinnor vara chefer och att det inte ska göras skillnad på kön. 

 

Så fort något jobb blir kvinnodominerat så tappar yrket status och lönerna blir lägre och då byter 

männen ofta jobb. Ta till exempel läraryrket som var mansdominerat men sen började kvinnorna 

komma in och nu har det ju egentligen ingen status. – IP:2 

 

En av intervjupersonerna tänker att män kanske inte alltid ser strukturerna i samhället och att 

det handlar framförallt om att män inte är insatta. Män anses vara normen i samhället och 

kvinnor anses då vara något avvikande. Eftersom männen är normen kanske de inte ser de 

problem som hör till kvinnor och deras situation och förstår då inte varför en för dom 

fungerande struktur bör ändras. Eftersom männen lever efter normen så kan de inte se 

problemen på samma sätt då de inte upplevt något motstånd. De går inte hem på kvällen 

ensamma, rädda för att bli påhoppade. Att så fort en kvinna ser en man så är denne beredd att 

ta en fajt. En av intervjupersonerna tänker även att det kan vara farligt att inte låtsas om som 

om det finns några strukturer i samhället. Att genus behövs för att lyfta vissa skillnader 

som finns och är orättvisa är det också några som nämner. Det måste dock vara åt båda 

hållen. Det togs upp vid ett par tillfällen att det kan vara svårt att veta hur man ska bemöta en 

man i en situation där klienter av olika kön är inblandade. Vi människor är fulla med 

fördomar om att vid misshandel så förutsätts det alltid att det är mannen som har misshandlat 

kvinnan. Det finns en massa verksamheter inom socialt arbete som är riktade till kvinnor men 

det pratas inget om att det borde startas en mansfridslinje. Det belystes även att det håller på 

att ske en förändring kring mäns normer. Att det börjar bli mer okej för killar att visa känslor. 

 

Också det här med att män inte ska känna känslor, eller framförallt inte visa känslor och inte vara 

svag. Det är som en synd, en dödsdom nästan. Även fast det är mycket som förändras så är det mycket 

som ligger kvar. När jag växte upp så kunde ju jag vara en del av en mans uppväxt och formandet. 

Där vid 5 års ålder så börjar det här med att förminska sina känslor, de enda känslorna som är 

accepterade är ilska och glädje. Det är ju också det här med att män inte kan förstå motparten då 

kvinnor får känna mycket. Medan männen har hållit det inom sig och inte uttryckt någonting. – IP:4 
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6.3. KÖNSINDELNING REDAN FRÅN UPPVÄXTEN 

Alla intervjupersoner pratade om uppväxt och tidigare påverkan från det att man var liten och 

vikten att vara medveten om detta för att kunna arbeta med det aktivt i sin framtida 

profession. Att indelning av manligt och kvinnligt är något som skapas hos oss från en ung 

ålder och att detta inte är något som vi själva påverkar utan får lärdom av i förbifarten.  

 

Det är ju såklart att det finns manlig och kvinnligt att det ska vara manligt och du ska inte vara ledsen 

och känna efter, något sånt där, och det har man ju även fast man även är född så pass sent så har 

man ändå fått hört det när man var liten ”du är ju kille, du ska inte ledsen” men det är såklart att det 

alltid finns med. - IP:5 

 

Flera intervjupersoner tog upp situationer där man som liten varit tvungen att förbise sina 

känslor och kanske sluta gråta eller vara ledsen för att man var kille medan någon berättade 

om det faktum att de känslor som fick utrymme under dagistiden var de känslor och 

egenskaper som ansågs mer manliga såsom ilska, rättframhet och att ta för sig. Barn påverkas 

även av sina föräldrar och människor i sin närhet, något som några av intervjupersonerna tog 

upp i intervjuerna. I och med att man inom socialt arbete kan komma att ha en nära relation 

och kontakt med barn och unga så är det viktigt att vara medveten om att barns kön skapas i 

de miljöer som barnet vistas i. Det är upp till dessa att visa att det finns skillnader på pojkar 

och flickor men att det inte är ett krav att följa dessa mallar. 

 

Barn är ju först och främst barn men deras kön formas ju i den miljö de vistas i och hur du bemöter 

dem. Om du pratar nedlåtande till en kvinna så formar det henne till att tro att hon inte är lika värd 

som en man. – IP:4 

 

En av intervjupersonerna nämner att bilden som skiljer mellan pojkar och flickor är något 

som har skapats och formats hos oss sedan barnsben. Flera av intervjupersonerna pratade om 

just svårigheter att gå ifrån de här mallarna och de gränsdragningar man lärt sig att göra redan 

som barn. Det är något som det borde arbetas mer med i socionomutbildningen på Umeå 

Universitet för att skapa en tidig förståelse för de klienter som inte följer dessa mallar och 

gränsdragningar. I och med detta så blir det genustänk och den könsuppdelning vi har idag 

något man måste tänka lite extra på för att inte låta tidigare föreställningar och normer följa 

med in i det framtida sociala arbetet.  

 

Vi har ju föreställningar med oss in sen barnsben och de formar ju oss. Även om vi jobbar med hur vi 

tänker och hur samhället och strukturen ser ut så är det ju något vi alltid behöver jobba med och 

medvetandegöra. – IP:2 
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6.4. KÖN & GENUS I UTBILDNINGEN 

Funderingar kring hur utbildningen har inkluderat kön och genusskapande processer väckte 

många frågetecken och funderingar hos samtliga intervjupersoner. Ingen kunde riktigt 

komma på en eller flera exakta kurser där utbildning i bemötande av män eller kvinnor i olika 

diskuterades eller studerades. Två kurser togs dock upp av några av intervjupersonerna. En 

kurs vid namn ”Individer och grupper i utsatta situationer” och en kurs som heter 

”Professionell och personlig utveckling” som både är två grundkurser vid Umeå Universitets 

socionomprogram. 

 

En intervjuperson tog upp lärarnas inställning och till viss del icke förståelse i hur kön och 

genus är uppbyggt och att det i sig skapar en typ av låsning i studenternas värld så samma 

könsindelning och mönster i könsrollerna bibehålls och inte ifrågasätts eller utforskas då 

lärarna själva inte har kunskap i frågan. Mer än hälften av intervjupersonerna känner att de 

inte får kunskapen via skolan utan mer utifrån när de diskuterar med vänner, läser nyheter 

och fördjupar sig i dessa frågor privat vid sidan om utbildningen. ”Vi har ju pratat makt, kön, 

genus och olika former av maktaspekter genom hela utbildningen. Det är en kombination av 

det och att folk är väldigt medvetna när de börjar socionom.” (- IP:2) 

 

Många av intervjupersonerna tycker dock att det är genomgående att man pratar om olika 

utsatta grupper i samhället såsom kön, etnicitet och så vidare vilket tyder på att det sker 

utbildning i frågan utan att göra det medvetet i en specifik kurs. Alla intervjupersoner är 

överens om att det är kunskapen som man får som kommer att öka möjligheten för dem att 

senare i deras profession kunna ge alla klienter och personer de möter samma bemötande. ”Vi 

får i alla fall med oss ett verktyg att inte se svart eller vitt utan att se individen och kolla vad 

som egentligen händer med den.” (– IP:2) 

 

De efterfrågar mer diskussioner och mer arbete i grupper där man pratar om detta område och 

ökar medvetande kring dessa frågor för att fler ska få en ökad förståelse för alla de typer av 

klienter och personer de kommer att möta i sitt framtida yrke.  

 

Man måste verkligen förstå lite eller ha någon slags kunskap där bakom att det här kanske gör att de 

inte säger allt eller att de inte öppnar upp sig eller något. Det kan vara dels det. För jag tänker att 

helst skulle jag väl vilja bemöta alla lika men jag tror att det är lika viktigt att faktiskt förstå hur de 

här bilderna eller hur samhället ser ut. För att kunna kanske hjälpa dem mer. – IP:3 

6.5. BEMÖTANDE I FRAMTIDA PROFESSION 

Intervjupersonerna hade många åsikter och tankar kring sin framtida profession och 

arbetsplats. Vilka det är som arbetar som socionomer och hur arbetsgrupperna ser ut. Även 

hur de ska agera på en arbetsplats gentemot kollegor för att vara tydlig med att inte skapa 
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kön. Intervjufrågorna som vi ställde var även kring bemötande av klienter och hur de tänkte 

kring det. 

 

De allra flesta av de som intervjuades tänkte att det finns vissa situationer som det kan vara 

rimligt att ha i åtanke vilket kön klienten har. De sakerna som intervjupersonerna lyfte var 

ganska så skilda. Det fanns tankar hos flera av intervjupersonerna att det alltid kommer vara 

två kön och att det alltid kommer att finnas biologiska skillnader, att det är något som en 

måste vara medveten om. ”Jag behandlar personen som en person och jag ser inte personen 

till dess kön. Fokus som socionom ska inte vara på könet.” (– IP:1) Att man ska vara 

medveten om könen strukturellt men även på individnivå. Som det upprepas gång på gång 

under alla intervjuer så är det viktigare att se till individen och hur personen är och att det är 

det som är det centrala och viktiga. Det är viktigt i socialt arbete att bemöta klienter utan att 

identifiera könet och skapa ett samhälle där alla har samma förutsättningar oavsett kön. 

 

Men sen är det ju så att man måste ställa olika frågor beroende på kön på grund av den utsattheten 

som finns. Jag tänker väl att det alltid kommer finnas olika problem för olika kön. Kön kommer alltid 

att finnas så länge vi inte skapar ett nytt ord för kön, men vi ser olikhet mellan kvinnor och män. – 

IP:2 

 

På de ställen som intervjupersonerna har arbetat inom socialt arbete så har de flesta haft 

erfarenheten att det var främst kvinnor som arbetade där. Det nämns även att socionom är ett 

kvinnodominerat yrke. De diskuterade även hur de skulle göra på arbetsplatsen för att inte 

skapa kön. Även att i en kommande arbetsgrupp så kan det finnas en kvinna som identifierar 

sig som något annat än vad man kan tro först när en träffar den. Man vet ju inte när man 

träffar någon ny hur denne identifierar sig själv. Det är viktigt att ha en öppen diskussion om 

ämnet och inte förutse att något är på ett visst vis bara för att normen säger de. En sak som ett 

par av intervjupersonerna nämnde var hur vi väljer att bemöta andra och att detta kan ha en 

koppling till hur vi själva blev bemötta som små. Det bemötandet som man själv fick när man 

var liten sitter kvar och är något som vi själva måste vara medvetna om och ändra särskilt i 

bemötandet med unga klienter. En annan sak som togs upp var om de du jobbar med är 

uppdaterade eller inte inom sitt kön och genustänk. För gruppen påverkar väldigt mycket. Att 

då försöka att stå kvar där man själv är och att komma ihåg varför man själv har de 

argumenten. En annan sak som ansågs viktigt i en arbetsgrupp var att män ges ofta turen att 

prata, men när kvinnor pratar så måste alla vara noga med att hon ska få prata till punkt och 

att andra personer inte ska gå in och köra över. På samma sätt är det viktigt att kvinnor inte 

ska vara nedlåtande mot män och påstå att de inte kan känna det kvinnor känner. ”Det 

kommer alltid vara två kön. Det måste du vara medveten om. Då måste du även vara 

medveten om könen strukturellt men även individanpassat.” (– IP:4)  
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6.6. MAKT INOM SOCIALT ARBETE 

Alla intervjupersoner nämnde under intervjuns gång makt i samband med kön och genus, 

manlig och kvinnligt. Makt diskuterades både som en viktigt och tydlig del som den idag 

uppmärksammade löneskillnaden eller det uppdelade inflytande som män och kvinnor har i 

samhället idag, där männen har större inflytande och makt men även makt i form av kunskap. 

När intervjupersonerna kom in på ämnet makt i samband med socialt arbete så började de 

reflektera över det faktum att utbildning i hur kön och genus skapas är otroligt viktigt. Alla 

intervjupersoner nämnde vid minst ett tillfälle att det är kunskap som kommer hjälpa både 

dem själva i deras framtida profession och samhället i stort. Kunskapen om hur dessa 

processer skapas, bibehålls och finns grundade i oss kommer att ge oss en större chans att 

förändra. Det är makten i form av kunskap som kommer att öka möjligheten till en 

samhällsförändring.  

 

Till exempel om du är chef eller om du är en person som en lärare, om du är en människa som har en 

bas av människor så är det viktigt att veta det för då har du kunskap om det är så att någon vill sticka 

ut ur boxen. Då vet du hur du ska hantera det. Du vet, du får mer kunskap. De som inte vet om det här 

strukturerna i samhället, av att det finns människor som har ett överskridande kön eller går ut ur den 

här boxen, de har ju mindre insyn i ett fenomen. – IP:6 

 

En intervjuperson lyfte fram att män inte är lika insatta i kön och genusskapande processer då 

de är normen i samhället och därför är det ofta så att kampen görs mellan män och kvinnor. 

Att kvinnor har makt i form av den kunskap de besitter i hur samhället ser ut och är uppbyggt 

och de är medvetna om de skillnader som finns och de kämpar emot männen som är normen. 

Ytterligare en intervjuperson lyfte fram att den kamp som sker i dagens samhälle i till 

exempel lönefrågan sker på villkor som sätter männen mot kvinnorna, vilket också skapar en 

onödig obalans tycker intervjupersonen. Hen förklarade att vi alla, oavsett kön, borde få ökad 

kunskap för att få ökad förståelse och en ökad kunskapsmakt för att kunna driva detta framåt 

för en mer jämställd verklighet. ”Det handlar ju om att framför allt män inte är insatta, 

eftersom att det lever efter normen så kan de inte se problemen.” (- IP:2) Om män får mer 

kunskap i hur kön skapas och hur genusskapande processer fungerar så tror hen att de 

kommer kunna förändra i högre grad och om kvinnor lär sig att få med männen så kommer 

det bli jämnare fördelning även i denna maktkamp. 

 

För mer än hälften av intervjupersonerna så var det viktigt att ifrågasätta. Att studera varför 

och att gå djupare in på problemet för att lära sig mer om problemet på en djupare nivå. ”Jag 

tror att det är viktigt att faktiskt, i alla fall man inte behöver hålla med, men man kan ju i alla 

falla försöka undersöka varför?” (– IP:3) Att våga vara nyfiken och att ta sig an dessa frågor 

för att försöka få en förståelse och ökad kunskap i frågan kommer leda till en ökad makt. 

Att vara medveten och hur kön och genus skapas och dess processer är viktigt för alla 

intervjupersoner. Kunskap ger makt som vi tagit upp tidigare och medvetenhet är en del av 

den kunskapen enligt våra intervjupersoner. Har du kunskap i frågan och är medveten så har 
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du större makt och möjlighet att förändra och ifrågasätta. Medvetenheten ligger dock på olika 

nivåer hos var och en och skapar möjligheten till att kunna påverka. En intervjuperson lyfter 

fram problematiken med att mycket av våra beteenden sker undermedvetet. ”Det ligger ju 

undermedvetet att bete sig på ett speciellt vis men det som är komplicerat är ju hur man gör 

sitt beteende mer medvetet.” (– IP:4) Troligtvis på grund av den samhällsstruktur och den 

uppväxt var och en har haft. Att undermedvetenheten skapar ett beteende och att det är viktigt 

att var och en lär sig att förstå hur den själv fungerar.  

 

Jag kan ibland tycka att man är övermedveten om hur kön skapas och man väljer att backa. Om du 

tycker att han pratar för mycket, säg emot honom då! Bli inte tyst. Medvetenheten skapar ju en 

möjlighet att faktiskt göra något åt det. – IP:4 

 

I samband med att vi ställde frågan hur intervjupersonen i sitt framtida yrke kommer att 

bemöta klienter så könsneutralt som möjligt så svarade hen: 

 

Det är mycket kopplat till medvetenhet. Det är viktigt hur medvetenheten skapar de olika 

föreställningarna, det formar ju oss. Det formar relationer överlag. Att man då är medveten om att 

det kan forma hur man bemöter klienten. - IP:2 

7. ANALYS 

Om vi tittar på orden kön och genus ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så ser vi utifrån 

resultatet av intervjuerna att intervjupersonerna främst såg kön och genus enligt den 

kontextuella forskningstraditionen. Det de flesta intervjupersonerna sa under intervjun var att 

de ser kön som något som är biologiskt skapat och att genus skapas i sociala sammanhang. 

Dock var det två av dessa personer som såg det ur den strikta konstruktivismen och påpekade 

att kön även är något som samhället skapar. Det nämndes även saker så som 

könsöverskridande kön och att du inte behöver identifiera dig med det kön en har biologiskt. 

Innebörden av vad ordet genus betyder har som sagt förändrats över tid. Vad som sker med 

ordet genus blir att intervjupersonerna har fått sin egen uppfattning om vad ordet genus 

betyder utifrån det sammanhang och miljö denne personen i fråga har vistats i. Eftersom att 

de alla har gått på Umeås universitet och i samma klass och de då vistats där under samma 

tidsperiod är därför inte konstigt att många av intervjupersonerna delar samma uppfattning 

om betydelsen av genus (Kullberg, 2012).   

 

Det är flera punkter som intervjupersonerna tog upp som kan kopplas till Hirdmans (1988) 

genusordning. Genusordningen grundar sig huvudsakligen i tankarna kring de manliga 

normerna som finns och att könen ska hållas isär och inte beblanda sig med varandra. Detta 

visar intervjupersonerna att de är medvetna om och de nämner även att många personer väljer 

arbete utifrån vilket kön de har. Genusordningen grundar sig även i hur vi ser och behandlar 

de olika könen, något som kan bli kontroversiellt när det kommer till mötet med andra 

människor framförallt inom det sociala arbetet. Detta system skapar stora konsekvenser då 

socialsekreterare ska försöka prata med män som kommer som kommer och vill be om 
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hjälp.  Mannen ses ofta som den sekundära vårdnadshavaren och mamman ges därför oftast 

då den centrala rollen i utredningar och förväntas därför även vara den omsorgsgivande. När 

det finns förutfattade meningar om att män inte visar känslor så kan det vara svårt för 

socionomstudenter att vilja ha en terapeutisk relation till mannen som vill prata. Då studenten 

kan tycka att den har problem med att tillföra denne emotionell support (Baum, 2015). Det är 

intressant att alla studenterna är medvetna om att detta händer under utredningar och samtal 

och att socialsekreterare ibland behandlar könen olika. Hirdman menar på att första steget till 

förändring är att vara medveten om vad som händer vilket de personer vi pratat med verkar 

vara. Det är genom denna medvetenhet som människorna kan styra undan de normer som 

finns (Hirdman, 1988). Nu när intervjupersonerna visar på en medvetenhet så kan de undvika 

att själva bidra till att upprätthålla de systemen. När systemen inte upprätthålls så kommer 

männen även att kunna få en mer naturlig roll när det kommer till det sociala arbetet 

(Hirdman, 1988). 

 

Det som intervjupersonerna pratade mycket om i intervjuerna var att könet skapas hos oss 

från en tidig ålder. Att indelningen av manligt och kvinnligt är något som skapas hos oss från 

ung ålder och att detta inte är något som vi själva påverkar utan får lärdom av i förbifarten. 

Om man ska dra paralleller till Kullberg (2012) och hans fyra processer, så kan vi till en 

början se till det första kriteriet som är självpresentation. Intervjupersonerna nämner att man 

som liten påverkas mycket av sina föräldrar och folk i närheten. Så självpresentationer 

speglar på ett sätt de människorna som barnet har i sin närhet och som de sedan bygger 

sin personlighet kring. 

 

Det kom fram att de intervjupersonerna som var med i studien inte visste någon specifik kurs 

då de lärt sig om kön och genus men att det varit ett återkommande tema som funnits under 

flera kurser. En av intervjupersonerna tog upp att vissa lärare inte hade så stor kunskap inom 

ämnet genus. Detta blir problematiskt då elever ofta tittar på hur läraren tänker och ser 

världen. Som (Anand, 2009) säger så är det viktigt att de lärare som undervisar inom socialt 

arbete ska vara medvetna om olika komplexa genusfrågor. Om man kopplar detta till ”doing 

gender” och Kullbergs (2012) tredje process så handlar detta om hur kön skapas i interaktion 

och diskussion med lärarna. Om läraren inte är medveten om genusfrågor så blir det som 

intervjupersonerna säger en låsning i studenternas värld (West & Zimmerman,1987). Bara det 

faktum att studenterna ifrågasatte en av en lärarnas beteende och kompetens visar på att 

studenten har en medvetenhet kring kön och genus. I resultatet så framkom det att mer än 

hälften av intervjupersonerna känner att de inte fått den kunskap som de besitter inom kön 

och genus från kurser på universitetet. De menar på att de har fått sin kunskap från andra 

forum. Detta kan kopplas till den fjärde processen som är kategoriseringssystem. Exempel på 

de forumen var i diskussioner med vänner, nyheter och fördjupade diskussioner kring dessa 

frågor privat vid sidan om utbildningen (Kullberg, 2012).  

 

Under intervjuerna så pratades det mycket om makt kopplat till kön. Alla intervjupersonerna 

tyckte att det var viktigt att vara medveten om makt och hur dessa maktprocesser skapas, 
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bibehålls och är grundade. Detta kopplades upprepade gånger till kön. En av 

intervjupersonerna pratar om att kvinnor ofta ställs mot männen. Att detta skapar en onödig 

obalans. Det är männens okunskap som är problemet. Det har sagts tidigare att eftersom 

mannen är normen så ser han kanske inte de mönster som finns i samhället då det för honom 

aldrig har varit ett problem. Att öka kunskapen för alla kan göra att inte bara kvinnorna kan få 

samma rättigheter som männen utan även att männen kan få samma rättigheter som kvinnor. 

En annan sak som var viktig för intervjupersonerna var medvetenheten kring hur kön och 

genus skapas.  

 

Det bekräftas i resultatet att det var flera av intervjupersonerna som jobbat inom socialt arbete 

och att det var flest kvinnor som arbetade där. Detta kan göra att när en manlig klient kommer 

och vill ha ett samtal med en kvinnlig socialsekreterare så kan det skapas en barriär. Kvinnor 

har lättare att prata med kvinnor menar (Baum, 2015). Ett par av intervjupersonerna pratade 

om att vi måste vara medvetna om att vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. En menade 

på att det kan vara farligt att inte låtsas om att det finns strukturer i samhället. Det finns 

diskussioner i dag om att kön i det sociala arbetet inte alltid problematiseras i tillräckligt hög 

utsträckning. det finns traditionella samhällsmodeller som beskriver hur pojkar och flickors 

olika typer av egenskaper och typer av beteende ska vara (SOU 2008:18). Det är då viktigt att 

ta in medvetna socionomer som kan hjälpa till att bryta dessa mönster och samhällsmodeller. 

Precis som en av studenterna tog upp så spelar det stor roll vilken arbetsgrupp som man 

kommer till och om de som arbetar där är uppdaterade och har ett medvetet genustänk eller 

inte. Det är då viktigt att stå kvar vid de argument man hade från början för att kunna göra ett 

så bra arbete som möjligt. En nackdel med att aldrig titta på kvinnliga och manliga 

egenskaper är att det kan leda till att en missar vissa eventuella könsspecifika skillnader i 

behov och förutsättningar och att de istället förbises (SOU 2008:18). 

 

Medvetenheten är nyckeln till hur det ska gå att lösa dilemmat inom socialt arbete när det 

kommer till att behandla alla lika utan att lägga några värderingar i det. En av 

intervjupersonerna tyckte att det kommer att vara svårt att behandla alla lika då det skapats 

genus och strukturer i dagens samhälle som har tilldelat människor manliga och kvinnliga 

egenskaper. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa stereotypiska föreställningar 

och vara medveten om att vissa saker händer framförallt på grund av klientens kön. Trots att 

bemötandet av en framtida klient ska vara oberoende av hens kön är det ändå viktigt att vara 

medveten om de olikheter som finns hos könen för att lättare kunna hjälpa klienten. Hen 

lyfter fram vikten i att besitta en medvetenhet på alla plan och att det är denna medvetenhet 

som kommer att skapa en chans att som yrkesverksam inte göra skillnad på man eller kvinna. 

Om en frågar West och Zimmerman (1987) om det går att undvika att göra kön så kommer de 

att svara, iallafall inte så länge som kön används som ett grundläggande kriterium för 

differentiering. Begreppet ”doing gender” menar på att så länge som kön används för att dela 

upp människor så kommer det heller aldrig bli så att människor undviker att göra kön. 

Medvetenhet skapar möjlighet till förändring och det finns sociala teorier och perspektiv idag 

som ifrågasätter existerande sociala konstruktionerna (West & Zimmerman,1987). 
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8. DISKUSSION & REFLEKTION 

Syftet med vår studie var att studera socionomstudenters kunskapsläge och förhållningssätt 

till kön och genus och koppla detta till framtida profession inom socialt arbete. I detta avsnitt 

så stämmer vi av med de två frågeställningar som vi använt oss av och kontrollerar om vi har 

besvarat dem eller inte genom att dra slutsatser genom tidigare forskning och reflektera över 

våra egna tankar som uppstått under arbetets gång. 

 

Våra två frågeställningar: 

Hur reflekterar socionomstudenter vid Umeå Universitet över sin kunskap i kön och genus? 

Hur ska socionomstudenterna vid Umeå Universitet i sitt framtida arbete kunna använda sin 

kunskap i kön och genus för att inte göra skillnad på kön hos sina klienter?  

 

De åsikter och upplevelser som våra intervjupersoner har delat med sig av speglar enbart en 

möjlig sanning från var och en av intervjupersonerna. Hur det faktiskt ser ut i samhället är ett 

fenomen som inspekteras från olika synvinklar och med olika synsätt. I och med att det ska 

göras bedömningar utifrån individ och inte kön så är det en svår fråga hur mycket en ska 

utbildas inom det. Antingen så ger man studenterna en ökad förståelse för individ och grupp 

istället för individen i grupp och det är den vägen vi personligen tror att Umeå Universitet har 

valt att gå.  

Intervjupersonerna tyckte själva att de efter våra intervjuer inte fått tillräckligt mycket 

kunskap i kön och genus och dess processer då de inte hade självklara svar på frågorna vi 

ställde. Många av intervjupersonerna hade gärna diskuterat ämnet vidare då de hade mycket 

tankar och åsikter i ämnet. En av intervjupersonerna poängterade det faktum att lärarna ibland 

kan vara de som inte är tillräckligt utbildade i frågan och att det i sig leder till att utbildningen 

i kön och genusprocesser hamnar efter. Det är viktigt att lärare som undervisar 

socionomstudenterna är medvetna om komplexa genusfrågor för att socionomstudenterna vid 

Umeå Universitet ska bli så kompetenta som möjligt i dessa frågor i sin senare profession 

(Anand, 2009).  

 

Genom att fler lärare är medvetna om denna process så ökar även medvetenheten i 

utbildningen. Vi tror att det kan komma att göra att denna fråga lyfts mer i utbildningen och 

därmed också ökar medvetenheten hos studenterna. Att lärarna som undervisar studenter på 

socionomutbildningen vid Umeå Universitet själva blir införstådda i hur kön och genus 

skapas skulle ge studenterna en chans att prata med andra professionella förebilder i ämnet. 

Detta skulle öka chansen till större förståelse eller en ökad chans till att skapa sig en åsikt i ett 

tidigare skede i utbildningen. Då flera av studenterna i sjunde terminen kände att de kan för 

lite. Då skillnaderna mellan män och kvinnor sakta men säkert börjar suddas ut till en enbart 

biologisk skillnad så är kunskap i kön och genus något som yrkesverksamma socionomer 

måste ha kunskap i. För kunskap ger makt.  

 

Intervjupersonerna i studien lyfter själva fram komplexiteten i att de i sitt yrke ska bortse från 

könet men ändå ha det i åtanke vid vissa situationer, att bemöta utan att identifiera könet och 
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skapa ett samhälle där alla har samma förutsättningar oavsett kön. Den huvudsakliga 

problematiken ligger i att inte missa könstypiska signaler som män och kvinnor har idag. 

Samtidigt som en inte får missa de icke könstypiska signaler som män och kvinnor har. 

Rapporten SOU 2008:18 beskriver just den problematiken, att det blir problem när 

socialtjänsten upprätthåller stereotypiska bilderna av män och kvinnor samtidigt som ett 

arbetssätt där inga specifika egenskaper ska tillskrivas könen. Detta i sig kan leda till att 

könsspecifika skillnader i behov och förutsättningar kan glömmas bort i till exempel en 

utredning. West & Zimmerman (1987) pekar på det faktum att kön är en kraftfull ideologisk 

anordning och att en förståelse för hur genus produceras i sociala situationer kommer att 

kunna ge klargörande av hur världsomfattande uppbyggnaden av sociala strukturer och 

socialt kontrollerade processer upprätthålls. Om alla studenter vid socionomprogrammet vid 

Umeå Universitet hade kunnat denna kunskap så tycker vi att socionomer med fördel 

kommer att kunna avväga hur mycket de ska kolla till de könstypiska egenskaperna och se till 

de individuella behoven.  

 

Talets makt mellan klient och verksam socionom inom det sociala arbetet är en stor del av 

bemötandet och en viktig del i den maktskillnad som kan skapas mellan de två grupperna. Att 

använda ett språk som klienten förstår ökar graden av jämlikhet i bemötandet.  I utredningar 

så finns det forskning som säger att män och kvinnor blir bemötta olika, något som våra 

intervjupersoner kommer att ha som mål att inte göra. Intervjupersonerna känner att de 

kommer att försöka kolla till individen och dess individuella behov och bemöta dem på 

klientens nivå, något som Kullberg (2006) poängterar vikten av. Att inte fråga män frågor 

som är mer inriktade på det fysiska och att inte fråga kvinnor de mer känslomässiga frågorna 

som rör familjen utan skapa en likvärdig grund för alla klienter i alla situationer. 

 

Studien har en stor ökad relevans i dagens samhälle då det blir viktigare att vara insatt och ha 

kunskap i genusskapande processer baserat på den ökade medvetenhet som samhället har och 

den medvetenhet som yrkesverksamma bör ha inom denna process. Studiens empiri är 

baserad på sex studier vilket känns lite för lite för att vi ska kunna generalisera och dra alltför 

stora slutsatser till den stora massan. Att göra en kvalitativ studie på detta område har sina 

svårigheter i att alla är olika insatta i ämnet och alla har olika synsätt på kön och genus, vad 

som är kvinnligt och manligt. Styrkan i studien ligger i att det finns många relevanta teorier 

som går att koppla till det valda ämnet och mycket tidigare forskning har gjorts på området. 

Detta har gett oss en chans att ta del av det mest relevanta och värdefulla för att göra en så bra 

uppsats som möjligt. 

 

Några reflektioner vi har stött på under arbetets gång är det faktum att ens egen könsroll i 

någon mån påverkar och färgar våra erfarenheter och upplevelser och kan ha påverkat 

studiens resultat och utveckling. Vi författare är båda kvinnor som är väldigt medvetna om 

maktstrukturer i samhället och makten mellan de två könen. I och med att vi ser på den 

jämställda kampen idag från ett kvinnligt perspektiv där vi är i underläge ger kanske inte oss 

chansen att se på kön och genus med helt nyanserade ögon. En av oss har varit mer insatt i 
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genusskapande processer sen tidigare och den kunskapen gav oss chans att i ett tidigt stadie i 

arbetet diskutera och komma till egna slutsatser och med redan införskaffad kunskap i 

ämnet.   

 

Kopplat till framtida yrke och de intervjuer vi har gjort så kan det faktiskt vara så att kön 

spelar roll när det kommer till klient och behandlare. Det är viktigt att vara medveten om och 

att få ökad kunskap i ämnet, därav känner vi att Umeå Universitet borde vara ännu mer måna 

om att vidare informera och bjuda in till diskussion för att studenterna ska kunna reflektera 

och fundera över vad de tycker och tänker i frågan. Detta för att de i sin framtida profession 

ska kunna skapa sig en ännu tryggare roll som socionom.  

8.1. FRAMTIDA FORSKNING 

Vi ser gärna att någon gör en kvantitativ undersökning på detta område med snarlikt syfte och 

frågeställningar. Detta för att det hade varit viktigt att se hur den stora massan tänker och 

därmed även kunna göra en studie på termin sju och en studie på termin ett och därefter 

kunna jämföra dessa två grupper och dra slutsatser. Detta för att bättre kunna se hur mycket 

de har lärt sig under tiden på socionomprogrammet och för att kunna påverka utbildningens 

utformning. Vidare forskningsfrågor som är komplexa men väldigt intressanta i ämnet är hur 

klienter inom socialt arbete känner att de blir bemötta och om de själva tycker att det finns en 

påtaglig skillnad i bemötande. Detta för att kunna jämföra de verksamma som arbetar inom 

socialt arbete med klienternas syn på deras bemötande för att kunna skapa en ännu bättre 

plattform för ett bra socialt arbete för alla parter. Det har tidigare gjorts forskning inom 

Socialstyrelsen där de har undersökt skillnad i bemötandet av kvinnor och män och det hade 

varit givande att få läsa en uppdaterad version av den statistiken för att kunna se hur 

inställningen förändras i och med att könsskillnader aktualiseras i större utsträckning. 
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10. BILAGOR 

10.1. BILAGA 1 

10.1.1. FÖLJEBREV 1 

Deltagare till en kvalitativ studie om utbildning i genusskapande processer sökes 

Vill du delta i en undersökning om utbildningen i 

genusskapande processer på socionomprogrammet?  

På socionomprogrammet utbildas elever för att kunna bedöma klienter och skapa utredningar som inte 

bygger på vilket biologiskt kön klienten har, men frågan är om studenterna på socionomprogrammet 

här vid Umeå Universitet utbildas så pass bra för att kunna följa socialstyrelsens mål om att behandla 

alla kön likadant?  

 

Vi som kommer genomföra studien heter Anna Korsberg och Ronja Svahn och vi studerar termin 6 på 

socionomprogrammet här vid Umeå Universitet. 

 

Vi vill intervjua dig som stämmer in på samtliga nedanstående punkter: 

- går termin 7 på socionomprogrammet vid Umeå Universitet 

- har möjlighet att delta i studien helst under vecka 12, 20-24 mars 2017 

 

Intervjun är frivillig och tar cirka 1 timma. Vi kommer att spela in intervjun med mikrofon för att 

underlätta transkriberingen senare i processen. Om du vill så kan du begära att få den transkribering vi 

gjort på din intervju skickad till dig. Du kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen. 

 

Vi kommer att behandla uppgifterna från intervjuerna med högsta konfidentialitet. Vid 

transkriberingen kommer vi att avidentifiera ditt namn och annan utelämnande information och 

intervjumaterialet kommer förvaras på ett säkert sätt. Resultatet från denna uppsats kommer ge en 

fördjupad kunskap i hur ni utbildas i att kunna behandla framtida klienter utifrån samma kriterier och 

om det går att inte tilldela män och kvinnor manliga och kvinnliga egenskaper. Vi vill under intervjun 

att ni ska få reflektera över situationer i en framtida yrkesroll där biologiskt och socialt kön kan få stor 

betydelse för bedömningar eller stödinsatser och hur mycket kunskap ni får i genusskapande processer 

genom er utbildning.  

Är du intresserad av att delta i uppsatsen — kontakta någon av oss på de mejladresser som finns 

nedan. Vi kommer intervjua sex personer totalt och om fler än sex personer anmäler sitt intresse så 

kommer vi slumpa fram sex stycken. 

 

Vid frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss! 

Med vänlig hälsning, Anna Korsberg och Ronja Svahn 

annakorsberg@gmail.com, ronja.svahn@telia.com  

mailto:annakorsberg@gmail.com
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10.2. BILAGA 2 

10.2.1. FÖLJEBREV 2 

Vad kul att du är intresserad av att delta i vår studie! 
 

På socionomprogrammet utbildas elever för att kunna bedöma klienter och skapa utredningar 

som inte bygger på vilket biologiskt kön klienten har, men frågan är om studenterna på 

socionomprogrammet här vid Umeå Universitet utbildas så pass bra för att kunna följa 

socialstyrelsens mål om att behandla alla kön likadant?  

 

Vi vill under intervjun att ni ska få reflektera över situationer i en framtida yrkesroll där 

biologiskt och socialt kön kan få stor betydelse för bedömningar eller stödinsatser och hur 

mycket kunskap ni får i genusskapande processer genom er utbildning. 

 

Vi ser helst att du har möjlighet att delta i studien helst under vecka 12, 20-24 mars 

2017 men vi är öppna för förslag. 

 

Intervjun är frivillig och tar cirka 1 timma. Vi kommer att spela in intervjun med mikrofon 

för att underlätta transkriberingen senare i processen. Om du vill så kan du begära att få den 

transkribering vi gjort på din intervju skickad till dig. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan i undersökningen. 

 

Vi kommer att behandla uppgifterna från intervjuerna med högsta konfidentialitet. Vid 

transkriberingen kommer vi att avidentifiera ditt namn och annan utelämnande information 

och intervjumaterialet kommer förvaras på ett säkert sätt. Resultatet från denna uppsats 

kommer ge en fördjupad kunskap i hur ni utbildas i att kunna behandla framtida klienter 

utifrån samma kriterier och om det går att inte tilldela män och kvinnor manliga och 

kvinnliga egenskaper.  

 

Anna Korsberg kommer att fortsätta hålla kontakten med er som har visat intresse men vill ni 

nå oss via andra sätt så är det bara att maila annakorsberg@gmail.com eller 

ronja.svahn@telia.com. 

 

Med vänlig hälsning, 

Anna Korsberg och Ronja Svahn 

  

mailto:annakorsberg@gmail.com
mailto:ronja.svahn@telia.com
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10.3. BILAGA 3 

10.3.1. INTERVJUGUIDE 

Vi inleder med en kort beskrivning av vår studie och går igenom de fyra etiska grundkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med andra 

ord informerar vi om deras anonymitet och rätt till att avbryta sin medverkan. De får skriva 

på ett kontrakt gällande samtycke till studien och till användandet av “bandinspelning”. Vi 

informerar också om att materialet endast syftar till att användas för undersökningen. 

 

Övergripande frågor om kön i socialt arbete 

• Vad betyder ordet kön för dig? 

• Vad betyder ordet genus för dig? 

• Kan du beskriva situationer där skillnader oftast görs mellan män och kvinnor? 

• Hur viktigt tycker du att det är att vara medveten om kön och genusskapande 

processer? 

 

Utbildning 

• Vilken kurs under din utbildning har varit extra givande för att ge dig kunskap i hur 

kön skapas? 

• Varför är det viktigt för socionomstudenten att i sin framtida profession inte göra 

skillnad på kön? 

• Hur ger kurserna på socionomutbildningen dig möjlighet att reflektera på både 

manligt och kvinnligt i ett klientperspektiv? 

 

Framtida arbete 

• Vi skulle vilja att du reflekterar kring din tid på praktiken 

o upplevde du att din praktikplats hade några arbetssätt som gjorde skillnad på 

kön?  

o fanns det tillfällen då du upplevde att klienter bemöttes olika beroende på 

vilket kön de hade? 

• Fundera på det här med att män och kvinnor inte ska bemötas på olika sätt - är det 

rimligt att i det sociala arbetet inte göra skillnad i bemötandet av män och kvinnor? 

• Hur kommer du göra när du kommer ut på en arbetsplats för att inte skapa kön? 

• vad kan det finnas för för & nackdelar med att vara medveten om hur könsroller 

skapas? 

• kan du reflektera och ge exempel på eventuella situationer i en framtida yrkesroll då 

du skulle kunna behandla en klient annorlunda beroende på kön? 
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10.4. BILAGA 4 

10.4.1. EXEMPEL PÅ KODNINGSMODELL 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier 
 

”Vi är ett jämställt samhälle men 

det är så många faktorer som gör 

att vi inte är det. Så ha det i 

åtanke att det är vi som föder barn 

och är hemma, vi hamnar efter i 

löner när vi kommer tillbaka för 

det är när vi kommer tillbaka till 

jobbet som männen har avancerat 

som mest. Alla hade kunnat 

avancera som mest men det är när 

vi har fött barn som männen har 

avancerat som mest.” 
 
 
”Vi har ju pratat makt, kön, genus 

och olika former av maktaspekter 

genom hela utbildningen.” 
 

 

”Vi har ju föreställningar med oss 

in sen barnsben och de formar ju 

oss. Även om vi jobbar med hur vi 

tänker och hur samhället och 

strukturen ser ut så är det ju något 

vi alltid behöver jobba med och 

medvetandegöra.” 

 

 

”Det är viktigt att se dels till kön 

men att det är viktigt att du som 

socialarbetare hade det 

perspektivet att man kollar till 

vem man är som individ.”  

 

Könsroller 

Fokus 

Livsmål 

Jämställdhet 

Karriär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomgående 

Utbildning 

Maktaspekter 

 

 

 

Uppfostran 

Uppväxt 

Samhällsstruktur 

Norm 

 

 

 

 

Individuellt 

Förväntningar 
Medvetenhet 

Socialt arbete 
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Könsindelning redan 
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Framtida profession 
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