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Abstract

The purpose of this study was to enlighten the views of male social work students on; the
social work profession, social work status and their career options. Also, the study aimed at
getting these students angles of approach on the fact that they, being men, are a minority
group within the profession of social work. Some of the main questions were: Why does not
social work as a profession seem to attract men? What about the status of the profession of
social work? What were the thoughts of male social work students about this? What
advantages or disadvantages did they recognise, being a minority in the profession?

The method used in this study was doing separate interviews.

All of the interviewed students were convinced that they had a better chance of getting a job.
Another result showed that 50 percent of the interviewed students had the expressed ambition
to reach top positions. This study also showed that different factors like public prejudices,
poor knowledge, associations with and connections to clients and the fact that social work is
dominated by women, all helps to consider social work to be a low-status and an “unmanly”
profession.
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1. Uppsatsens inledning

1.1 Problemformulering

Frågan som vi har ställt oss under ett antal terminer medan vi har studerat vid socialhögskolan

i Lund, är varför vi är så få män vid socionomutbildningen? Som svar på denna fråga har vi

ofta fått höra i diskussioner med ansvariga inom utbildningen att så brukar det vara, män är

måttligt intresserade av socionomyrket. Finns det någon speciell anledning till detta, har vi

undrat. Enligt de officiella siffrorna från statistiska central byrån (www.scb.se) tog 1522

stycken socionomexamen eller motsvarande 2004/05, av dessa var 176 stycken män, vilket

motsvarar 11 procent. Detta är intressant att jämföra med siffrorna från 1994/95 då det var 18

procent män som avlade socionomexamen. Det innebär en minskning med 7 procent på 10 år

och en utveckling i helt fel riktning. Därför måste vi ställa oss frågan, varför återfinns det inte

fler män som socionomer?

På den svenska politiska agendan har sedan några årtionden tillbaks funnits ett intresse för att

i alla avseenden försöka generera lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor

och män (Westerberg, 2001). I en del hänseenden har målet nåtts, men fortfarande föreligger

det en stark segregation mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta visar sig även i

att löneskillnaden mellan män och kvinnor kvarstår, även om en viss utjämning har ägt rum.

Segregationen är i stort sett oförändrad, trots de senaste decenniernas jämställdhetspolitik,

inom såväl yrken som positioner (a.a.).

Det finns grund för påståendet att arbetsmarknaden är könssegregerad, menar Roman (1994)

när män och kvinnor utgör två separata arbetskrafter. Män och kvinnor är verksamma i olika

branscher, sektorer och yrken, där männen alltjämt innehar en oproportionerligt stor andel av

de överordnade positionerna inom arbetslivet. Segregeringen betyder i praktiken att en

beaktansvärt stor andel av kvinnorna återfinns inom de lågavlönade arbetena med få

karriärvägar och låg status. Det är biologiska förklaringar av könsarbetsdelningen som genom

historien har fått legitimera de ojämlika könsförhållandena. Roman anser även att en sådan

segregering är ett grundläggande kännetecken inom dagens svenska arbetsliv, samt att oavsett

om uppdelningen sker efter kön, etnicitet eller andra tillskrivna karaktäristika, betyder

arbetsmarknadens segregering att individer fördelas på arbeten efter andra kriterier än deras

kunnande.
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Fortfarande blir arbetsuppgifter/yrken könsmärkta och de fortsätter att vara könsuppdelade,

både vad avser positioner i hierarkin och i relation till yrkesområde (Westberg, 2001). Hon

menar att resultatet av denna oavbrutet pågående process blir könsmärkningen som ger sig

tillkänna genom att yrken blir kvinnliga eller manliga. De arbetsuppgifter eller yrken som

kvinnor respektive män praktiserar är således för det mesta reserverade för det ena eller det

andra könet. Förhållandena kan dock förändras över tid. Detta sker dock inte oproblematiskt.

Insikten om hur könsmärkningen av arbetsuppgifter och yrken skapas är en väg i

identifieringen av de processer som återskapar segregering (a.a.). Forskningen om

könsmärkningsprocessen har påvisat ett antal osynliga påverkningsfaktorer som till exempel

biologiskt och socialt kön, hög lön, status och tillgång till inflytande och makt som ligger till

grund för arbetsdelning, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Dessa tre arbetsvillkor blir

härigenom också en del i påverkansprocessen. De här faktorerna bärs upp av och genomsyrar

samhällets normer, traditioner, kulturella mönster och historiska förhållanden i en slags

oändlig ”loop” (a.a.).

Kvinnomaktsutredningen (SOU 1998:6) visar att även om kvinnor väljer att utbilda sig

utanför traditionella yrken så lönar sig detta sämre än för män. Trots välgrundad utbildning

har kvinnor svårigheter att konkurrera ut män med lägre utbildning. Westerberg (2001)

konstaterar att den könssegregerade arbetsmarknaden i hög grad återspeglar en

könssegregerad skola. Valet av inriktning på studierna sker tidigt. Majoriteten av eleverna

återfinns på utbildningar som domineras av det egna könet. Det har gjorts åtskilliga försök

sedan 1970-talet att komma till rätta med denna problematik, men med begränsade resultat

(a.a.).

Därför behöver könsuppdelningen brytas, inte minst inom socionomutbildningen. Bland annat

för att flera viktiga aspekter kring problematiken i många frågor inte kan bli tydliggjord med

en överväldigande dominans av det ena könet inom yrkeskåren. Inte minst inom rådgivning

och familjebehandlingar kan avsaknaden av det ena könets synpunkter vålla en ensidighet vid

diskussionerna om klienternas problematik, och lösningsförslag för dessa. Samtidigt som

olikheter i fråga om utbildning, erfarenheter och tillvägagångssätt vid problemlösning är en

tillgång på arbetsmarknaden (SOU 1996:56). Om båda könen skulle få samma möjligheter

och chanser på arbetsmarknaden, skulle detta leda till en större spridning av kunskap och

kompetens. Vilket också behövs för att kunna skapa ett dynamiskt arbetsliv. Det är
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könsuppdelningen som förhindrar rörligheten på arbetsmarknaden, både horisontellt och

vertikalt, vilket i sin tur cementerar de rådande ojämlikheter som gör att kvinnors insatser

värderas lägre än mäns. Det gör att arbetskraftens totala kompetens dåligt utnyttjas, vilket

även förhindrar den ekonomiska tillväxten och personlig utveckling (a.a.).

Därför kvarstår frågan för oss varför socionomyrket är ett av de mer könssegregerade inom

Sverige, över tid. Det borde inte, som vi ser det, egentligen finnas någon anledning till detta.

Socionomyrket har, till skillnad från många andra yrken, ett ovanligt brett och mångfasetterat

arbetsområde. Det verkar dessutom för männen, som en eftersökt minoritet, finnas en lång rad

av fördelar i förhållande till kvinnorna. Via diskussioner med yrkesverksamma socionomer

har vi blivit omtalade, inte minst under praktiken, att vi har en gräddfil till arbeten och

karriärmöjligheter inom branschen. Detta enbart för att vi råkar vara män och en minoritet,

inte för att vi egentligen skulle besitta några speciella kvalifikationer. Ett förhållande som vi

finner ytterst märkligt. Samtidigt kan vi inte låta bli att undra om socionomstuderande män är

medvetna om dessa påstådda förhållanden och den eventuella gräddfilen? Finns det även

någon möjlig gemensam nämnare för dessa socionomstuderande män och i så fall vilken? Är

det även möjligt att dra någon generell slutsats om varför dessa förhållanden bibehålls? För att

finna eventuella svar på våra frågor har vi valt att intervjua socionomstuderande män vid

Lunds socialhögskola, angående deras syn på yrket, karriären och statusen för socionomer.

1.2 Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa manliga socionomstuderandes syn på yrkets status,

karriärmöjligheter, samt varför så få män väljer att utbilda sig till socionom. Vi har även för

avsikt att få en insyn i deras perspektiv på att tillhöra en könsminoritet.

1.3 Frågeställningar

De frågor som vi skulle vilja belysa är:

 Varför väljer män att utbilda sig till socionom?

 Vilken karriär kan dessa män se framför sig inom yrket?

 Hur ser de manliga studenterna på statusen för socionomer?

 Vilka aspekter har de manliga studenterna på könsfördelningen inom yrket?
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2. Metoder och urval

2.1 Metod

Denna undersökning har vi i huvudsak grundat på enskilda intervjuer enligt en kvalitativ

metod, i ett försök att fånga en så nyansrik och autentisk bild som det rimligtvis går att erhålla

från aktörernas egna synpunkter och uppfattningar (Repstad, 1999). Detta för att kunna

fokusera på personliga och individuella perspektiv och resonemang kring de för

undersökningen relevanta frågorna. Att använda den kvalitativa metoden har även tett sig

rimligt vid försök att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster hos de intervjuade

(Trost, 1997). Kvalitativa metoder har dessutom fördelen att ge utrymme till flexibilitet i den

meningen att stimuli går att ändra. Nya problem och frågeställningar kan dyka upp under

studiens arbete och det kan därmed bli nödvändigt med tilläggs- eller kompletteringsfrågor.

Med tanke på vårt val av uppsatsämne och avsaknaden av en klar och koncis problemställning

så har vi valt ett induktivt tillvägagångssätt för insamlandet av information. Detta innebär att

vi har närmat oss, det för vårt uppsatsarbete valda observationsfältet, med en viss flexibilitet

och någorlunda förutsättningslöst samt utan några i förväg klara hypoteser, tillskillnad från

det hypotetiskt-deduktiva tillvägagångssättet som används för att bedöma hållbarheten i

förutbestämda teorier (Halvorsen, 1992).

Vi har baserat vår insamling av material på primärdata bestående av bandinspelningar från

åtta enskilda intervjuer med socionomstuderande män. Transkriberingen av dessa

bandupptagningar har vi skrivit ut i sin helhet för att kunna få en så klar uppfattning som

möjligt av vad respondenterna har delgivit oss. Dock har vi vid ett flertal tillfällen, utan att vi

har förvrängt de ursprungliga svaren, valt att presentera respondenternas svar med av oss

reviderade ordföljder eller utfyllnader. Detta främst för att det ska bli lättare att läsa och förstå

respondenternas svar.

Vi har även utfört källgranskningar av adekvat litteratur såsom tidigare forskning på området

och relevanta teoriförklaringar och begrepp, i strävan att nå den för oss önskade helhetsbilden

av vårt undersökningsområde. Analysen har vi valt att göra löpande i texten, direkt i

anslutning till presentationen av empirin. Vi presenterar således i empirin en beskrivning av

varje fråga följt av respondenternas svar, som sedan analyseras med hjälp av valda teoretiska

ansatser.
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2.2 Urval

Våra informanter är uteslutande manliga studenter som går sjätte terminen på

socionomutbildningen vid Lunds socialhögskola och på Campus i Helsingborg (Lunds

Universitet). Anledningen till att vi har valt studenter enkom från Lunds universitet är att

täcka så stor del av de manliga studerande som möjligt. ”Ju större andel av en population

desto större är sannolikheten för att urvalet liknar populationen när det gäller egenskaper”

(Halvorsen, 1992, s 96). Vår urvalsgrupp har vi ringat in med hjälp av klasslistorna från

socialhögskolan. Via e-post eller telefon har vi tagit kontakt med elva socionomstuderande

män, varav åtta besvarade jakande på frågan om de kunde tänka sig att bli intervjuade. De

övriga tre var i grunden inte ointresserade av att göra intervjuerna, men hade skäl som

tidsbrist och långa resvägar, vilket gjorde att vi begränsade oss till de åtta respondenterna som

saknade dylika invändningar. Vi har anledning att tro att de tre socionomstuderande männen

som inte ingick i undersökningen, inte heller i nämnvärd utsträckning skulle ha påverkat

resultaten. Anledningen till att vi enbart valt män är att vi ville fokusera på

minoritetstillhörigheten på området. Det är också ett medvetet val att vi avgränsar

intervjupersonerna till enbart män som fullgjort sin praktiktermin, för att de ska ha erhållit en

viss kännedom om socionomyrket praktiskt. Dessutom anser vi oss ha en större förförståelse

för de intervjuades resonemang genom att vi själva befinner oss på samma nivå i

utbildningen. Vi kommer inte att göra några avgränsningar när det gäller etnicitet, klass eller

ålder, inte heller tidigare yrken eller övriga erfarenheter.

2.3 Tillförlitlighet

På grund av att vi har intervjuat våra studentkolleger, så kan vi påstå att vi satt i samma båt.

Med det menar vi att vi i många avseenden befann oss på samma plattform som våra

respondenter, vilket gjorde att vi kunde ha öppenhjärtliga intervjuer och även till stora delar

förstå våra respondenters åsikter och tankar. Trots detta så bedömer vi att reliabiliteten är

begränsad. I hög grad på grund av att svaren vi fick från de intervjuade, gav uttryck för var

någonstans i utbildningen de befann sig, just vid intervjutillfället. Det innebär att vi

förmodligen skulle få helt andra svar om vi gjorde om undersökningen med samma

respondenter vid ett senare tillfälle. Deras utsagor var alltså resultatet av var de just då befann

sig vid intervjun. Dessutom har vi inte haft ett statiskt förhållande under våra intervjuer, utan
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vi har dels skiftat intervjuare, men även frågorna har ställts i avvikande följd under

intervjuerna. Därför kan vi heller inte prata om någon större reliabilitet.

Däremot kan vi antagligen prata om någon form av validitet, eftersom vi faktiskt tycker oss ha

fått undersökt det problemområde som vi eftersträvade. Det insamlade materialet känns för

oss relevant och adekvat i förhållande till vår problemställning. Som vi redan inledningsvis

nämnde så tror vi oss ha undersökt det som var vår avsikt. Vi vill därmed avsluta detta

resonemang med en hänvisning till Jan Trost (1997) som menar att försöka kvantitativt mäta

reliabiliteten och validiteten inom kvalitativa intervjuer, i det närmaste ter sig löjligt.

2.4 Källkritik

Undersökningen baseras på intervjuer med manliga socionomstudenter. Främst för att, som

redan nämnts, få ett manligt perspektiv på att tillhöra en könsminoritet och på inbrytningen i

ett kvinnodominerat yrke. Men även tankar kring socionomyrkets löner, status och

respondenternas karriärsambitioner belyses. De uppenbara fördelarna med detta val av

population är att kunna isolera minoritetens synvinkel och därmed kanske förstå varför så få

män attraheras av yrket/utbildningen. En stor brist är naturligtvis frånvaron av representanter

från majoritetens tankar och reflektioner.

Hade då undersökningens resultat blivit annorlunda om vi valt andra män, erfarna socionomer

eller andra studenter från andra universitet? Ja, förmodligen eftersom alla individer är olika

och förändras i olika kontexter och diskurser och många av våra frågor försöker fånga

personliga uppfattningar i och med att vi valt den kvalitativa intervjumetoden. Vissa av svaren

i undersökningen visar dock på en remarkabel samstämmighet. Vi utgår dessutom från att

undersökningen hade gestaltat sig utomordentligt annorledes om vi som gjort undersökningen

eller respondenterna varit kvinnor. Det blir dock orimligt att försöka kartlägga och spekulera i

alla variationers olika påverkan på undersökningen.

Populationens (i den här undersökningen) ringa antal tillåter inte heller någon möjlighet till att

dra vetenskapligt tillförlitliga slutsatser. För detta skulle krävas en betydligt mer omfattande

undersökning som vida överskrider ramarna för denna uppsats.
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Vid valet av teoretiska utgångspunkter har vi lagt mycket tyngd på Bourdieus

begreppsapparat. Detta för att hans teorier på ett mer komplext vis kan ge förståelse för den

mest skiftande mångfald i mänskligt beteende, på både mikro- och makronivå. Samtidigt som

Bourdieu förklarar de strukturella och ofta traditionella maktförhållandena som styr våra

rådande föreställningar, normer och värderingar, så ges individen visst handlingsutrymme för

förändring. Vi har vid ett flertal tillfällen valt att problematisera och ”spetsa till” analysen en

aning för att stilisera och förtydliga diskussionerna. Detta betyder också att det blivit lättare

för oss att applicera verkligheten till teorierna, vilket ibland kan upplevas något konstruerat

och tillgjort. Som att försöka trycka in för stora rektanglar i små runda hål. Vi tycker till

exempel inte att Bourdieus teorier ger tillräckligt utrymme för psykologiska mekanismer som

förklaring till exempelvis preferenser och ageranden. Däremot ger Bourdieu enligt oss en

viktig förståelse för de olika maktstrukturernas och traditionernas inverkan på individens

värderingar och handlingsstrategier.

Även Connells teori kan skänka ljus åt hur det patriarkala väldet vidmakthålls, och hur mäns

uppfattning om sig själva och sin manlighet styrs av en idealbild av hur män antas vara.

Återigen menar vi att för att kunna lägga detta som mall för den ”verklighet” som vår

undersökning redovisar så måste denna verklighet klippas till en smula. Connell ger oss

framförallt förståelsen för mäns, ofta omedvetna, medlöperi och därmed upprätthållandet av

de hierarkiska könsstrukturerna. Men han talar även om att män genom att bryta mot

normerna förändrar manligheten. Förutom olika begreppsapparater så är syntesen i Connells

och Bourdieus teorier anmärkningsvärt lika varandra. Avsikten med dessa omnipotenta teorier

må vara aldrig så goda men känns ändå något stelbenta när de ska användas till att analysera

personliga åsikter.

Hirdmans teori har vi valt för att den speglar en något annorlunda infallsvinkel på varför det

uppstått en könsdikotomi och hur denna kan fortgå. Hennes ansatser är inte lika komplexa och

omfattande som ovannämnda herrars, i synnerhet inte när det gäller vilka orsakssammanhang

som från början skapade rådande uppfattningar om manligt och kvinnligt. Däremot ger

Hirdman en för oss välbetänkt förklaring till hur könsfördelningen vidmakthålls.

Den påstådda manliga ambitionen att nå chefspositioner och att sedan i maktens korridorer

endast slussa in andra män skulle i viss mån kunna förklaras av Lipman-Blumens teori om

homosocialitet. Denna teori kastar också ett sken över varför män har lättare att kommunicera
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med och trivas i andra mäns sällskap. Vi är dock medvetna om bristerna i denna teori och att

långt ifrån alla män kan involveras under sagda begrepp.

Under tidigare forskning har vi tagit upp det material som vi har funnit som adekvat för vår

undersökning. En del av dessa källor har givetvis haft en helt annan inriktning än vår uppsats

och har i många fall haft en kvinnlig infallsvinkel på problematiken kring segregeringen på

arbetsmarknaden. Men har ändå kunnat bidra med tankeväckande resonemang och många

faktauppgifter. Vi anser att de angivna källorna har hög tillförlitlighet, då de uteslutande

representeras av material som hämtats från olika universitet. Detta gäller även de uppgifter

som har hämtats från Internet, där materialet tagits från väletablerade och erkända sidor.

2.5 Etiska överväganden

Under den inledande kontakten med intervjupersonerna via e-post och telefon, förklarade vi

syftet med denna uppsats och i fall dessa kunde tänka sig att medverka som intervjupersoner.

På detta sätt fick vi tillgång till åtta stycken socionomstuderande män vid Lunds

socialhögskola efter att de hade givit oss deras godkännande. Vi valde att förlägga

intervjuerna vid deras respektive skola, för att de skulle känna sig komfortabla vid en neutral

och välkänd plats. Till att börja med förklarade vi inledningsvis vid intervjuerna att samtalen

skulle avkodas och att vi garanterade anonymitet, samt att det insamlade materialet skulle

behandlas konfidentiellt. Vi presenterade sen våra intervjufrågor, se bilagor, därefter

rådfrågade vi respondenterna, hur de såg på dessa och i fall det fanns några frågetecken

angående deras medverkan. I samtliga åtta fall tillstod respondenterna att de inte kunde se

några som helst problem med sitt deltagande i våra intervjuer. Detta gällde även frågan om de

kunde tänka sig att vi under intervjun spelade in den samma på diktafon. Uppsatsförfattarna

har efter idoga diskussioner sinsemellan inte kunnat se några allvarliga etiska problem,

mycket på grund av att vi inte har ställt några personligt integritetskränkande frågor, som till

exempel om deras personliga bakgrunder eller dylikt. Det var inte heller någon av

respondenterna som uttryckte några som helst farhågor inför att bli intervjuade angående

denna uppsats syfte och frågeställningar.
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2.6  Disposition och fortsatt framställning

Denna studie avhandlar framför allt män som en minoritet inom en utbildning och i ett

yrkesområde dominerat av kvinnor. I uppsatsens första del diskuterar vi inledningsvis

problemformuleringen, där vi tar fasta på den könssegregerade arbetsmarknaden och männen

inom socionomutbildningen som en minoritet. Vi redogör även för vårt syfte och våra

huvudfrågor i detta stycke.

I det andra kapitlet presenterar vi och redogör för uppsatsens metodologiska utgångspunkter,

samt diskuterar och redovisar våra tillvägagångssätt.

Inledningsvis tar vi upp metoder och urval, där den kvalitativa metoden är den som vi utgår

från i denna uppsats. Sedan redovisar vi vår urvalsgrupp av socionomstuderande män från

Lunds socialhögskola, samt våra avgränsningar. Därefter kommer vi att diskutera

undersökningens tillförlitlighet. Detta följs av en genomgång och värdering av det

källmaterial som ligger till grund för vår uppsats. Efter källkritiken har vi redogjort för våra

etiska överväganden.

I nästkommande kapitel kommer vi att presenterar våra teoretiska utgångslägen. Vi börjar

inledningsvis med att nämna något om den tidigare forskning som vi har funnit på området

och som vi anser har relevans för detta arbete. Kapitel 3 avslutas efter presentationen av

teorierna med definitioner, där vi sammanfattar några av de centralt förekommande begreppen

och företeelserna i denna uppsats. I påföljande kapitel 4 redogör och analyserar vi vår empiri

intervjuer, i ett försök att förklara resultaten med hjälp av valda teorier.

Det femte kapitlet innehåller en slutsummering och analys av vad som har framkommit, samt

en genomgång av de viktigare iakttagelserna som vi har kunnat urskilja i denna uppsats. Vi

kommer även att lägga fram våra egna tankar och frågeställningar som har framkommit under

arbetets gång med denna undersökning.
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 3. Teoretiska ansatser

3.1 Tidigare forskning

När det gäller hur män är inbrytare på kvinnligt dominerade yrken, finns det en mycket

begränsad forskning. Könsproblematiken kring arbetsdelningen finns på många arenor och

inom flera olika klasser. Det är dock inget massivt forskningsområde att studera män som

minoritet inom kvinnoyrken. Forskningen som ändå bedrivs om könsarbetsdelningen

behandlar i huvudsak kvinnornas inträde inom utpräglade manliga miljöer och med ett klart

uttalat kvinnligt perspektiv. I det svenska forskarsamhället är undersökningar som rör män i

yrken dominerade av kvinnor inte vanligt förekommande. Det har emellertid ägt rum en viss

förändring under sena 1990-talet då ett nymornat intresse har kunnat skönjas då många

discipliner har aktualiserat frågan.

Här kan vi till exempel omnämna Thomas Johansson och Jari Kuosmanens (red) bok

Manlighetens många ansikten (2003) som belyser och presenterar några aktuella och centrala

bidrag i den svenska mansforskningen. I boken diskuteras det olika typer av manligheter inom

den privata, såväl som den offentliga sfären. Genom uppvisandet av denna mångfald vill de

motverka den i dag så vanliga produktionen av förenklade bilder och uttalanden om dagens

män. De försöker genom denna bok även bredda repertoaren och fördjupa förståelsen,

samtidigt som de vill omkullkasta vissa traditionella bilder av män och maskulinitet.

Samma tes tas upp av Sune G Dufwa (2004) som med sin studie Kön, lön och karriär om män

inom sjuksköterskeyrket, pekar ut en rad frågor, som till exempel om syster ska kallas bror,

angående yrkets och yrkestitelns feminina laddning. Han försöker även besvara frågan vad

som egentligen händer när män engagerar sig i ett så kvinnodominerat yrke.

En fråga som även Anders Bergh belyser i sin rapport Möte mellan män och kvinnor i

äldreomsorgen (1995). Där han beskriver tillståndet när män är i minoritet inom en

kvinnodominerad samvaro. Denna etnologiska studie skildrar de olika förhållanden som gäller

mellan män och kvinnor inom äldreomsorgen. Samt hur männens situation ser ut inom en

yrkesutövning där kvinnan bildar norm.

Lena Sommestads avhandling Från mejerska till mejerist (1992) porträtterar hur utvecklingen

inom mejeriyrket har fortlöpt under en hundraårsperiod. Vi får ta del av

könsomvandlingsprocessen inom yrket som resulterade i att kvinnorna helt försvann ur

mejerinäringen. Hon betonar konflikterna kring könsarbetsdelningen och historiska specifika

ideologiska föreställningar som bär upp och legitimerar denna delning. Könsarbetsdelningen

ses inte som ett resultat av enskilda sysselsättningars innehåll, utan som ett utfall av historiska



12

och kulturella processer. Maskuliniseringsprocessen är följaktligen en historisk process, där

en ekonomisk och industriell utveckling, kulturella tolkningar och politiska konflikter

samverkar till att skillnader uppstår mellan könen, skillnader som skapas av de medverkande

aktörerna.

Här bildar Berit Åbergs avhandling Samarbete på könsblandade arbetsplatser (2001) om den

glidande könssegregeringen ett kompletterande arbete genom att påvisa att kvinnlighets – och

manlighetsformer uppkommer när män och kvinnor blir brytare på otraditionella jobb.

En helt annan infallsvinkel har Karin Kullbergs studie Hoppar MAN av? (2000) om varför

män har avbrutit sin socionomutbildning vid Lunds socialhögskola. Denna undersökning har

sin fokus på de manliga studenter som ej har fullföljt socionomstudierna och vad det kan bero

på. Det är en kvinnodominerad utbildning och socionomyrket är till följd av detta väldigt

kvinnodominerat. Därför ställer hon den ytterst relevanta frågan om vilket som är hönan eller

ägget, det vill säga blir yrket kvinnodominerat därför att utbildningen har en kvinnlig prägel

och ett innehåll som attraherar kvinnor mer än män, eller är det yrket i sig själv och dess

innehåll som gör att män inte väljer att utbilda sig till socionom. Målet med denna granskning

var att skapa vägledning för att kunna göra socionomutbildningen i Lund mer attraktiv för

män.

Ett nyligen avslutat examensarbete (januari-06) vid Malmö högskola i socialt arbete och

genus av Roger Nilsson och Ludvig Nordahl ställer frågan Varför söker män till

socionomutbildningen? (www.mah.se). Denna enkätundersökning är en kartläggning av

könsfördelningen vid Malmö högskolas socionomutbildning utifrån kulturellt kapital och

hegemonisk maskulinitet. Deras undersökning visar bland annat på att män inte påbörjar

utbildningen till socionom direkt efter gymnasium, utan att denna önskan är något som växer

fram med tiden.  Resultaten i C-uppsatsen påvisar att männen är främst födda i Sverige och att

deras föräldrar har svenska som modersmål. Det som främst lockar dessa män är mötet med

människor och en vilja att hjälpa de behövande. De har även i långt och mycket anammat den

”nya manligheten” som är betydligt mer flytande än den äldre traditionsbundna manligheten

och har därutav en önskan om att uppnå en större jämställdhet mellan könen.

Detta är inte ett försök att ta upp och redovisa alla på fältet aktiva forskare, utan snarare en

kort redogörelse av den litteratur som vi har kunnat hitta, under den allt för korta tid som vi

har till vårt förfogande i detta uppsatsarbete. Det finns mycket litteratur som berör
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könssegregeringen på arbetsplatser inom Sverige och Norden. Speciellt vid genusbiblioteket,

men forskningen om män på kvinnodominerade arenor, eller som inbrytare på otraditionell

mark är mycket begränsad, vad vi kan se. Samtidigt är det inget som vi direkt blir förvånade

över, då kvinnorna fortfarande har betydligt större och allvarligare problem på den svenska

arbetsmarknaden.

3.2 Teoretisk presentation

Vi har i vår teoretiska framställning främst fokuserat på sociologerna Pierre Bourdieu och

Robert W Connells teoribildningar kring social praxis, makt och maskulinitet. Framförallt för

att deras begrepp kanske tydligast och bäst lyckas inkapsla och, i viss mån, begripliggöra så

komplexa och vida fenomen på både makro- och mikronivå. Bägge teorierna gör anspråk på

både strukturella och individuella förklaringar beträffande makt, status, hierarkisk

positionering samt hur normer och ideal skapas och upprätthålls. För att ytterligare ge en bild

av manligt beteende har vi tagit hjälp av Lipman- Blumens begrepp homosocialitet.

Även en teoretisk diskussion för att förklara kvinnans lägre positionering i ett historiskt och

politiskt perspektiv återges här från Engels och Hirdman. Vi har även valt att använda

Hirdmans begrepp isärhållandets logik för att förklara den könssegregering som råder i

samhället. Kompletterande tankar och formuleringar av några andra teoretiker och forskare

har vi vävt in för att få ytterligare perspektiv.

3.3 Homosocialitet

Ett centralt begrepp inom maskulinitetsforskningen myntat av Jean Lipman-Blumen är

homosocialitet. Begreppet avser en attraktion mellan män som uttrycks genom att män känner

sig mer inspirerade och stimulerade i manligt umgänge och därmed föredrar detta sällskap

(Andersson & Gunnarsson, 2003). De homosociala grupperingarna har studerats och

analyserats sedan länge, framförallt inom feministisk organisationsforskning. Gerd Lindgren

(a.a.) utgår från ett maktperspektiv när hon hävdar att de homosociala grupperingarna ofta blir

till maktsfärer då män oftare än kvinnor har makt i organisationer. Inom dessa maktsfärer

förmedlas och fördelas kunskaper och maktpositioner. Män föredrar alltså, enligt en

könsmaktsordningslogik, mellanmanliga sammanhang menar Lindgren. Att däremot göra det

omvända, att söka sig till kvinnodominerade sammanhang, skulle enligt Lindgren vara
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liktydigt med att göra avkall på makt och inflytande. Nordberg (2003) beskriver män i

kvinnodominerande yrken likt att befinna sig i en ”gisslansituation”. När de förkroppsligar

vanliga särartsföreställningar och manlighetsideal och bidrar med ”manliga synpunkter” blir

de ifrågasatta ur ett feministiskt perspektiv. Om de praktiserar andra manlighetsdiskurser än

de gängse, riskerar de genom det könsdikotoma tankegodset och heteronormativiteten att

stämplas som omanliga och ”fjollor” av omgivningen.

3.4 Hegemonisk maskulinitet

Den idag kanske mest namnkunnige manlighetsforskaren är den australienska sociologen

Robert W Connell. Han har skapat en hierarkisk modell som kan ge förståelse för

könsordningens inbördes förhållanden.  Enligt Connells relationistiska och

konstruktionalistiska teoribildning är skapandet av maskulinitet en ständigt pågående

företeelse formad i hierarkiskt strukturerade relationer (Connell, 1995). Formandet sker i

förhållande både till andra maskuliniteter och till femininiteter. Manligheten skapas och

återskapas ständigt mellan olika sociala praktiker och i ett nät av hierarkiska strukturer, vilket

medger en högsta position som övriga maskuliniteter har att relatera till. Denna översta

position kallar Connell hegemonisk maskulinitet och skall främst symbolisera ett ideal som

flertalet män inte utövar, men som de flesta män i någon bemärkelse förhåller sig till. Connell

menar att den hegemoniska maskulinitetens främsta funktion är att vidmakthålla och försäkra

mäns överlägsenhet över kvinnor men bidrar samtidigt med att skapa balans och stratifiering

bland män. Således kan vi bevittna könsrelationer av över – och underordning såsom vita

mäns dominans över svarta, heterosexuella mäns dominans över homosexuella,

klassdominans etcetera (Månsson, 2000). Under detta hegemoniska ideal grupperar sig många

män som Connell (1995) nämner ”complicit” det vill säga män som understödjer eller

befrämjar det hegemoniska projektet. Andersson (2003) menar att gruppen ”complicit” borde

delas in i två grupper, en bestående av män innehavande institutionell makt med möjlighet att

påverka det hegemoniska idealets konstitution, och en grupp av män utan någon uppenbar

makt men som understödjer det hegemoniska idealet och på så vis erhåller fördelar av

systemet. Flertalet män lever alltså i ett tyst samförstånd med den patriarkala makten.

Månsson översätter ”complicit” med medlöperi och att detta ska tydas som ”att spela med i ett

system som gynnar en själv på någon annans bekostnad” (2000, s 166). Connell uttrycker det

som att män tenderar att tillgodogöra sig ”den patriarkaliska återbäringen”. Att män, i högre

grad än kvinnor, skulle vara intresserade av och dessutom erbjudas högre poster på
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arbetsmarknaden (även då denna marknad är kvinnodominerad) skulle kunna exemplifiera

detta passiva utnyttjande. Liksom det faktum att män kan dra fördelar av att helt enkelt vara

unika på en arena som (åtminstone numerärt) domineras av kvinnor.

Eftersom kön uppstår i relationssystem måste vi enligt Connell (1995) studera de processer

och relationer som vi lever våra liv genom. Skapandet av kön är ett sätt att strukturera sociala

handlingar. Connell (1999) talar om maskulinitet och feminitet som genusprojekt i olika

sociala strukturer som genus, klass och ras. Alltså kommer skilda maskulinitets- eller

feminitets ideologier till uttryck i olika genuspraktiker. I denna bemärkelse utmanar alltså till

exempel socionomstuderande män, den hegemoniska maskuliniteten genom att bryta gängse

normer och uppfattningar kring manlighet och vad som bör associeras med denna. I och med

detta skapas nya bilder och förhållningssätt till maskuliniteten.

Nordberg (2003) menar att mäns inbrytning i kvinnodominerade yrken är av stor vikt för

förändringen av den hegemoniska maskuliniteten, genom att män med sin praktik förskjuter

och utmanar det innehåll som kopplas till begreppet man, och bereder plats åt nya

konstruktioner. Eller som Hirdman (2001) beskriver det i form av en ”förtunning av normen”.

Då män och kvinnor bryter sig in i yrken som är dominerade av motsatta könet, blir bilderna

inte bara otydligare utan de tar också bort den självklara symbiosen som existerar mellan

vissa yrken och manlighet, respektive kvinnlighet.

3.5 Isärhållandets logik

En liknande strukturell förklaringsmodell till könssegregation ger Hirdman (Mattsson, 2002)

som menar att genussystemet skall uppfattas som ett dynamiskt byggnadsverk, i form av olika

processer, händelser, uppfattningar och förväntningar som i samverkan skapar strukturer och

regelverk. Vårt nuvarande genussystem bygger enligt Hirdman på en dikotomi bestående av

två logiker: Isärhållandets logik och den manliga överlägsenhetsnormen. Isärhållandets logik

syftar till att män och kvinnor har var sin sfär och därmed gör särskilda saker inom åtskilda

områden. Könsordningen upprätthålls av båda könen och omfattar en gemensam diskurs för

vad som anses manligt respektive kvinnligt. Att överskrida dessa gränser innebär risken att

förlora sin könsidentitet och därmed sin potentiella gemenskap med det motsatta könet (a.a.).

Den manliga överlägsenhetsnormen ordnar könen hierarkiskt. Denna norm värderar mannens

handlingar, tankar och åsikter som varande bättre och riktigare. Det är denna logik som enligt



16

Hirdman (2001) har styrt löneutveckling och tjänstetillsättningen och som gör framförallt

kvinnors positioner svårföränderliga. Dessa grundläggande logiker skapar strukturer som

starkt påverkar arbetsmarknad och utbildningar.

Kraften i dessa logiker gör att man enligt Hirdman kan formulera en nära lag liknande sats för

arbetsbyte mellan könsdominerande yrken: där kvinnor går in på manliga områden och gör

”karlasaker” måste hon förändras, men där en man går över till kvinnoområden och gör

kvinnosaker måste dessa områden och saker ändras. Ofta sker det sistnämnda genom

mekanisering, ökad teknologisering eller allmänt ökad status.

Mattsson (2002) talar om en vertikal segregering när hon beskriver mäns och kvinnors olika

förutsättningar att avancera i sina yrkesliv. När kvinnorna började förvärvsarbeta hänvisades

de i första hand till vård och omsorgsarbeten i den offentliga sektorn. Dessa traditionella

kvinnoyrken har, oftare än traditionella mansyrken, få om ens några karriärsförutsättningar.

Det faktum att kvinnor i begränsat antal innehar högre positioner brukar enligt Mattsson ofta

förklaras med att kvinnor brister i kompetens. Sannolikt beror det magra antalet kvinnliga

chefer inom till exempel byggsektorn på att det helt enkelt finns få kvinnor inom detta

område. Att det finns få män inom ett område tycks däremot inte förminska deras chanser att

nå chefspositioner. Tvärtom är män ofta överrepresenterade som chefer i kvinnodominerade

yrken. Män har dessutom lättare för att avancera inom kvinnodominerade yrken än inom de

mansdominerade (SOU 1998:6).

En av dem som först försökte förklara kvinnors lägre sociala ställning, och som antog ett

samband mellan könsdifferentiering och familjestrukturen var Karl Marx vapenbroder, och

den ortodoxa marxismens främsta auktoritet, Friedrich Engels (Holter, 1973). Engels ansåg att

det fanns ett förhållande mellan övergången till monogama äktenskap och utvecklingen av

privategendomen. I tidigare samhällen hade promiskuösa sexualförbindelser givit modern en

särskild maktposition då det var omöjligt att fastställa fäderna till barnen. Senare när barn

kom att motsvara ekonomiska tillgångar blir resonemanget förståligt. Då männen var de som

hade tillgång till produktionsöverskottet, förvärvade de egendomsrätten och ville således

skydda sig och sitt genom att skapa en familjestruktur som inte kunde ifrågasätta faderskapet.

Kärnfamiljen var lämplig för att skydda och genom generationerna bevara egendomen.

Fördelningen av hushållssysslorna menade Engels sammanföll med utvecklingen av

”produktionsöverskott” som blev ett huvudsakligt skäl för stratifiering av mäns och kvinnors

positioner. När överskottskapital producerats stärktes mannens maktställning ytterligare i
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egenskap av familjeförsörjare. Hushållsarbetet, som fördelats till kvinnorna, gav ingen

tillgång till överskottet. (Det går ju att fråga sig vad det var för faktorer som gjorde att kvinnor

från början fann sig i denna underordning?)

Detta genuskontrakt (Hirdman, 2001) upprätthölls sedan av stat och samhälle som fungerade

såsom genusinstruktörer och genusplatsanvisare vilka skapar själva ramarna för könens

rörelsefrihet. Reglerade, ofta implicita, samförstånd gällande rättigheter, skyldigheter och

ansvar som baserades på att mannen som försörjare skulle ersättas av institutionella eller

privata bidrag. Fattades en försörjande make skulle man skapa institutionella likar, och

genuskontraktet återskapades på nytt, i ny form. Senare, när socialdemokraterna på 70-talet

talade om det nya samhället där båda könen skulle förvärvsarbeta, gjordes det tydligt var

någonstans som kvinnorna skulle arbeta: inom den offentliga sektorn, på vård- och

omsorgsplatser, skolor och daghem. Utbyggnaden av den offentliga sektorn slog tre flugor i

en smäll: rätten för kvinnor at arbeta, ökad jämställdhet och skapandet av en egen

kvinnoarbetsmarknad (a.a.), vilket bland annat innebar att arbetsfältet, i och med

socialförvaltningarnas expandering, utvidgades kraftigt för socionomer. Av samma åsikt är

Franzén (2000) som argumenterar att patriarkatet i och med välfärdstatens framväxt har

förvandlats från det privata till det offentliga patriarkatet. Kvinnan är således inte längre

beroende av män för sin försörjning men har istället blivit beroende av manligt präglade

arbetsgivare, stat och lågavlönade jobb. Hillary Rose (Motevasel, 2000) menar att kvinnor

arbetar i lågavlönade yrken inom service- och omsorgssektorn, ofta deltid, där de utför

”liknande arbetsuppgifter som utförs obetalt i hemmet” (a.a. s 46).

3.6 Habitus, fält, kapital och praxis

Medan Connell visar på att det skulle vara mer adekvat att tala om manligheter och

kvinnligheter i pluralis och inbördes relationer och maktförhållanden inom könen, så har

Pierre Bourdieu en något mer cementerad syn på manlighet och kvinnlighet som han menar

genom generationer till och med blivit förkroppsligad och införlivad i kroppshållning och

rörelsemönster.  Könsuppdelningen, som är konstruerad, tycks ingå i ”tingens ordning”, något

som är naturligt och normalt, så pass att den är oundviklig. Den existerar, i objektiverat

tillstånd, i tingen (till exempel i hus med olika ”bekönade” vistelserum, former eller färger), i

hela den sociala världen, och i förkroppsligat tillstånd i kropparna, i agenternas habitus, som

system av varseblivnings-, tanke- och handlingsscheman (Bourdieu, 1999). Bourdieu menar
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på att det habitus (dispositioner eller rådande konsensus som tas för självskrivna) som gäller

inom nästan varje socialt fält, gör att den manliga ordningen oftast inte behöver rättfärdigas.

Habitus beskrivs av Callewaert (1999) som de kognitiva orienteringar och handlingsstrategier

som är förvärvade, inte av medveten planering utan av förvärvad, tyst ”kunskap” och som

därigenom skapat de gemensamma objektiverade livsvillkoren inom varje socialt fält.

De sociala fälten ska förstås som sociala rum eller arenor, till exempel professioner, familj,

grupper etcetera, framträdda genom det som står på spel på det enskilda området, och bidrar

alltså till en funktionell differentiering (Moe, 1995). Fälten är fyllda med dynamik och kan

liknas vid domäner där krafter möts och stöts bort. Det är själva spelet som står på spel.

Striden gäller spelreglerna och vem som ska bestämma vilket kapital som ska gälla på fältet.

Det blir således omöjligt att skilja begreppen habitus och fält då deras mening styrks av den

inbördes relationen. Socionomyrket som profession kan således ses som ett fält på vilket olika

spelregler och normer skapas. Dessa föreställningar torde gälla såväl övertygelser kring

kunskap och tillvägagångssätt som uppfattningar gällande koder för klädsel och

löneförhållanden inom fältet. Bourdieu (a.a.) gör en antydan att habitus i egenskap av

”historiserat liv” ger de sociala fälten dess mening och innehåll och alltså är både struktur och

strukturerande. Sociala fält blir således meningslösa och obegripliga utan handlande aktörer.

Dessa måste följa de spelregler som utfästs inom varje fält, men präglar också fältet genom

varje aktörs speciella ”spelstil” och olika besittning av varierande kapital.

Kapitalbegreppet handlar enligt Bourdieu (a.a.) om sociala maktförhållanden och blottar vad

som står på spel i det sociala livet. Det finns många olika slags kapital varav ekonomiskt bara

är en. Andra kapitalformer som påverkar spelreglerna på ett fält är till exempel titlar, status,

utbildningar, kändisskap eller bakgrund med flera. Aubert (1979) gör gällande att en felaktig

fördelning av pengar i ett socialt system därför också innebär en felaktig tilldelning av en rad

privilegier som kan köpas för pengar som till exempel mat, bostad, kläder och nöjen. Vissa

förmåner har en högre social betydelse än andra. Här talar Bourdieu om socialt, kulturellt och

symboliskt kapital. Det sistnämnda har en tendens att naturalisera maktförhållandena på ett

sätt att vi får svårt att se sambanden. ”Det androcentriska synsättet etableras som neutralt och

behöver inte utsägas i legitimerade diskurser” (Bourdieu, 1999, s 21). Det Bourdieu benämner

som ”den androcentriska indelningsprincipen” och som organiserar den sociala och fysiska

ordningen påminner starkt om Hirdmans isärhållandets logik. Eftersom begreppet kapital går

att tolka flerdimensionellt kan man i ett socionomperspektiv se det som till exempel när några
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av våra respondenter, skaffar sig högre status och större makt på ett fält genom att de

förvärvar en titel genom att gå en akademisk högskoleutbildning. I synnerhet de som kommer

från en traditionell arbetarmiljö, där akademisk utbildning är ovanligare, förändrar sitt

kapitalvärde. Däremot får det betraktas som tveksamt om socionomer (speciellt de som

praktiserar myndighetsutövning) i allmänhetens ögon uppfattas som särskilt kapitalstarka.

Detta hör troligen samman med en allmänt oklar, schablonartad bild av och en begränsad

förståelse för vad socionomyrket innebär. Socionomyrkets kapitalvärde minskas troligen

också av det faktum att socionomen förknippas med tvivelaktiga individer det vill säga

missbrukare och andra som inte kan göra ”rätt för sig ”eller ”har sociala problem”.

Makten behöver inte utövas direkt utan är ofta institutionaliserad eller förklädd.

Maktförhållandena naturaliseras via utbildningssystem, massmedia, konsumtion, smak och

stil (a.a.). De som är styrda accepterar också maktspelet genom att ”godkänna” att de som inte

klarar systemet faller i rang, eller att eliten är av högre rang på grund av personliga

egenskaper såsom bildning, kunnighet eller smak. Bourdieu talar till och med om symboliskt

våld som en beskrivning av; ”ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som utövas på

rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap eller (..) via misskännande, erkännande

och i extremfallet känslor” (Bourdieu,1999, s 11). De gäller enligt Bourdieu att bryta ner de

processer som förvandlar historia till natur, det kulturella och godtyckliga till det naturliga.

För att förändra nuvarande materiella och symboliska styrkeförhållanden mellan könen måste

man enligt Bourdieu i högre grad belysa hur och var dessa dominansförhållanden

vidmakthålls (a.a.).

Alla begreppen habitus, fält och kapital kommer till uttryck i vår sociala praxis. Praxis skall

ses som intressen och strategier i relation till resursfördelning. Olika områden har olika praxis

i och med samhällets differentiering och ”spelet” är öppet så till vida att aktörerna kan välja

olika strategier och handlingsscheman inom spelets regler. Vår sociala praxis präglas enligt

Bourdieu av kamp om positioner och påverkan, insamlandet av kapital, i synnerhet gäller

detta det symboliska kapitalet (Moe 1995). Strategierna som aktörerna använder påverkar vår

praxis och kan ses som både reproducerande, genom strävan att agera utifrån vad som anses

normalt och intentioner om att nå en förbättring, och producerande genom att påverka de olika

kapitalformer som råder (a.a.). Med andra ord kan individen, utifrån sin förståelse av världen,

dels förändra sin status och sitt kapitalvärde för egen del men samtidigt även förändra

kapitalförhållandet till exempel genom att orsaka ”inflation” genom massföreteelser. Detta

översatt till socionomförhållande skulle, som tidigare nämnts, innebära att man med en
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akademisk examen (t.ex. socionomutbildning) ökar sin personliga status och därmed sitt

kapitalvärde. Om det däremot utbildas för många socionomer, inom ett geografiskt litet

område, och kanske med tvivelaktig specificering så uppstår en överetablering och en

”urvattning” av professionen, med sjunkande kapitalvärde som följd. Enligt en uppfattning

inom den struktur - funktionalistiska stratifieringsteorin (Aubert, 1979) är skiktningen

ofrånkomlig och även nödvändig för att kunna upprätthålla det sociala systemet, i synnerhet

när detta system är själva samhället. Det är alltså nödvändigt att kunna skapa motivation hos

individerna till att besätta positionerna i samhällsstrukturen och uppfylla de plikter som följer

med dessa. Två faktorer blir därför tongivande, menar Aubert, när det gäller att bestämma en

positions sociala status: den funktionella betydelsen för samhället och tillgången till personal.

Därför behöver inte viktiga positioner med många kvalificerade konkurrenter belönas med så

hög socioekonomisk status, som när det gäller viktiga positioner med få kvalificerade rekryter

(a.a.).

Eftersom vår sociala praxis präglas av skillnader och har en tydlig klassprägel bestäms och

representeras den legitima kulturen och smaken enligt Bourdieu av eliten (Bourdieu,1999).

Här bekräftar man sin särart inför en oupplyst hop hänvisad till en kultur präglad av

masskonsumtion. Smak och tycke har en tydlig klassprägel hävdar Bourdieu och handlar inte

om personliga egenskaper, stil eller val utan är resultatet av påverkan från klasstillhörigheten.

3.7 Definitioner

3.7.1 Socionom

Inledningsvis vill vi kort göra ett försök att definiera innebörden av socionomtiteln och dess

historia. Nästa år 2007 så kan Socialhögskolan i Lund fira 60 år. Under denna tid har

socionomutbildningen genomgått åtskilliga och stora förändringar. Redan 1947 bildades

Sydsvenska socialinstitutet i Lund som tredje utbildningsplats, efter Stockholm och Göteborg,

i socialt arbete, berättar Edebalk & Farm & Swärd (1997) i boken Socialhögskolan i Lund 50

år. Under 1963 så förstatligas socialinstituten för att kunna utöka resurstilldelningen betydligt,

samtidigt som studietiden utökas till nuvarande tre och ett halvt år. På samma gång avskaffas

kravet på ett års förpraktik vilket även görs med åldersgränserna på lägst 21 år och högst 33 år

vid antagningen. Under höstterminen 1964 så träder den nya studieplanen i kraft, vilket även

gäller den nya benämningen Socialhögskolan. Redan 1977 sker en genomgripande förändring
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av Socialhögskolans organisation. Omorganiseringen innebar att Socialhögskolorna i landet

införlivas i universitetsinstitutionerna som ett led i att alla högskolor på en ort skulle förenas

och därefter bilda ett enda Universitet. Den sedan länge integrerade andra praktikperioden

ersätts 1990 med en ny teoritermin som svar på kraven om utökade teoretiska kunskaper från

yrkesfältet. Under 1993 så träder en ny högskolelag och högskoleförordning i kraft. Detta

innebar att den gamla sociala linjen upphörde som begrepp och socionomutbildningen fick

tillsammans med andra yrkesinriktade utbildningar som till exempel juristerna och

psykologerna en ny beteckning i form av program. I dag är Socialhögskolan i Lund en

institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet (a.a.).

Socionomprogrammet leder så småningom fram till en yrkesexamen, vilken regleras i

högskoleförordningen (bilaga 2, punkten 43). I denna förordning regleras dels omfattningen

på utbildningen (140 poäng), dels målen för socionomexamen som lyder
” För att erhålla socionomexamen skall studenten ha

• Förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på

individ-, grupp- och samhällsnivå,

• Uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och socialt

förändringsarbete på olika nivåer,

• Utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna

identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer,

• Förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar

kvinnors och mäns livsbetingelser,

• Uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de

rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl.a. inom det

sociala området.

Punkten avslutas med att, utöver ovanstående, framhålla möjligheten för högskolorna att ställa

upp egna mål för utbildningen” (Utvärdering av Socionomutbildningar, 2000, s 13).

Socionomutbildningen betraktas ofta som en generalistutbildning, men medför i sin tur ett

växande yrkesfält inom en lång rad av olika organisationer och institut. Arbetsuppgifterna har

också vitt skilda karaktärer och finns inom olika samhällssektorer, på så väl individ- som

grupp- och organisationsnivå. Socionomerna återfinns på praktiskt taget alla nivåer av

besluts- och befogenhetshierarkier, men främst inom den kommunala socialtjänsten. Det är

utredningsarbeten och behandlingssamtal som utgör de verkliga nyckelfunktionerna inom
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verksamheterna för socionomer. Dessa samarbetar ofta med andra aktörer med en annan

yrkesmässig kompetens, vilket gör att socionomer får en i det närmaste samhällsvetenskaplig

och/eller socialrättslig specialistfunktion. Rent konkret innebär detta att socionomerna agerar

utifrån en specialistkompetens inom de vardagliga verksamheterna (a.a.).

3.7.2 Kön

Vår definition av begreppet kön, gör vi utifrån ett synsätt som betraktar könet som socialt och

kulturellt konstruerat och därmed föränderligt. Det är nämligen vi människor som själva

skapar, bygger och konstruerar våra uppfattningar om manligt respektive kvinnligt. Därför

anser vi att det är genom en ständigt pågående social konstruktionsprocess som kön skapas, i

vilket individ-, organisations- och samhällsnivån interagerar (Wahl & Holgerson & Höök &

Linghag, 2001). Forskare använder sig alltmer av genus som ett analytiskt begrepp, för att i

många fall kunna göra en tydlig distinktion mellan biologiskt och socialt kön, samt mellan

uppdelningen i män och kvinnor. Anledningen till att vi använder begreppet kön istället för

begreppet genus är att vi definierar dessa båda på samma sätt, vi intar inte heller någon

ståndpunkt för det ena eller andra begreppet, samtidigt som vi vill bestämma oss för

användandet av enbart ett av dem.

3.7.3 Status

Den definition av status som Bryan S. Turner (1988) gjort, motsvarar den definition som vi

själva avsåg att göra, han menar att statusen, det är ett effektivt socialt anspråk på ära,

anseende och uppskattning, vilket kan ske i termerna av både positiva och negativa

privilegier. Statusen är normalt baserad på ett specifikt sätt att leva, en officiell utbildning,

eller ett formellt inflytande från en viss innehavd, eller eventuellt ärvd position inom

samhället. Ett medlemskap som traditionellt blir garanterat genom familjen och utbildningen.

Statusen blir dessutom bevarad och uttryckt genom ett allmängiltigt monopol på tillgången till

makt och rikedom, vilket kan ha skett genom till exempel ingången till ett äktenskap. Turner

menar vidare att statusen kan förstås som ett begrepp eller en föreställning om ett system av

rang, stånd och förmögenhet. Varigenom ett samhälle (speciellt ett feodalt) är delat genom

lagliga, sociala och kulturella privilegier vilka framkallar åtskilda, tydliga kastliknande

grupper.
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En statusgrupp är därför en samling av personer/individer som är organiserade för att kunna

upprätthålla eller expandera deras sociala privilegier med hjälp av en mekanism av social

utestängning, för att försvara de existerande monopolen av privilegier mot de oinvigda eller

utomstående (a.a.).

4. Redovisning och analys av undersökningen

4.1 Inledning

Vi ska under den redovisning av vår undersökning som följer härnäst, försöka ta hjälp av

ovannämnda teorier och begreppsapparat för att i en analys av empirin få en bättre förståelse

för, samt eventuella förklaringar till de svar och funderingar vi delgivits.

I redovisningen har vi valt att inte presentera våra respondenter en och en, efter varandra, utan

svaren återges tillsammans och blandat under olika frågor och ämnen. Detta dels för att

avkoda respondenterna, men främst för att det ska bli lättare att som läsare kunna ta del av

undersökningen. Det underlättar dessutom det analytiska avsnittet för vår egen del då vi valt

att lägga större delen av den i direkt anslutning till empirin. De intervjuade har också tilldelats

fingerade namn för att utan att avslöja någons identitet lättare kunna följa och jämföra olika

respondenters synpunkter.

Undersökningen kommer nedan att presenteras under fyra olika avsnitt eller rubriceringar,

baserade på lika många ämnen. Det första avsnittet rör respondenternas bakgrund och varför

de valt att utbilda sig till socionomer. Nästföljande avsnitt handlar om respondenternas

förhållande till att som socionomstuderande man tillhöra en könsminoritet. Det tredje avsnittet

återspeglar synpunkter på löner och karriärmöjligheter medan det sista tar upp tankar kring

socionomyrkets status.

4.2 Bakgrunder och orsaker till utbildningsval

Inledningsvis undrade vi om det eventuellt fanns några gemensamma nämnare emellan våra

respondenter, rörande deras bakgrunder och om det i så fall hade påverkat deras val av
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utbildning. Våra respondenter visade sig dock ha väldigt brokiga bakgrunder vad det gäller

tidigare sysselsättningar. Vi kunde bland de intervjuades tidigare erfarenheter skönja alltifrån

ekonomiska studier, IT-jobb och ICA-personal till renhållnings- och scenarbetare. Någon

gemensam nämnare angående tidigare sysselsättningar stod således inte att finna bland vår

population.

När vi frågade varför de valt socionomutbildningen och deras avsikt med denna fann vi desto

fler tydliga gemensamma komponenter. Intresset för, och önskan att få jobba i en direkt

kontakt med människor slog igenom. I många fall var detta en konsekvens av deras tidigare

erfarenheter, antingen genom insikter av begränsat intresse och förmågor eller genom en

strävan att åstadkomma något bättre.

Hans – ”Den är inte enkel, jag har gått en ekonomisk inriktning innan. Det fick mig att inse

att jag inte vill arbeta med ekonomi och hålla på med datorer och sånt”.

Klas – ”Först läste jag ekonomi i ett år, men insåg att det absolut inte min grej därför tittade

jag på utbildningar där inte siffror är inblandat. Därför blev det socionom, socialpedagog,

lärare, nåt med människor vill jag jobba med”.

Rune – ”Just att det har blivit socionom utbildningen har blivit av att jag inte är någon

matematiker och känner att jag inte vill jobba med siffror. Även om jag har ett stort

sifferminne så är det intresset för människan i samhället. Hur människan fungerar i samhället

och hur jag själv fungerar”.

Arne – ”Jo, det började redan för länge sen, redan tillbaka på gymnasiet kände jag att det

här med människor låg för mig. Jag var ointresserad av det här med teknik och sådana

saker”.

Björn – ”När jag träffade dem så kom jag från gymnasiet där jag läst ekonomi och var

inriktad på det. När man då träffade socialsekreterarna som var socionomer som tänkte

mycket mer psykologiskt och sociologiskt slog det mig som väldigt konstigt. Så jag var ganska

intresserad av vad de läste”.
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Svaren från våra respondenter tydde inte på någon medveten brytning av traditionella

könsmönster eller yrkesval, utan snarare på en utvidgning av egna preferenser, självinsikt om

sina begränsningar och/eller ett intresse för människor. Det framgick dock tydligt att

merparten av våra respondenter hade tidigare erfarenheter av mer traditionellt könsbundna

sysselsättningar men längs vägen kommit till insikt om att de velat göra något annat.

Det fanns alltså ett visst ointresse för mer traditionellt ”manliga” sysslor som ekonomi, teknik

och matematik, och en dragning åt mer mjuka och ”kvinnliga” verksamheter som att arbeta

med människor (med problem). Att denna sistnämnda syssla betraktas som kvinnlig, och

dessutom har låg status, kan, i viss mån, förklaras med hjälp av Bourdieus habitusbegrepp.

Könsdelningen är enligt Bourdieu konstruerad och har genom generationer via habitus fått ses

som något varande naturligt och självklart. Habitus, alltså förvärvade kognitiva orienteringar

och handlingsstrategier (Callewaert, 1999), bestämmer och överför således varje fälts olika

föreställnings- och förhållandenormer, inklusive vad som betraktas som manligt och

kvinnligt. Förehavanden och tillstånd har över tid objektiviserats och gjorts till normativa och

självskrivna. Habitus är alltså det sociala arv som till stor del styr våra uppfattningar och vårt

handlande, men som trots sitt tyngande ok är flexibelt nog för att individen ska tillåtas

navigera i nya situationer (Moe, 1995).

Ungefär hälften av de intervjuade uppgav att de hade någon i sin direkta närhet, släktingar

eller sambos, som påverkat dem i deras val av utbildning.

Klas – ”Detta var mitt första val och sen är min mamma socionom och det påverkar ju lite

med”.

Malte – ”…och sen läste min syrra till socionom”.

Thore – ”Det var nog för att jag började arbeta på socialtjänsten innan jag började plugga,

för min mamma arbetar med det”.

Hans – ”Det som påverkade mig var min syokonsulent om vad jag skulle söka och sen min

sambo som går en termin före mig”.
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Att bli påverkad av någon i sin omedelbara närhet skulle, vad det gäller flera av de tillfrågade,

tyda på en slags traditionalism, även om denna inte motsvarar det typiska ”far och son”

förhållandet. I det här fallet rör det sig snarare om en tradition som går från mor till son eller i

varje fall en familjeöverföring från kvinnor till män. Detta skulle ge stöd åt Bourdieus

resonemang om olika kapitalformer och att smak och behag har en tydlig klassprägel och inte

är en fråga om personliga val (Moe, 1995). Även om Bourdieus habitusbegrepp, som tidigare

nämnts, medger en viss flexibilitet när det gäller aktörens handlingsfrihet i nya situationer, har

dessa handlingar trots allt en klar klassprägel.  Denna ”skomakare bliv vid din läst” hållning

utesluter dock helt individuella preferenser och viljeyttringar, vilket vi finner något

ofullständigt och motsäges dessutom av ett par av våra respondenter som gjort en

helomvändning från sin traditionella familjebakgrund. Däremot kan vi, som det visar sig

längre fram i undersökningen, se att många valt en akademisk utbildning för att öka sitt

kapital och således påverka de kapitalförhållanden som råder på fältet (a.a.).

4.3 Om att tillhöra en könsminoritet

Några för vår undersökning centrala frågor gällde hur manliga socionomstuderande ser på det

faktum att de tillhör en minoritet i ett kvinnodominerat yrkesfält, och om de kände till detta

förhållande redan när de sökte till socionomutbildningen. Vi ville även veta lite mer om vilka

föreställningar våra respondenter hade kring begreppen manligt och kvinnligt.

Klas – ” Jag visste om att den var kvinnodominerad, men inte så här mycket. När man såg i

katalogen från Lund där det var en kille så trodde man att det var mer jämnt fördelat”.

Rune – ”… trevligt att arbeta med kvinnor, för det har jag gjort mycket. Jag skulle dock

föredragit en jämnare fördelning”.

Arne – ”Nej, det har jag inte ens tänkt på. Det har man ju förstått under tiden, så att säga.

När jag började här så hade man inte en tanke på det, då trodde jag inte att det skulle vara en

sån övervikt av kvinnor här. Jag måste säga att det förvånar mig faktiskt lite för det finns

egentligen ingen anledning till det. Det är faktiskt lite gåtfullt, det där. Jag har faktiskt ingen

riktig förståelse för att det är sån dominerande majoritet kvinnor i branschen”.
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Hans – ”Nej, inte alls, jag hade inte alls den förförståelsen att det är som det är”.

Det framgick tydligt hos majoriteten av de intervjuade att det förelåg en omedvetenhet kring

könsfördelningen i socionomyrket/utbildningen när de sökte in till socialhögskolan. Som

framgår av svaren här, och även fortsättningsvis, så fanns det dock en önskan om en jämnare

fördelning av män och kvinnor. Samtidigt indikerades en oförståelse för denna snedfördelning

och en förvåning över varför kvinnor dominerar yrket så fullständigt.

Således fanns inte bland våra respondenter någon uppfattning om att socionomyrket skulle

vara specifikt kvinnligt eller feminint. Alltså delar de inte, när det gäller socionomyrket, en

eventuellt allmän diskurs som skulle klassa socionomyrket som kvinnligt enligt Hirdmans

isärhållandets logik (Mattsson, 2002). Det är dock högst antagbart att detta inte är

representativt för resten av landets manliga befolkning.

Vi tyckte även att det skulle vara intressant att få ta del av vilka möjligheter respektive

svårigheter de intervjuade upplevde kring det faktum att de tillhör en minoritet och att

socionomyrket/utbildningen är kvinnodominerad.

Thore – ”Problem är ett starkt ord, men det hade varit större möjlighet att spegla någon

slags verklighet om det hade funnits fler män. Jag tror inte att det är så bra att de är få, det

hade varit bättre om det hade varit blandat”.

Hans – ”Ur klientens perspektiv så hade det behövts fler manliga, för man får en annan

relation”.

Björn – ”Då tycker jag också att det är ett problem. T.ex. på socialförvaltningarna så verkar

en stor del av klientelet inte komma  från Sverige utan från muslimsk kultur med en annan syn

på det här med män och kvinnor. Att då ha en kvinna som handläggare till en man är inte

alltid så lätt. Det blir ett problem med det här när våra myndigheter som arbetar med det inte

är representativa”.

Klas – ”…samtidigt på praktikplatsen märkte jag att jag tyckte det var synd att det inte fanns

fler män. För fikarasterna och sånt, för alla samtalsämnen och sånt blev så

kvinnodominerat”.
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Arne – ”Ja, ett litet problem kan det vara, men det är ju snarare när man kommer ut på

arbetsplatsen, tycker jag. Jag tänkte på det under praktiken, så var där en man som var

anställd på den avdelningen jag var på och det hade nog varit trevligare om där hade varit

fler killar, helt enkelt. Fikarasterna tenderade att handla om helt andra saker än vad jag är

intresserad av”.

Yngve – ”Ja, men inte för min personliga del ser jag det inte som ett problem, utan jag ser

det som en fördel. Men sett ur ett perspektiv på arbetsplats så är det en nackdel för jag har

alltid tyckt att en blandning av arbetsgrupper, både när det gäller åldersmässigt och

könsmässigt så är det till att föredra, givetvis”.

Malte – ”Ja, det gör jag ju faktiskt. Det är lättare att få jobb för oss, men det är också den

enda fördelen, i övrigt är det bara nackdelar”.

Rune  – ”Ja, det har jag tänkt på (..) så har vi faktiskt lättare för att få jobb, än vad tjejerna

har. Eftersom den är kvinnodominerad så söker de mycket män, och det är ingen nackdel för

oss män”.

De flesta ansåg att det var problematiskt med få män inom yrket både vad gäller

klientrelationer och gruppkemin på olika arbetsplatser. Angående samtalen i fikarummen på

arbetsplatserna relaterar vi till Jean Lipman-Blumens teori om homosocialitet, avseende den

attraktion mellan män som uttrycks genom att män känner sig mer inspirerade och

stimulerade i manligt umgänge och därmed föredrar detta sällskap (Andersson & Gunnarsson,

2003). En del av de intervjuade uttryckte även synpunkter som att män och kvinnor har olika

sätt att kommunicera och att det ibland är att föredra att jobba med män. Även detta skulle

kunna understödja Lipman-Blumers teori om homosocialitet och att män helt enkelt känner

sig mer inspirerade och stimulerade i manligt umgänge och därmed föredrar detta sällskap.

Ingen av de intervjuade uttryckte dock någon önskan om en renodlad mansdomän utan

snarare en jämnare fördelning mellan könen. Även om homosocialiteten känns en aning

schabloniserande kan den möjligen användas till att förklara vissa vanligt förekommande

kommunikationsdifferanser mellan män och kvinnor.

Det framgick även med glasklar tydlighet att samtliga respondenter var överens om fördelarna

med att tillhöra en minoritet då det gäller attraktiviteten på arbetsmarknaden. För vissa av våra
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respondenter var det en direkt utslagsgivande faktor i valet av utbildning då man kalkylerade

med möjligheterna att få arbete efter utbildningen. Detta skulle i någon form kunna tangera

det medlöperi som Connell beskriver som ”complicit”. Uttrycket syftar till att män inte

nödvändigtvis är aktiva i att underpositionera kvinnor men åtnjuter och utnyttjar gärna de

fördelar som det mansdominerade samhället har att erbjuda. Connell menar att män tenderar

att tillgodogöra sig ”den patriarkaliska återbäringen” (1995 s 79).

Även om de flesta män skulle föredra mellanmanliga sammanhang enligt en

könsmaktsordningslogik, skulle det omvända, att söka sig till kvinnodominerade

sammanhang, enligt Lindgren vara liktydigt med att göra avkall på makt och inflytande

(Andersson & Gunnarsson, 2003). Vi kan dock inte, med all vilja i världen, påstå att makten

och inflytandet i detta fall givits till kvinnorna (egen anmärkning).

För att runda av detta ämne frågade vi vilka anledningar de intervjuade kunde se som

förklaringar till att socionomyrket är kvinnodominerat och varför det lyckats attrahera så få

män.

Arne – ” Jag tror att det är mer tradition än en genusfråga. Det blir också lite

självuppfyllande när alla pratar om det, tror också att man måste vara lite individualist för

att gå mot strömmen. Det är nog en känsla istället för löneläget som avgör”.

Klas – ”Ja precis, (..) män är mer inriktade på att kanske tjäna pengar och då väljer man en

utbildning där man har möjlighet att göra det. Ja med rent egoistiska tankar så kan jag

mycket väl tänka mig att män kanske mer är, ja sen är det ett sånt arbetssätt som är typiskt

kvinnligt med vårdande insatser och sånt”.

Hans – ”Det finns ju inte många män men man kan ju akta sig för att bara jobba med

kvinnor, för de har en helt annan taktik än vad män kör. Vi har mer rak kommunikation

mellan män än vad som är mellan kvinnor och det gillar jag bättre. Det utvecklar

kommunikationen på ett bättre sätt”.

Malte – ”Det ses som ett kvinnoyrke och det ligger inte nära till hands. Omanligt kan man

säga”.

Rune – ”Jag tror att man väljer en viss utbildning för att föräldrarna har det, eller att någon

arbetat inom det. Diskussionerna som förs på gymnasieskolorna det är nog olika trender, och



30

trenden att män ska välja till socionom har inte kommit fram. Däremot att trenden som

mäklare eller journalist, advokat, det har ju kommit fram genom t.ex. olika program på TVn.

Det är mer trender hos ungdomarna som påverkar, vilka val kompisarna gör och

inställningen eller okunskapen om socialförvaltningen. Ja, det är etiketterat med socialen att

den har en negativ klang, därför vill ingen arbeta där. Just trender tror jag det är bland

kompisar som väljer”.

Björn – ”Därför att det är väldigt flummigt vad en socionom gör. Det är ju redan när man

väljer sin utbildning. Man vet inte vad det är och det man vet är att det är låg status, eftersom

man inte känner till det så tillskriver man det automatiskt låg status. Man tänker

socialtjänsten, och socialtjänsten klingar ju inte högt i någons öron. Går man till exempel in

på arbetsförmedlingens hemsida och ska söka jobb, så ligger det under hälso- och sjukvård,

socionom och kuratorer är inbakade där. Då ser det ut som vårdyrke och det är ju inte direkt

läkare. Man känner statusen direkt, det kvinnodominerande, och då är man kanske inte så

pigg på att gå in på det”.

Vi misstänker att om den allmänna uppfattningen om socionomer är liktydig med

ovannämnda, så förklarar både Hirdmans isärhållandets logik och Connells hegemoniska

maskulinitet varför män generellt drar sig för att vilja bli socionomer. Få män vill associeras

med att vara en ”socialtant” som betalar ut bidrag till folk som ”missköter” sig. Detta är

knappast att betrakta som manligt och kan till och med betraktas som ”fjolligt”, vilket inte

precis höjer aktiekapitalet hos vare sig det ena eller det andra könet. Det sistnämnda är ju

själva drivmedlet i Hirdmans teori om den rådande könsordningen. Att som man bli betraktad

som en ombesörjande mjukis, eller rent av som homosexuell, är ju dessutom emot ”tingens

ordning” och således stridande mot habitus och fältets gällande spelregler. Fältets habitus eller

gängse normer bestämmer som bekant indirekt även gällande kapital- och maktförhållande,

vilket med stöd av föregående resonemang kan förklara varför inte särskilt många män lockas

av socionomyrket.

Vi kan således skönja några speciellt utslagsgivande faktorer till mäns frånvaro från

socionomyrket; den låga lönen, det avvikande i att som man söka sig till sysslor som kopplas

till kvinnor och ”kvinnogöra”, socionomyrkets stigmatiserande effekt då man ofta arbetar med

utslagna människor, den allmänt dåliga kunskapen om socionomens göromål samt att yrket

ofta kategoriseras under vård och omsorg och därav ses som ett yrke med låg status.
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4.4 Löner och karriär

Vi ställde även frågor om löneförhållandena för socionomer och vilka perspektiv och

synpunkter våra respondenter hade kring detta ämne. Vi ville veta mer om varför våra

respondenter valt en utbildning som bryter traditionella könsmönster samtidigt som lönen är

orimligt låg i förhållande till utbildningsnivå, arbetsbelastning och ansvar.

Här utmejslades tydligt två olika skildringar. Å ena sidan tyckte de flesta att lönen hade lägre

prioritering än själva sysselsättningen…

Yngve – ”Jag kände till att det inte var världens bäst betalda yrke, men det var inte därför

jag valde yrke utan det var andra orsaker än lönen”.

Klas – ”… hade jag varit ute efter en bra lön så hade jag inte gått denna utbildningen. Då

hade jag stannat kvar på ekonomi utbildningen i stället, Jag ser mer till att ha roliga

arbetsuppgifter och sånt än att ha en bra lön. I så fall så har man valt fel linje, helt klart”.

Hans – ”Som jag sa innan så var det primära att få människokontakten, inte med datorer och

sånt som ger bättre jobb, tror jag utifrån min förförståelse”.

Arne – ”De är ju lägre än vad de kunde vara, men jag tycker ändå att, ja alltså tjänar jag 22-

23 tusen så tycker jag det okey, liksom. Det viktiga är ju att man tjänar över 20 tusen, tycker

jag”.

Å andra sidan var en slående majoritet överens om att lönesituationen inte på något viss var

tillfredsställande.

Björn – ”Pinsamt dåliga. De är inte alls representativa för en utbildning på tre och ett halvt

år, eller för en akademisk utbildning överhuvudtaget. Det värsta är att ju närmare

socialhögskolorna man kommer desto sämre är lönen, Malmö, Lund, Helsingborg ja hela

Skåne. På den lönen som man erbjuds, tar man inte det så är där tio andra som står bi”.

Arne – ”Nej, men de borde jag kanske gjort det för de är pinsamt låga. Men jag visste det att

de tjänade mycket mer än jag som 19-årig (..). Men sen när jag blev (..) så insåg jag att det

var inte så mycket mer. Det informerade de inte om på informationsträffen”.
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Klas – ”Min spontana tanke är att det är för dåliga löner, det skulle ha varit mycket mer. Den

insatsen som man ändå gör skulle vara värd bättre betalt. Alla vårdande yrken är för dåligt

betalda”.

Hans – ”Ja de är inte tillräckligt höga, förutom en grupp som jag tycker är okey för mig, det

är enhetscheferna inom vård och omsorg, det motsvarar vad de gör. Alla andra är

underbetalda”.

Malte – ”Det verkar vara jävligt lite pengar för sjuksköterskor och socionomer i förhållande

till hur mycket man arbetar och till folk som bränner ut sig”.

Även om de flesta intervjuade kände till lönesituationen på arbetsmarknaden när de valde sin

utbildning, och därmed premierade sysselsättning och att trivas med arbetsuppgifterna, så var

i stort sätt samtliga ense om att lönerna inte står i proportion till utbildningsnivå, ansvar och

arbetsbelastning. Ingen av de intervjuade gjorde dock någon koppling mellan låg lön och att

yrket är kvinnodominerat. Den enda orsaksförklaringen som en av respondenterna gav var att

det i Skåne finns en överetablering av socionomutbildningar och att löneläget dumpas av att

det råder diskrepans mellan antalet jobb och antalet arbetssökande. Detta stämmer väl med

Auberts (1979) påstående om bestämmandet av en positions status och därmed den ansedda

värderingen och dess tilldelade resurser (läs lön). Den funktionella betydelsen för samhället

och tillgången till personal.

Det går dock enligt oss inte att kringgå det faktum att socionomyrket till stor del är ett yrke

inom den offentliga sektorn, som från början var tilldelad åt kvinnorna för att utföra

lågavlönat kvinnoarbete, som inte tillmäts någon högre status i samhället (Mattsson, 2002).

Bourdieu menar att de sociala fälten präglas av dominans och maktförhållanden. Vårt sociala

liv blir en ständig kamp om begränsade resurser, och att få kontroll över spelregler och

normdefinitioner (Moe, 1995). Lönen, som är ett värderings- eller symbolsystem (kapital), är

ett maktredskap som aktörerna ofta upplever som naturligt och objektiverat, självklart och

nödvändigt. Värderingen av kapitalförhållandena på de olika fälten sker således utifrån

habitus. Men maktförhållandena kan via institutionella system, skola, arbetsplats, stat,

neutraliseras så att de styrda accepterar ”maktspelet” (a.a.). Principen för vidmakthållandet av

dominansförhållandet står, enligt Bourdieu; att finna ”i instanser som skolan och staten, där

dominansprinciper (..) elaboreras och tvingas igenom” (1999 s 15). En förklaring till hur
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kvinnans underpositionering kan vidmakthållas och fortgå tillskriver Bourdieu effekterna av

habitus, eller det objektivt samstämda, som fungerar som matriser för alla

samhällsmedlemmars perceptioner. Det företräde som männen universellt tillerkänns speglas

av sociala strukturer och verksamheter baserade på en biologisk och social könssegregering

som givit mannen den bästa lotten. Denna ”androcentriska föreställning” har enligt Bourdieu

åstadkommit en praktisk, doxisk konsensus som gör att kvinnor tillämpar på verkligheten,

”tankescheman som är produkten av införlivandet av dessa maktrelationer och som kommer

till uttryck i den symboliska ordningens grundläggande motsättningar”(1999 s 47).

Annorlunda uttryckt menar Bourdieu att kvinnor (så väl som alla andra) använder sig av

tankekonstruktioner och föreställningar dikterade av patriarkala strukturer. På så vis godtages

spelreglerna och maktförhållandena kan fortleva.

Kan det vara så enkelt? Att kvinnor helt enkelt accepterar och ”gillar (löne)läget”? Finner

kvinnor sig helt enkelt i att kunna gå till ett lågavlönat arbete där de utför sysslor som tidigare

utfördes oavlönat i hemmet och den privata sfären? Kan vi, som Bourdieu, förklara

lågavlönade ”kvinnoarbeten” som ett resultat av symboliskt våld, habitus och accepterande av

normaliserade strukturella maktförhållanden? Vi gör inte anspråk på att i denna undersökning

få några svar på dessa sistnämnda frågor, men vi tycker att detta sidospår är mycket intressant

och något som väcker många tankar hos oss, därför tycker vi att det är lägligt med ett väl valt

citat av Bourdieu.

Man borde räkna upp alla de fall där män med de bästa avsikter i världen (det symboliska
våldet fungerar ju inte med hjälp av medvetna avsikter) handlar diskriminerande (..) Alla
de små, små omedvetna val som när de adderas till varandra bidrar till att bygga upp
kvinnors förminskade belägenhet, och vars samlade effekter registreras i siffrorna över
den mycket låga andelen kvinnor i maktpositioner (Bourdieu, 1999 s 74).

Detta resonemang är identiskt med Connells begrepp complicit (medlöperi). Vilket är en av

grundpelarna i upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten och syftar till att män,

oftast omedvetet, utnyttjar fördelarna med att tillhöra ”rätt” kön och därmed skapar och

återskapar rådande hierarkiska strukturer.

Vad hade då våra intervjupersoner för tankegångar angående socionomutbildningens

möjligheter till yrkeskarriär? Ansåg de att den var enklare än i förhållande till andra

utbildningar. Vi undrade även om våra respondenter hade några medvetna intentioner

angående deras framtida yrkeskarriär och/eller om de såg några strategiska fördelar med sitt

val.
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Yngve – ” Ja, på sätt och viss eftersom den är så himla bred, man har ju stora

valmöjligheter”.

Hans – ”Ja, speciellt som man. Den tanken hade jag inte innan jag påbörjade, men under

utbildningen så har jag fått höra”.

Björn – ” Det beror väl på var man söker sig. Det är väl fortfarande hyfsat lätt att få jobb på

socialtjänsten, men jämför man med vårdyrkena, så är det mycket lättare där, och i vissa

byggbranscher också. Men jämför man med psykologer och jurister så har vi det så mycket

lättare”.

Vi frågade även om antagningspoängen hade någon betydelse för deras val av

utbildning/yrke. Syftet med frågan var att utröna om det fanns någon av de intervjuade som

hamnat på socionomutbildningen för att de inte ”platsat” på någon annan utbildning.

Klas – ” …fast hade jag haft högre betyg så kunde jag ha sökt annat som läkare, psykolog

kanske, eller så”.

Arne – ” Nej, absolut inte, jag sökte flera gånger innan jag kom in. Jag tycker att det här är

väl så intressant som psykologin t.ex. som jag läste 40 poäng på innan jag kom in här”.

Björn – ” Hade jag haft obegränsat med poäng skulle jag kanske inte valt denna

utbildningen. Det är väl lite med status och så, att man tänker man vill ha en utbildning som

kan ta en så långt som möjligt”.

Hans – ” Jag hade i åtanke psykologi, jag hade nog kunnat sökt in till psykologiutbildningen,

men jag tyckte socionom passade mig bättre. Socionom var mer intressant än psykologi”.

Malte – ” Nej, jag hade.. ja i och för sig jag hade nog hellre läst psykologi. Jag tittade på

jurist ett tag, det vet jag inte heller varför, men där var för höga… Ja, och så civilingenjör

men där behövdes matte”.

Ungefär hälften svarade att de nog haft siktet inställt på en mer prestigefylld utbildning om de

uppfyllt de kriterier som krävdes. Här kan vi tydligt använda oss av Bourdieus teorier om
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kapital och fält. Enligt Bourdieu framträder de olika sociala fälten genom det som står på spel

på fältet och dess dynamik skapas av maktkampen om vilket och vems kapital som ska gälla

på fältet. Syftet att nå kapitalstyrka på det sociala fältet, och därmed kunna förändra

spelreglerna och uppnå högre positioner och status för egen del blev här uppenbart för hälften

av de intervjuade. Detta gällde dock inte den andra hälften av våra respondenter som

prioriterade socionomutbildningen i första hand.

Naturligtvis undrade vi om det fanns någon direkt koppling mellan löneläget för socionomer

på arbetsmarknaden och manliga socionomstuderandes påstådda ambitioner att nå presumtiva

chefspositioner. Vilka karriärmöjligheter kunde våra intervjupersoner tänka sig och varför?

Klas – ”Ja hur ska man säga det, någon mer unik syssla, inte bara vanlig socialsekreterare”.

Arne – ”Så småningom när man har arbetat ett tag på socialförvaltningen och känner att

man har kläm på det osv, och tröttnat på de. Så kan jag tänka mig att jag vill vidareutbilda

mig och kanske så småningom starta ett eget företag, eller nåt i den stilen. Det är väl tankar

som jag har att bli sin egen till sist”.

Thore – ”Lite med ungdomar som trillat igenom, lösningsfokuserat och så, eller

arbetsmarknaden”.

Yngve – ” Innan var jag väldigt fokuserad på det här som jag pratade om innan, chefskapet.

Men nu skulle jag påstå att det är få jobb som socionom som jag inte skulle vara intresserad

av. Så jag kan säga att min syn verkligen har breddats med tiden”.

Hans – ”Jag har två stycken, den första är att gå via behandlingshem eller utredningar.

behandlingshem, jobba med ungdomar, arbeta med missbruk och utredningar sen starta eget

behandlingshem. Det är visionen att ha ett eget behandlingshem och bilda aktiebolag. Den

andra är att gå upp till enhetschef, som den högsta”.

Rune – ”Då får vi räkna ett perspektiv fram till pensionsåldern. Nej, det är upp till chefs nivå

och vidare, där är inga hinder där. Bara arbetet är intressant så att jag känner att jag får

något ut av det, och att andra får ut något av det så har jag inga stopp för karriären alls”.
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Flera verkar ha högre ambitioner än att arbeta som handläggare under socialförvaltningen och

det framgår tydligt att de flesta har en avsikt att göra någon form av karriär och bryta sig loss

från underordnade positioner. Detta kan å ena sidan tyda på en slags strävan efter att stiga i

den hegemoniska maskulinitetens hierarki som Connell beskriver, i syfte att som man nå

högre rang eller status, för att detta förväntas av våra respondenter i egenskap av män. Alltså

en ambition att närma sig den hegemoniska maskuliniteten, som ju ska ses som ett ideal, norm

eller förebild för hur män är eller ska vara. Connells teori har här vissa likheter med

Bourdieus habitus men syftar främst till att förklara rådande könsmaktordning, både mellan

och inom könen. Det kan å andra sidan helt enkelt tolkas som ett utryck av personliga

intentioner att nå autonomi, självförverkligande och preferensbestämda önskemål (en analys

av detta kräver en helt annan dispositionering och är inte syftet med denna undersökning).

När vi ställde en direkt fråga om de hade för avsikt att nå en chefsposition blev svaren

inbördes väldigt olika och ibland diametralt motsatta. Detta delade upp våra intervjuade i två

läger varav hälften tycktes ha en direkt ambition att bli chefer och den andra hälften inte alls

kunde tänka sig detta.

Rune – ”Ja, men där kan ju vägen vara krokig, rak och sned beroende på vad som händer.

Men långsiktigt tänkande det har jag. Men jag har alltid varit intresserad av att leda och att

fördela arbete, det har jag alltid varit. Det är väl en egenskap som jag har med att se helheten

och att arbeta därefter, att plocka ut de bästa delarna”.

Yngve – ” Ja, men bara som mellanchef. Jag vill ha kvar kontakten med fotfolket”.

Arne – ”Efter att ha praktiserat på socialen så verkar ju mellancheferna ha det sämst på hela

bygget. Jag är inte lockad av det jobbet, alltså. Typ enhetschefen som har marginellt mer i lön

och får ta de absolut svåraste uppgifterna och får skit från båda håll. Jag tycker att det verkar

helt meningslöst”.

Björn – ”Ja, men inom kommunal så är ju inte enhetschef så mycket att hurra för. Då finns

det ju kvar förvaltningschef, områdeschef och stadsdelschef är ju mer personalpolitiskt”.
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Malte – ”Inte vid ingången, rent statistiskt så finns möjligheten men det är inte mitt mål

inledningsvis. Jag skulle däremot inte tacka nej, men jag tror inte att arbetsmarknaden

erbjuder det inledningsvis”.

Klas – ”Nej, jag har svårt att se mig själv som chef”.

Hälften av våra respondenter hade alltså en uttalad ambition att så småningom nå en

chefsposition. Även om dessa intentioner kan vara ett uttryck för den hegemoniska

maskuliniteten, Connell menar att den hegemoniska maskulinitetens främsta funktion är att

vidmakthålla och försäkra mäns överlägsenhet över kvinnor men bidrar samtidigt med att

skapa balans och stratifiering (hierarkisk indelning) bland män, så känns denna teori här något

enkelspårig. Bourdieu kommer enligt oss närmare sanningen genom att beskriva varje fälts

kamp om hegemoni. Denna kamp handlar ju om vem som ska bestämma villkoren och vilket

kapital som ska gälla på fälten. Att sträva efter chefsjobb kan förstås som ett försök till att

höja sin status (alltså sitt symboliska, kulturella och sociala kapital) och sin lön (sitt

ekonomiska kapital) i syfte att få till exempel bekräftelse, respekt och/eller autonomi och

frihet. Just frihet kan dock mycket väl användas som förevändning att inte vilja ha någon

chefsposition.

I anslutning till eventuella karriärsambitioner frågade vi även var någonstans, inom den

offentliga eller privata sfären, våra intervjuade skulle föredra att arbeta.

Klas – ” Privata hade jag föredragit. Jag tror man får större möjlighet att välja utbildning

och högre lön där”.

Malte - ” Jättesvårt, men jag skulle nog akta mig för att ta ett arbete inom privata

organisationer innan jag har fått uppleva dem som seriösa. För det är min absoluta

förförståelse att det finns väldigt många aktörer på det här området som är oseriösa inom det

privata”.

Hans – ” Privat skulle jag med säga för jag tror man lättare kan utvecklas genom

utbildningar och allt vad det nu kan vara, och även lön då”.
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Yngve – ” Jag får ju lägga någon tanke om att det privata är mer öppet. Så jag hade nog sett

det privata”.

Arne – ” Jag har tänkt på det offentliga hela tiden. Därför att det offentliga har fler sådana

instanser där man kan hjälpa människor”.

Thore – ” Jag skulle nog föredra det privata, mest eftersom lönen är högre. Det känns som

man kan få bättre handledning och stöd eftersom där inte är samma konkurrens situation,

men även status, lön och karriärmöjligheter. Där finns större incitament till att

vidareutveckla sig själv”.

Rune – ” Rent lönemässigt så är det nog inom det privata, helt klart, men det skulle bara vara

för lönen. Man har ju en helt annan organisation i ryggen inom det offentliga”.

En viss ambivalens uppstod vid en jämförelse av svaren även om merparten, av lönemässiga

och vidareutvecklingsmöjliga skäl, skulle föredra en anställning inom den privata sektorn.

Återigen kan vi applicera Bourdieus begreppsapparat på förklaringen till flera av våra

respondenters strävan efter autonomi och högre ekonomiskt och symboliskt kapitalvärde på

fältet. Denna strävan är ett tydligt utryck för en vilja att söka sig bort från institutioner, låga

löner och underpositioner. Vi har dock svårt att föreställa oss att detta företrädesvis skulle

gälla manliga respondenter och förutsätter att vi på denna fråga skulle få liknande svar från en

kvinnlig population.

Begreppet habitus kan även (om än i begränsad omfattning) användas till att förstå

respondenternas olika och ibland diametralt motsatta preferenser såtillvida att habitus inte

skall ses som statisk, utan denna förändras och kompletteras i takt med fältets utveckling

(Moe, 1995). Individen lär sig på sitt sätt det som har praktisk relevans för denne och således

leder olika livsbetingelser och villkor till avsevärda differenser och variationer. Även om

habitus är djupt förankrat i klass-, makt-, och könstraditioner lämnar den visst utrymme för

den enskilde aktörens praktiska förnuft. Åtminstone i form av reflektioner och tron på att

saker går att förändra.

Vi förbehåller oss dock rätten att vara tveksamma till att, som Bourdieu, helt utelämna

individuella, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller till varför personer har olika

preferenser, gör olika val och ser olika möjligheter/svårigheter.
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4.5 Tankar kring status

Hur såg då våra respondenter på ämnet status inom socionomyrket? Vi var intresserade av vad

de hade för tankar kring dessa för vår undersökning centrala frågor. De intervjuade ombads

även att delge vilka reaktioner de hade bemötts med från sin omgivning gällande sitt val av

utbildning.

Yngve – ” Jag ser mig själv som en vanlig arbetare och det är jag faktiskt stolt över. Mina

vänner och föräldrar är också vanliga arbetare, där finns liksom inga högre befattningar i

min bekantskap, det gör att vi aldrig pratar om vad jag gör. Men visst tycker de att det är lite

flummigt”.

Rune – ” …men ofta säger de att: - ”ska du arbeta på socialförvaltningen”? Då förklarar jag

att det är en bred utbildning, att det finns fler yrkesområden, det är gamla föreställningar

som sitter kvar om att socionomer hör samman med socialförvaltningen”.

Arne –  ” Jo, men det är inte så många som riktigt vet vad man blir som socionom, det är min

erfarenhet. De flesta har inte varit i kontakt med socialtjänsten heller och vet inte riktigt vad

det är för något”.

Malte – ” I början så var det en snubbe som sa, - ska du inte bli någonting riktigt som

civilingenjör, eller någonting. Många tycker det är b liksom. Det var många som sa att man

inte tjänar några pengar, jag antar att det var det de tänkte på. Nu när jag kommer ut och ser

hur mycket jobb det är, och hur mycket utbildning det är, så tycker jag det är konstigt att jag

valde det här”.

Björn – ” Jag tycker att möter man någon som inte känner till utbildningen och som inte har

läst om den så får man ofta frågan vad man gör egentligen? Ger man pengar till utlänningar,

alltså de formulerar det så, till knarkare och grejer? Det är kanske inte riktigt det vi sysslar

med. Så man får nog säga att det finns en okunskap, både vad man gör som socialsekreterare,

men definitivt om vad man läser till som socionom. Vad gör män där egentligen, är det för att

det är så mycket tjejer på utbildningen, eller vad då? Ja, man får ju höra mycket om det här

med socialkärringen och att man tror att det är en så begränsad utbildning. Att det är en
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verksamhet och att den verksamheten är inriktad mot en slags människor som man egentligen

inte borde hjälpa”.

Klas – ” Jag ser inte den som så jättehög direkt. För många tror jag att en socionom

är lika med socialsekreterare och många har en väldigt negativ bild av

socialsekreterare och socialen”.

Thore – ” När jag hade bestämt mig och sa det till folk så var det ingen som var speciellt

imponerad direkt, folk var direkt.. ja…folk verkar till att tycka att det är mest skit. Ingen

väljer socionom yrket för att få status”.

Hans – ” Jag tror inte att en man ger socionomyrket lika hög status som en kvinna gör”.

Det framgick med tydlighet att omgivningens reaktioner på våra respondenters val av

utbildning präglas av en oklar och något fördomsfull bild av socionomyrket. I ett

statusperspektiv sammankopplas tydligen ofta socionomen med att vara en ”socialkärring”

som betalar ut socialbidrag till tvivelaktiga individer. Denna, något vaga allmänna förståelsen

för yrket, resulterar ofta i att gemene man uppfattar utbildningen som abstrakt och uttrycks

vara ”flummig”.

Vilka var de intervjuades egna reflektioner kring socionomyrkets status och hur påverkades

de av denna?

Rune – ” Jag tror det har en bra innebörd, att det är ett statusyrke. Det är ju en

högskoleutbildning och akademisk utbildning och bara det sätter ju grund för en status”.

Arne – ”Ja, det är det som är problemet. Socionom säger inte så mycket för människor, jag

tror inte de vet, psykolog och läkare vet man direkt vad det är, för där är en professionalitet i

det. Socionomyrket har ju det problemet att det är någon slags semiprofessionalitet. Jag tror

även att många socionomer avprofessionaliserar yrket själva, de ser ner på akademiska

utbildningar och så. Och då kommer man aldrig att få någon professionell status, liksom”.

Björn – ” Den är inte särskilt hög, vilket jag egentligen har svårt att förstå. Man brukar ju

jämföras med psykologer och jurister, och jag kan inte förstå att psykologer kan ha någon
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status. För hela psykiatrin har ju havererat, nu gör folk på socialtjänsten deras jobb, för de

gör inte det. Det känns som socionomer spelar mycket större roll för allmänheten i samhället,

just alla områden vi finns på. Men det är ju så förbaskat låg status, den är ju så kopplad till

förvaltningen och att vi betalar ut pengar”.

Yngve – ” Innan så har jag set på socionomen som en med ganska hög status. Men det beror

ju väldigt mycket på vad du jobbar med som socionom. Jobbar du på socialförvaltningen eller

biståndshandläggare eller socialtant, då ser jag ju inte statusen som väldigt hög. Jobbar du

som skolkurator så tror jag att statusen är högre, om man ser det hur medborgaren ser på

det”.

Åsikterna från våra respondenter speglade i stort reaktionerna och uppfattningarna från deras

omgivning. Med andra ord delade, eller återgav, intervjupersonerna i hög grad de allmänna

föreställningar som deras närhet givit dem. En övervägande majoritet av respondenterna

ansåg att socionomyrket generellt har låg status. Detta konstaterande tycktes till stor del vara

baserat på omgivningens värderingar, inte på egna. De intervjuade hade svårt att förstå varför

statusen inte är högre än vad den är och tyckte i många fall att detta var oförtjänt.

Det framgick klart att de flesta var överens om att socionomyrket omhuldas av både fördomar

och okunnighet både vad det gäller yrkets specifikationer och status. En gängse bild, som

vidmakthålls genom klassificeringar och framställningar av myndigheter och media är att

socionomyrket är ett kvinnoarbete inom vård- och omsorgen som dessutom falnar i prakt av

att man arbetar med människor på samhällets skuggsida. Det är således ingen enkel uppgift att

på egen hand försöka upprätthålla en högre status, eller att hålla fanan högt när det blåser

ordentligt.

Vi anser att det finns en tydlig koppling mellan kvinnlig underpositionering, könssegregering

och status då samtliga begrepp innefattar en klassificering eller hierarkisk rangordning i

någon form.

Habitus, alltså de kognitiva orienteringar och handlingsstrategier som är förvärvade, är den

tysta kunskap som skapat våra gemensamma objektiverade livsvillkor inom varje socialt fält

(Callewaert, 1999). Denna deklarerar därmed vad som betraktas som värdefullt eller

värdelöst, vad som är lämpligt eller inte, bra eller dåligt etcetera. Bourdieu menar att habitus

skapas, upprätthålls och förvärvas genom det symboliska kapitalet, (och därmed genom makt

och olika slags våld). Habitus, återigen, har en stark klassprägel och definierar även den
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samhälleliga hierarkin och den sociala rangordningen (i Connells teori är det strävan mot och

kampen om hegemoni som avgör positioneringen). Detta gäller naturligtvis såväl könsliga

inter- som infrarelationer. Status, som är ett symboliskt kapital, avgörs av individens habitus

och fältens spelregler. Problemet är enligt Bourdieu att habitus och fältens spelregler

fullständigt dikteras enligt dominansprinciper och symboliskt våld. Generationers förtryck

och ”normaliserande” av ojämna förhållanden och fördelningar har ristats in i våra kroppar i

form av dispositioner (Bourdieu, 1999). Detta syns tydligt menar Bourdieu i relationer

uppfattade enligt samma mönster, där den socialiserade kroppen uttrycker sig och levs enligt

känslans eller pliktens logik. När ett yttre tvång avskaffas, och formella friheter har vunnits,

som till exempel rätt till utbildning och tillträde till alla yrken, kan man ofta iaktta ett

självutestängande och att ”kallet” övertar den uttryckliga utestängningen (a.a.). I och med att

det symboliska våldet förkroppsligats och inte går att avlägsna endast med information och

upplysning till vilseledda medvetanden, menar Bourdieu att förändring bara kan åstadkommas

genom en total omvandling av de sociala villkoren för skapandet av habitus (dispositioner).

”De dispositioner som gör de dominerade benägna att anlägga just de dominerandes syn på

sig själva och de dominerade” (a.a. s 55).

Vi gör inte anspråk på att förklara eller förstå alla mekanismer som styr socionomyrkets

relativt låga anseende i allmänhetens ögon, men tycker oss som tidigare nämnts se ett

samband mellan könsrollfördelning ”kvinnosysslor” och status (löneförhållande). Om vi så

endast lyckats fånga en bråkdel av ämnets gällande aspekter, kan kanske denna undersökning

och dess resonemang ändå bidra till att hjälpa oss att förstå mäns ovilja att söka sig till

socionomyrket.

5.  Sammanfattning

5.1 Slutdiskussion

Vi kommer här att göra en sammanställning och en summering utifrån undersökningens syfte

och frågeställningar. Eftersom vi förlagt större delen av vår analys i direkt anslutning till

redovisningen av empirin kommer vi här endast sparsamt att beröra denna.

Syftet med uppsatsen är att belysa manliga socionomstuderandes syn på yrkets status,

karriärmöjligheter, samt varför så få män väljer att utbilda sig till socionom. Vi har även haft

avsikt att få en insyn i deras perspektiv på att tillhöra en könsminoritet.
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Undersökningen baseras på intervjuer med åtta socionomstuderande män, i ett försök att fånga

deras synpunkter och reflektioner kring i syftet nämnda begrepp och förhållande. Vi har i våra

teoretiska ansatser framför allt använt oss av Pierre Bourdieus begreppsapparat för att

begripliggöra strukturella och interaktionella mekanismer som styr våra värderingsgrunder

och förhållningssätt. De olika sociala fälten menar Bourdieu (Moe,1999) kännetecknas av

maktförhållanden, där olika aktörer strider om resurserna och om att få bestämma spelreglerna

och vilket kapital som ska gälla på fälten. Normer och regler liksom värderingar och

förhållningssätt bestäms och överförs via förvärvade och oftast klasspräglade projiceringar.

Dessa i sin tur definierar vad som är manligt eller kvinnligt, bra eller dåligt och så vidare.

Samhällets olika maktspel sker oftast enligt Bourdieu, dolt eller genom symboliskt kapital och

våld. En liknande teori vi använder är Robert W Connells teori om den hegemoniska

maskuliniteten (Connell, 1995). Det faktum att de intervjuade i den här undersökningen tillhör

en könsminoritet och valt att göra en inbrytning i ett kvinnodominerat yrke, medför att den

traditionella mansbilden, och därmed den hegemoniska maskuliniteten, förändras och

förskjuts. Vi försöker också genom att använda Connells begrepp ”complicit” förklara det

utnyttjande av manliga fördelar många män gör sig skyldig till, oftast omedvetet, som

resulterar i upprätthållandet av det hierarkiska patriarkatet. Vi har även valt att nyttja Yvonne

Hirdmans teori om isärhållandets logik (Mattsson, 2002) och Lipman-Blumens begrepp

homosocialitet (Andersson & Gunnarsson, 2003) för att förklara rådande könssegregering.

Hirdmans teori utgår ifrån att vissa fenomen och förehavanden har klassificerats som manligt

respektive kvinnligt. Överträdelser av dessa innebär att den gränsöverskridande riskerar att

äventyra sin könsidentitet och sin attraktion hos det motsatta könet. Manliga socionomer gör

en gränsöverskridning i och med att socionomyrket är kvinnodominerat och alltså betraktas

som kvinnligt. Homosocialitet är ett begrepp myntat av Lipman-Blumen där han menar att

män helt enkelt trivs bäst och föredrar andra mäns sällskap. Detta resonemang har i

feministdebatten ofta använts som förklaring till att män inte släpper in kvinnor i maktens

korridorer och således skulle kunna vara en del i det medlöperi Connell kallar ”complicit”.

De slutsatser vi har varit förmögna att dra utifrån denna undersökning är närmast att betrakta

som iakttagelser och jämförelser mellan de olika respondenterna och därtill hörande mönster.

Här följer en konkludering av undersökningen.

Gällande respondenternas orsaker till sitt val av utbildning kunde vi tydligt urskilja ett intresse

för människor som tungt vägande argument. Vi fann också att i flera fall fanns någon släkting;
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mamma, syster eller flickvän som påverkat dem i valet av utbildning. Även det faktum att

flera ansåg det vara lättare att komma in på utbildningen, i förhållande till andra utbildningar,

spelade roll. En del av de intervjuade hade provat sig fram och hade en brokig samling

yrkeserfarenheter i sitt bagage.

Ett för undersökningen centralt huvudsyfte var att belysa respondenternas synpunkter på att

tillhöra en könsminoritet inom yrket/utbildningen och vilka effekter detta eventuellt kunde

medföra. Ingen av de tillfrågade förnekade att de ansåg det vara en stor fördel, vid en framtida

möjlighet att få anställning, som man och således en bristvara på arbetsmarknaden för

socionomer. De flesta sade sig dock föredra en jämnare fördelning av könen, framförallt på

arbetsplatserna. En del av respondenterna menade också att utbildningen i viss mån präglades

av en kvinnojargong och att detta gav en något bristfällig verklighetsbild. En av orsakerna

uttrycktes vara att kvinnor och mäns kommunikationssätt är olika.

Av intresse var även att få ta del av respondenternas åsikter om socionomers löneförhållanden

och vilka karriärmöjligheter de kunde tänka sig inom yrket. Alla utom en var till tårar rörande

överens om att lönernas läge var alldeles för lågt i förhållande till utbildningen och flera av

socionomernas ansvarsområden och arbetsbördor. Flertalet sade sig helst söka jobb inom den

privata sektorn med motiveringen att individen där ges större utrymme till autonomitet, bättre

möjligheter till personlig utveckling, fördelaktigare resurser och framförallt, högre löner. Alla

hade dock inte en odelat positiv syn på privata intressenter. Hälften av de intervjuade hade

dessutom en tydlig och uttalad ambition att nå en eventuell chefsposition medan den andra

hälften lika klart uttryckte sin ovilja, och/eller det olämpliga i, att nå en dylik befattning.

Precis som i resonemanget om socionomyrkets löner (och förmodligen starkt sammankopplat

till detta), var de flesta respondenterna samstämmiga rörande den dåliga status som tilldelas

socionomyrket/utbildningen, i förhållande till många andra yrken som kräver akademisk

examen. Sannolikt hör denna låga status samman med en allmänt dålig kunskap om vad

socionomer egentligen gör. Men den dåliga statusen speglar troligen även fördomar och

uppfattningar som länkar socionomer till socialtjänsten och till människor med problem, som

missbrukar och är i behov av vård och/eller socialhjälp. Yrket förknippas således med de

associationer folk i allmänhet gör om de klienter som många socionomer arbetar med. Flera

av respondenterna tyckte socionomyrkets allmänt låga status var oförtjänt.
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Med utgångspunkt från de förutsättningar av urval och metod, syfte och frågeställningar som

gjorts i undersökningen kan vi inte dra några generella eller definitiva slutsatser. För detta är

inte denna undersökning tillräckligt omfattande. Vi kan, som ovan beskrivits, utifrån det

begränsade materialet endast återge de huvudsakliga perspektiven från respondenterna och

vissa tydliga mönster som utkristalliserats i form av samstämmighet eller motsättningar. De

flesta teorier som använts i undersökningen har huvudsakligen brukats för att förklara vilka

faktorer som styr hur den patriarkala dominansen och könssegregationen kan uppstå och

vidmakthållas, samt vilka funktioner som skapar våra värderingar om vår syn på status.

Samtliga teorier kan dock ibland vid applicering på individuella reflektioner te sig något

esoteriska, schematiska och ofullständiga.

5.2 Reflektioner

Under tiden som ett arbete av denna dignitet fortgår, så väcks också en rad fråge- och

tankeställningar längs vägen. Vi svenskar ses internationellt som ett folk som uppträder

väldigt korrekt med ett samhälle som anses vara oerhört utvecklat. Vi har haft en fortlöpande

diskussion i vårt samhälle sedan 40 till 50 år om jämställdheten såväl som segregationen på

arbetsmarknaden. Diskussionerna har varit mer eller mindre intensiva beroende på vilka

perioder dessa frågor har varit på agendan. Med facit i hand, så kan vi konstatera att det, inom

ramen för politisk korrekthet, existerar en vilja att ta upp och föra denna diskussion om

jämställdhet i en lång rad av olika sammanhang i samhället. Tyvärr, verkar det dock stanna

vid just diskussioner. En viss utjämning av lönerna har skett mellan könen och sannolikt har

kvinnorna fått ökade möjligheter till att göra någon form av karriär. Men det är år 2006 nu! Vi

skulle kunna ha uträttat så mycket mer, speciellt när det gäller segregationen på

arbetsmarknaden. De flesta män som innehar någon form av maktposition i samhället verkar

till att vara väl medvetna om problematiken och att den bör diskuteras. Vad som de däremot

inte verkar vara så roade av är att rent konkret lämna plats åt kvinnorna. De framsteg som

trots allt har gjorts, har gjorts i form av eftergifter av män. Positionerna som kvinnorna har

fått ta del av är områden som männen helt eller delvis har övergivit, oftast med resultat i form

av falnande status. Den stora frågan är egentligen hur kvinnorna överhuvudtaget har kunnat

finna sig i denna positionering från första stund? Ska vi kanske ta till stämplingsteorin? Eller

är det en kombination av denna identifiering med förövarens uttryck för underlägsenhet och

maktlöshet, och det medlöperi till den patriarkala maktstrukturen som de flesta män, medvetet

eller omedvetet gör sig skyldig till som kan förklara kvinnors generella underpositionering?
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I detta sammanhang blev det för oss intressant att ställa frågan till våra respondenter om de

kunde tänka sig avancera till en möjlig chefsposition inom socionomyrket. Hälften svarade

helt ärligt att så var fallet, emedan de andra hade vissa betänkligheter gällande en sådan

karriär. Ofta tyckte vi dock att kroppsspråket berättade något helt annat än vad de i själva

verket uttryckte. Vi kunde se att många av våra respondenter var väl medvetna om den

gräddfil och de fördelar de ansåg sig ha som en eftersökt manlig minoritet inom ett

kvinnodominerat yrke. Detta bör jämföras med kvinnors möjligheter till avancemang på

manligt dominerade arbetsplatser, vilka vi bedömer vara i princip iögonfallande begränsade.

Det som alla inblandade i denna uppsats verkade vara rörande överens om var den låga status

som tillerkänns socionomyrket. Detta finner vi ytterst förvånande, inte minst med tanke på de

kunskaper som krävs, och det ansvar som vilar på en socionom inom väldigt många skiftande

områden på arbetsmarknaden. En socionom tycks i allmänhetens ögon vara lika med en

”socialtant” som jobbar på socialtjänsten och delar ut pengar till såväl behövande som icke

behövande. Manliga yrken får också bättre lön och en högre status eftersom det manliga

förhållningssätet i samhället anses vara normgivande och därav värderas arbeten som

innehavs av män betydligt högre än yrken dominerade av kvinnor. Något som gör att

kvinnoyrkena inte bara blir sämre belönade och får en lägre status, utan leder också i sin tur

till att färre män söker sig till dessa yrken.

Är det då socionomerna själva som skapar, och vidmakthåller dessa schablonbilder och yrkets

lågt ansedda status? Tja…

Yrket socionom återfinns till exempel hos statistiska centralbyrån under ospecificerade yrken,

där det jämförs med 49 andra. Hos arbetsförmedlingen sökes yrket under vård och omsorg (?).

Det ser ut som om allmänheten inte vet vad en socionom gör, eller hur deras insatser

egentligen ska definieras och värderas. Hur ska vi någonsin kunna prata om någon form av

status i samband med socionomyrket när få (utanför professionen) tycks veta vad en socionom

egentligen gör eller förväntas göra? Vem bär ansvaret för detta? Och vilka signaler sänder

socionomerna egentligen ut själva?
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Bilaga: Intervjuformulär

1) – Tidigare sysselsättning?

2) – Varför har du valt socionomutbildningen?

3) – Vad är din avsikt med denna yrkesutbildning?

4) – Hade du någon förförståelse för socionomens yrkesvardag innan du påbörjade

       utbildningen?

5) – Har någon eller några påverkat dig i ditt val av utbildning?

6) – Vilka synpunkter/reaktioner har du fått på ditt val av utbildning?

7) – Var antagningspoängen för socionomutbildningen en bidragande orsak till ditt val?

8) – Anser du att socionom utbildningen har en lättare väg till en yrkeskarriär än andra

       akademiska utbildningar?

9) – Har det faktum att det är en kvinnodominerad bransch influerat på ditt val av

        yrke/utbildning?

10) – Ser du det som ett problem, att det finns för få män inom yrket?

11) – Varför tror du det finns så få män som väljer att utbilda sig till socionomer?

12) – Hur har det påverkat dig att du tillhör en könsminoritet inom utbildningen/sociala

          arbeten?

13) – Ser du några fördelar för dig att det finns så få män som är socionomer?

14) – Vilken karriär kan du se, eller tänka dig inom socionomyrket?

15) – Påverkade löneförhållandena inom de sociala arbetena ditt val?

16) – Hur ser du på löneförhållandena för socionomer nu?

17) – Har du för avsikt att avancera till en möjlig chefsposition?

18) – Var skulle du föredra en anställning, inom det offentliga eller privata yrkesområdet?

19) – Hur ser du på socionomens status?

20) – Tror du att det finns någon/några skillnader i statusuppfattning mellan män och kvinnor

          inom yrket?

21) – Är statusen viktigare för män än kvinnor?
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