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Förord 

Vår uppsats kommer att belysa det sociala arbetet utifrån massmedias och 

facktidskrifters beskrivningar av manliga och kvinnliga socialarbetare. Detta är ett 

försök att synliggöra om bilden av socialarbetare sker som en beskrivning av 

professionen eller om här också finns en dimension av könsföreställningar som 

påverkar vad en kvinnlig respektive manlig socialarbetare uppfattas eller 

förväntas vara. Är vi socialarbetare eller är vi manliga och kvinnliga 

socialarbetare och vad innebär i så fall detta?  
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Problemformulering  

Socialarbetarens samhällsfunktion uppfattas allmänt vara den att ”hjälpa andra 

människor” och forskaren Margaretha Järvinen (2002) uttrycker att så uppfattar 

socialarbetarna också sig själva i sitt arbete. Professionen kan sägas vara en 

förmedlande yrkesgrupp mellan välfärdsstaten och dess medborgare (ibid.). Det 

sociala arbetets organisering och disciplinering innebär att som profession 

avgränsa sig mot andra grupper och att innesluta eller utestänga andra baserat på 

deras kunskap. Många olika forskningsprojekt har dock visat att arbetet inom det 

sociala området ofta utförs utan klara målsättningar, problemdefinitioner eller 

vidtagna åtgärder (ibid.). Detta är ett förhållande som också vi under vår praktik 

och vidare arbete i det sociala arbetets organisation uppmärksammat. Klientens 

behov och socialarbetarens vilja att hjälpa klienten tycks inom professionen ha lett 

till ett antal föreställningar, ideologier och lösningar. Järvinen (ibid.) uttrycker att 

detta är ett system som påverkar klienten då han eller hon möter det institutionella 

sammanhanget med dess uppfattningar och idéer och uttrycker vidare att det som 

inom fältet ses som självklart och naturligt dessutom överförs inom 

organisationen från en generation socialarbetare till nästa. 

Det sociala arbetet som profession befinner sig i en kulturell kontext. I denna 

kultur har det skrivna språket en avgörande betydelse för hur man lär sig betrakta 

världen på ett visst sätt. Här blir föreställningar om tid, rum, natur och kön en del 

av det vardagliga livet (Fahlgren 1999). Olika mediala genrer fungerar idag som 

en del av de faktorer vilka påverkar kulturen. Forskare inom olika typer av media 

uttrycker att det sker ett reproducerande av könsföreställningar, vilka bland annat 

ger uttryck för beskrivningar av kvinnan i förhållande till en man och mannen i 

förhållande till samhället (Nordenstam 2003). Forskning har dessutom visat att 

kvinnor ofta beskrivs i förhållande till kroppsdelar, medan män beskrivs i 

förhållande till offentlig eller andlig verksamhet (Scheuer 1995) och att skällsord 

för kvinnor är flest i vår tid och fungerar som direkt objektifierande (Svahn 1999).  

Det är av betydelse att studera hur, var och när dimensioner av kön har en 

inverkan på vad människor förväntas vara och därmed eventuellt implementerar 

som en del i sitt identitetsskapande. Vad innebär beskrivningar av en 

socialarbetare likt; ”Hon vet hur bankkortet och lånekortet fungerar, vilka kläder 
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hon passar i, vad man ska ha sett för filmer, läst för böcker. Men länge bar hon på 

rädslan.” (Thunberg & Pehrson 2009). 

Enligt Järvinen (2002) förmedlar socialarbetaren föreställningar, ideologier 

och värderingar till klienten. Också dimensioner av kön har en betydelse i detta 

möte. Om massmedia och facktidskrifter förmedlar en speciell bild av vad 

manliga respektive kvinnliga socialarbetare är, påverkar detta både klientens 

förväntningar på mötet och socialarbetarens arbetssätt (ibid.). Medierna och dess 

sammanvävning och spegling av världen är ett effektivt verktyg för att förstå de 

olika formerna av könskonstruktioner och vad de förmedlar.  

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur artiklar i svensk 

massmedia och facktidskrift framställer socialarbetare och hur detta görs med 

fokus på kön. Artiklarna vi kommer analysera är publicerade mellan åren 2006 

och 2011. Följande frågor kommer att besvaras i vårt syfte för att förstå 

massmedias eventuella inverkan på professionen. 

 Efter vilka principer tilldelas auktoritet och inflytande i det sociala arbetet 

enligt massmedia och facktidskrift? 

 Hur definieras manliga och kvinnliga socialarbetare och deras förhållande 

till omgivningen i massmedia och facktidskrift? 

 Vilka egenskaper knyts till socialarbetarna i förhållande till kön i 

massmedia och facktidskrift? 

 

Definitioner av begrepp 

Kön och genus 

Begreppet kön står för den biologiskt och genetiskt byggda mannen och kvinnan 

(Engström 2008). Kön uppfattas också vara kulturellt, där manligt och kvinnligt 

ses och tolkas på olika sätt i olika kulturer och olika sociala grupper i dessa 

kulturer (Carlson 2001). Ordet genus kommer från latinets ord för sort eller slag. 

Införandet av begreppet hade till syfte att betona det socialt och kulturellt skapade 

könet som något annat än det biologiska könet (Engström 2008). Termen genus 
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har kommit att anammas i det vardagliga språkbruket och har med anledning av 

det blivit mångtydigt och ibland otydligt (ibid.). Vi använder därför i vår uppsats 

begreppet kön med betydelsen av den biologiska mannen och kvinnan som 

påverkade av kulturens konstruktioner.  

 

Massmedia och facktidskrift 

Massmedia syftar till en typ av media vilken förmedlar information till ett stort 

antal människor (Norstedts svenska ordbok 2004). Vi har i vårt material valt att 

använda oss av massmedia i form av artiklar i dagspress. Dagspress är en skrift i 

form av en nyhetstidning av dagspresskaraktär med regelbunden 

nyhetsförmedling som kommer ut med minst ett nummer varje vecka (ibid.). Vi 

använder oss också av facktidskrifter vilket är en tidning inom ett visst ämne som 

riktar sig till en specialintresserad läsarkrets (ibid.). De utvalda artiklarna 

beskriver män och kvinnor verksamma inom socialt arbete. 

 

Auktoritär och auktoritet 

En auktoritär person är någon vilken uppfattas ingiva respekt och som har 

möjlighet att driva sin vilja igenom. Den auktoritära personen uppfattas ofta vara 

maktfullkomlig och egenmäktig (Norstedts svenska ordbok 2004). En auktoritet är 

en person med anseende av att vara trovärdig och stor kunskap. En auktoritet 

anses vara nära förknippad med makt. (ibid.) 

 

Status 

Att ha status innebär att vara i ett tillstånd av en speciell ekonomisk ställning eller 

socialt anseende (Norstedts svenska ordbok 2004).   

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidning
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Bakgrund och tidigare forskning 

För att förstå samhällets konstruktion av man och kvinna menar vi att det är av 

vikt att förstå bakgrunden till denna typ av uppdelning mellan könen. 

Vetenskapshistorien är betydelsefull för att förstå hur gamla tankar är till hjälp för 

att forma ny kunskap om vad som anses vara manliga och kvinnliga egenskaper 

(Lundgren 2001). I följande text presenteras vetenskapens inflytande över 

uppfattningen av vad som anses vara ”manligt” och ”kvinnligt”.  

 

Uppdelning av man och kvinna 

Könsskillnadernas historia utvecklades från och med 1700-talet (Laqueur 1999). 

Språkbruket i tidigare texter talar för att det förekom en form av enkönsmodell var 

kvinnans könsorgan ansågs vara en inåtvänd variant av mannens. Människor 

beskrevs som inordnade i en grad av övernaturlig fulländning längs en axel, vars 

slutmål var den fulländade mannen (ibid.). Texter före upplysningstiden beskrev 

kroppen som en form av det vi idag kallar genus. Det som då uppfattades vara det 

”verkliga” könet är det vi idag uppfattar vara en kulturell kategori. Att vara man 

eller kvinna innebar att ha en position i samhällsordningen, inte att vara den ena 

eller andra av två ojämförbara kön (ibid.).  

Under tidigt 1800-tal uppstod ett högljutt krav från flera håll att man skulle ge 

uttryck för manliga och kvinnliga kroppsliga olikheter. Laqueur (1999) beskriver 

detta som en orsak till omfattande historiska processer under upplysningstiden. 

Skribenter av alla de slag var fast beslutna om att ge uttryck för vad de ansåg vara 

grundläggande olikheter mellan man och kvinna. Tiden innebar en ström av 

böcker vilka kompromisslöst uttalade sig om två fasta, ojämförbara och motsatta 

kön (ibid.). Språkbruket gjorde skillnad på man och kvinna och såväl kroppsligt 

som själslig beskrevs de som varandras motsatser (Arrhenius 1999). Den nya 

synen på människan påstods vara synlig i mannens och kvinnans mikroskopiska 

uppbyggnad. Denna form av cellfysiologi användes för att förklara kvinnor som 

passiva, konservativa, tröga och stabila och män som aktiva, energiska, ivriga, 

passionerade och ombytliga (Laqueur 1999).  
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Språkvetenskap och kön 

Under 1960-70 talen, med hjälp av feminismen och gayrörelsen blomstrade 

debatten om könskonstruktioner (Engström 2008). Under perioden utvecklades 

två grundföreställningar, den ena gick ut på att kvinnor och män är olika vilket är 

djupt rotat i naturen och den andra på att kvinnor och män i grunden är lika (ibid.). 

Forskning och teoribildning angående kön och genus som sociala och kulturella 

fenomen växte sig stark. Utvecklingen skedde främst inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen (ibid.). 

Flera studier gällande språk och kön har funnit att vårt språk representerar en 

värld som ses utifrån mannens synvinkel i samstämmighet med stereotypa idéer 

om kvinnor och män (Nordenstam 2003). Nordenstam (ibid.) skriver i 

Genusperspektiv på språk att Lis Jacobsens studie, Kvinde og Mand. En 

spogstudie fra dansk middlealder från år 1912 kan ses som en tidig representation 

av uppfattningen att mäns makt och dominans avspeglas i språket. Jacobsen fann 

att kvinnor blev karakteriserade utifrån en relation till en man medan män blev 

karakteriserade utifrån sina relationer till samhället (ibid.). Monografin Den 

liderliga kvinnan och den omanlige mannen: skällsord, stereotyper och 

könskonstruktioner (Svahn 1999) presenterar material från medeltida texter, 

dialektuppteckningar och enkäter från vår tid. Utifrån detta material framgår att 

skällsord för kvinnor – hora, fnask, luder – är flest i vår tid och fungerar som 

direkt objektifierande. Liknande objektifierande skällsord för män förekommer 

inte menar Svahn (ibid.) som istället uttrycker att ”fel” sexuell preferens – ord för 

homosexuell – är de främst framträdande egenskaperna för manliga skällsord. 

Nordenstam presenterar i Genusperspektiv på språk (2003) hur den manliga 

hegemonin, dvs. det manliga bestämmande inflytandet, befästs i språket med hjälp 

av lexikons definition av man och kvinna. Enligt Nordenstam (ibid.) är 

synonymer för man: make och karlakarl och för kvinna: flicka, hustru, gumma, 

kärring, slampa, glädjeflicka och argbigga. Ytterligare ett exempel är Jann 

Scheuers (1995) analys av 40 miljoner ord från olika genrer. Här presenterar 

Scheuer ett resultat av de ord vilka följer på pronomenet hans och hendes. Vid en 

signifikansberäkning av de vanligaste förekommande orden visar det sig att 

hendes i större utsträckning följs av ord för kroppsdelar, medan hans följs av ord 

för andlig eller offentlig verksamhet (ibid.).     
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Media och kön 

Mediernas utbud har varit en central dimension angående könskonstruktioner, inte 

minst under 1970-talet och den feministiska medieforskningens framväxt. Den 

feministiska medieforskningen gick ut på ett ifrågasättande av förtryckande 

könsstereotyper och traditionellt könsrollstänkande i den mediala världen 

(Engström 2008). Det fanns framförallt två huvudinriktningar inom den 

feministiska medieforskningen. Den ena inriktade sig på att media framställde 

stereotypa bilder så som att kvinnan är sexuellt passiv, ger service åt männen och 

låter männen ta beslut utanför hemmet. Utbudet i denna typ av media uppfattades 

vara en kombination av underhållning och råd som gav människor ”realistiska” 

bilder av hur en kvinna och man ”borde” vara (Engström 2008). Nordenstam 

(2003) uttrycker att denna typ av media till stor del hämtade sin inspiration att 

göra skillnad på man och kvinna från vetenskapliga tidskrifter var olika typer av 

forskningsrön fungerade som slutsatser om mänskliga egenskaper kopplade till 

kön. En annan typ av syn handlade om att användarna av media inte var passiva 

mottagare utan aktiva tolkare av innehållet och gjorde val angående hur de ville 

använda det i sina liv (Kleberg 2006). Det finns studier som visar på att 

populärvetenskapliga diskurser erbjuder alternativa uppfattningar gällande kön 

och genus. I en avhandling angående populärvetenskapliga tidskrifter analyserar 

Cecilia Åsberg (2005) den gränszon som finns mellan vetenskap och 

populärvetenskap. Detta är en zon vilken både kan reproducera föreställningar 

kring kön, men också skapa förskjutningar av betydelser kring vad som är natur 

respektive kultur i könsfrågan (ibid.). 

Något senare än det populärkulturella utbudet, uppmärksammades andra 

typer av redaktionellt material. Uppfattningen att detta material, till skillnad från 

populärkulturen, avbildar verkligheten och anses vara fakta kan ses som ett hinder 

för de analyser som populärkulturens fiktiva värld utsattes för (Engström 2008). 

Kartläggningen inom journalistiken både i Sverige och internationellt visade att 

kvinnor var underrepresenterade i förhållande till män (ibid.). Den amerikanske 

forskaren Gaye Tuchman myntade begreppet ”symbolisk utplåning”, för att 

karaktärisera kvinnorna och deras erfarenheter representerade i journalistiken 

(ibid.). Då kvinnorna var representerade var detta främst genom att presenteras 

som offer för någon form av katastrof eller då de uttalade sig om vad ”vanliga” 
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folk tyckte. Män fick i förhållande till kvinnor fungera som någon form av 

experter för att ge förklaringar och kommentarer till olika händelser i samhället. 

Männens vetande fungerade som ett legitimt vetande (ibid.).  

Dorothy Nelkin, forskare med inriktning på vetenskapsjournalistik, hävdar att 

kvinnliga forskare beskrevs på andra sätt än manliga forskare i media (Engström 

2008). Anledningen till detta anser hon vara att olika typer av frågor ställdes till 

manliga respektive kvinnliga forskare på ett sätt som skapade stereotypa 

representationer av manliga och kvinnliga egenskaper (ibid.).  En anledning till 

problemet ansågs vara journalistikens ideal med fokus på områden där män 

traditionellt dominerar – krig, näringsliv, politik och ekonomi (ibid.). Det uppstod 

en tanke hos feministiska kritiker och redaktörer att fler kvinnliga journalister 

skulle leda till ett förändrat innehåll. Man menade att fokus från männens område 

skulle minska till förmån för utbildning, sociala frågor och miljöfrågor vilket 

ansågs vara områden var kvinnor dominerade (ibid.). Dagens forskning kring 

konstruktioner av maskulinitet och femininitet analyseras främst i fiktion, 

veckopress och reklam. Det är inte särskilt vanligt inom svensk media- och 

journalistikforskning med fokus på språket att använda sig av kritiska eller 

feministiska genusperspektiv (Kleberg 2006).   

Det finns de som menar att medier och verklighet inte längre låter sig 

särskiljas och att dess fakta och fiktion endast styrs av olika genrekonventioner 

(Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000). Mediernas och kulturens växande betydelse i 

samhället innebär ett ifrågasättande av traditionella sätt att se på kunskap, 

identitet, gemenskap och makt (ibid.). Media bidrar till möjligheten att överskrida 

kulturella gränser och sociala klyftor genom möjligheten till global och 

gränsöverskridande kommunikation men kan också innebära ett befästande av 

gamla synsätt, då media blir ett hot mot traditionella värden, identiteter och makt 

(ibid.). Intressant i förhållande till detta är den tidigare forskningen på området 

vilken vi tagit del av. Möjligheten finns att se denna form av forskning som 

synliggör stereotypa könskonstruktioner som en möjlighet att överskrida dessa. 

Samhällets mottagande av denna form av information kan dock innebära ett 

befästande av traditionella synsätt. Vi menar att man ser exempel på detta bl.a. i 

ovanstående text, som redogör för att feministiska kritiker och redaktörer menade 

att fler kvinnliga journalister skulle leda till ett förändrat medialt innehåll i form 

av utbildning, sociala frågor och miljöfrågor. Detta försök att bryta rådande 
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könsnormer kan ses som en könskonstruktion i sig, där vissa områden ses som 

kvinnliga. Vad forskning om könskonstruktioner för med sig menar vi därför kan 

diskuteras. Vi är dock av uppfattningen att området gällande könskonstruktioner i 

media är ett viktigt område att studera, om inte för att förändra rådande normer, så 

för att uppmärksamma vad vi annars kanske skulle låtit passera som en naturlig 

del i vardagen.  

 

Teori 

Socialkonstruktivistiska teorier inom samhällsvetenskapen antar att människors 

beteende är socialt konstruerat (Karlsson 2007). En av de främst konstruerande 

faktorerna är vårt språk (Wenneberg 2001). Den socialkonstruktivistiska 

kunskapsteorin erbjuder ett intressant förhållningssätt för att förstå hur språket 

inverkar på den sociala konstruktionen av människan. Den franske filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault är en av de personer som studerat förhållandet 

mellan det skrivna språket och den sociala verkligheten (Bryman 2011). Utifrån 

detta har han skapat en teori angående förhållandet mellan diskursen och 

människan. Denna typ av förhållande är till stora delar präglat av en maktaspekt. 

Foucaults teori erbjuder intressanta begrepp och förklaringar för att förstå språket 

som en maktfaktor i samspel med kunskap. Vad gäller teorin om sociala 

representationer, vilken handlar om människans behov av att orientera sig i 

världen, erbjuder denna ett förhållningssätt som gör det möjligt att förstå varför 

människan införlivar språket och dess symboler (Chaib 1991). Dessa typer av 

teorier är till god användning i vår typ av analys, med anledning av sina 

inriktningar på språket som en faktor i den sociala konstruktionen. 

 

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen har varit ett av de vanligaste huvuddragen inom 

humaniora och samhällsvetenskap de senaste två decennierna (Wenneberg 2001). 

Socialkonstruktivismen kan sägas utgöra en kritisk kraft mot tidigare traditionella 

föreställningar och utmanar dessa genom att inte ta det omedelbara för givet 
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(ibid.). En av utgångspunkterna inom socialkonstruktivismen handlar om att inte 

uppfatta sociala handlingar som naturliga i den bemärkelsen att de inte skulle 

kunna vara annorlunda. Man bör enligt denna typ av teori istället avslöja direkta 

fenomen och ytliga företeelser som styrs av bakomliggande faktorer (ibid.). 

Socialkonstruktivismen hävdar att upplevelsen av omvärlden är socialt 

konstruerad. Upplevelsen av omvärlden är för övrigt påverkad av vår kunskap och 

vårt vetande som också är socialt konstruerade faktorer. Kunskapen kommer till 

stor del från det språk vi i tidig ålder tillägnar oss. Utifrån detta språk utvecklas vi 

till tänkande varelser in i en redan strukturerad verklighet. Språket är en faktor vi 

skapar i interaktion med varandra, därför är språket en social konstruktion och 

därmed också vår kunskap som alltså härstammar från språket (ibid.).  

Socialkonstruktivismen som kunskapsteori har en rad olika inriktningar 

(Wenneberg 2001). Denna uppsats kommer att utgå från den del av 

socialkonstruktivismen som handlar om hur sociala eller institutionella fakta 

skapas. I denna form av inriktning sker ett ifrågasättande angående vad kunskap 

är, hur kunskap uppstår och hur man bedömer dess giltighet (ibid.). 

Utgångspunkten innebär ett synsätt som talar för att all kunskap om verkligheten 

uteslutande är bestämd av sociala faktorer. Utifrån denna utgångspunkt blir också 

frågor gällande den makt som bestämmer vad som är kunskap en viktig faktor 

(ibid.). 

 

Diskursernas makt 

Enligt Brymans (2011) tolkning av Foucault är diskurs ett uttryck som innebär hur 

en uppsättning språkliga kategorier förhåller sig till ett objekt och hur vi genom 

beskrivningen av detta objekt påverkas av hur vi förstår eller uppfattar det. 

Foucaults teori kännetecknar en rad faktorer gällande hur relationen mellan 

diskurs och text ska tolkas. Att analysera en diskurs innebär att söka efter 

diskursens position. Väsentliga frågor blir därför: vem uttalar sig? varför uttalar 

han/hon sig? vem gör diskursen till sin egendom och i vilket syfte? (Daudi 1984).  

Skapandet av diskurser kontrollerar människor. Detta sker genom ett antal 

mekanismer som kallas utestängningsmekanismer. Dessa mekanismer är inget 

som skapas av ett visst subjekt mot ett annat, utan utvecklas i relationen mellan 
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människor (Foucault 1993). Utestängningsmekanismerna fungerar främst genom 

att generera begränsningar för vissa och fördelar och möjligheter för andra (ibid.). 

Den vanligaste av dessa utestängningsmekanismer är förbudet som reglerar vad 

man får uttrycka, när man får uttrycka det och vem som får uttrycka det. Den 

andra typen av utestängningsprincip innebär motsättningen mellan förnuft och 

vansinne. Den vansinniga känns igen genom sina val av ord och vad den 

vansinnige uttrycker förkastas eftersom det inte får lov att existera i vårt samhälle 

(ibid.). Den tredje proceduren möjliggör en kontroll över diskurserna. Olika 

ritualer bestämmer vilka kvalifikationer man måste ha för att få tillgång till 

diskurserna. Kvalifikationerna bestämmer gester, beteende, omständigheter och 

tecken. Att tillhöra en lära är något som ifrågasätter yttrandet. En lära förbinder 

individerna genom att tillåta vissa typer av yttrande och förbjuda andra (ibid.). 

Varje kultur har sina metoder för att definiera vad som hör till diskursen och vad 

som måste utestängas (Daudi 1984).  

Makten i ovan nämnd bemärkelse kan inte förklaras som en egendom. 

Makten finns ”reellt” och påverkar människors handlingar (Foucault 1993). I det 

moderna samhället är det inte den centralt utövade makten som har allvarligast 

konsekvenser för människor, det är istället den makt som utövas i form av 

mikromakter genom olika funktioner i samhället. Det är denna form av makt som 

anpassar och normaliserar individerna som också har störst konsekvenser på 

samhället. Dessa mikromakter stödjer sig på ett visst vetande vilket gör att vi 

legitimerar deras makt (Daudi 1984). ”Makten sprids och den sociala kroppen 

beströs som en stjärnhimmel: våra samhällen styrs av olika normutövare och 

reproducerare: lärare, läkare, uppfostrare, socialarbetare och alla slags experter 

’som talar om för människor hur de ska bete sig vid frukostbordet’. Vetandet 

fungerar som ett medel för att nå mål och de som behärskar ett visst vetande 

formar en klass för sig som utövar makt på andra.” (Daudi 1984:343). 

 

Makt och kunskap 

Kunskap är nära förknippat med makt då den styr utestängningsmekanismerna 

och reglerar vad som är möjligt att uttrycka och hur något bör uttryckas 

(Bergström & Boréus 2005). Den diskurs man respekterar och underkastar sig är 
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också den diskurs som uttalas av rätt person och enligt nödvändig ritual (Foucault 

1993). Diskurserna ger dock människor ett handlingsutrymme som avser en 

uppsättning regler för hur man ska förhålla sig i olika sammanhang. Man får en 

tillskriven position kallad subjektsposition. Denna subjektsposition ses inom 

ramen för vad som skapas av diskursen (Foucault 2008). Enligt Bergström och 

Boréus (2005) tolkning av Foucault innebär maktrelationer att murar mellan 

människor skapas, dessa går dock att rasa med hjälp av motprocesser, vilket 

innebär att maktrelationerna kan anses vara relativt öppna relationer. Medvetandet 

om problemets natur gällande diskurserna är dock ingen garanti för att frigöras 

från dess makt. Människor är en producent och en mottagare av diskurserna och 

omsluts därför av dess makt (Daudi 1984). Att människan lär sig tala vissa 

diskurser betyder att hon får en särskild position och social identitet i samhället, 

innan hon uppfattat att hon själv kan välja sin position (Alvesson & Deetz 2000). 

 

Sociala representationer 

Teorin om sociala representationer utgår från ett antagande angående att 

människan har ett behov av att orientera sig i världen genom fysisk och 

intellektuell behärskning av den (Chaib 1991). För att behärska världen måste 

individen anpassa sig till den vilket görs genom skapandet av representationer 

(ibid.). Skapandet av representationer sker genom sociala handlingar och 

förutsätter en form av kommunikation och ett samarbete mellan människor. En 

förutsättning för att behärska världen är att tillsammans med andra definiera olika 

faktorer i miljön och ta ställning till fenomen i vardagen. Sociala representationer 

skapar för människan mening och ordning i världen. Målet anses vara en vilja att 

förmå individer och grupper med olika attityder att konstruera en stabil och 

förutsägbar värld (Hall 1997).  

Representationer kan sägas vara ett sätt att ge objekt och subjekt en 

ytterligare mening, förutom den att de existerar. Att de existerar kan uppfattas att 

de har ”blivit funna” men genom representationer blir dessa ting också 

”producerade” till att betyda något mer än att bara finnas till (Hall 1997). 

Massmedia förmedlar olika föreställningar om processer i samhället och är därför 

ett ofta förekommande ämne för analys av sociala representationer (Chaib 1991). 
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Mening och värden inom en kultur kan bara överföras via språket. Inom själva 

språket finns vad som kallas observationsspråk vilket uttrycker ren fakta och ett 

logiskt språk vilket uttrycker abstrakta symboler. Det finns enligt teorin om 

sociala representationer symboliska föreställningar av världen vilket har en 

avgörande betydelse för sammanhållningen av individer och grupper (ibid.). 

 

Metod och material 

Val av metod 

I vår uppsats använder vi oss av kulturanalysen som metod. Vad som utmärker en 

kulturanalys av det slag som vi genomför är uppmärksammandet av spänningarna 

mellan kultur och samhällsstruktur. Genom kulturanalys belyser man detta 

spänningsfält genom att studera hur världen presenteras i bl.a. media, politik och 

vetenskap (Ehn & Löfgren 2001). Inom denna form av analys finns en vilja att 

tränga bakom de första intrycken en text förmedlar, för att kritiskt granska olika 

former av stereotyper. Genom att lyfta vardagsperspektivet till en högre 

abstraktionsnivå möjliggörs ett uppmärksammande av företeelser som annars 

skulle passera (ibid.). Kulturanalysen fungerar inte som ett facit för sociala 

konstruktioner med anledning av att flera faktorer spelar in och avgör hur och 

varför människor agerar som de gör. Kulturanalysen har dock mycket att erbjuda 

för att uppmärksamma vardagliga symboler som meningsskapande för individen 

(ibid.), vilket är en viktig aspekt för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar. 

Med hjälp av kulturanalysen blir det möjligt att undersöka hur det sociala arbetet 

som profession definieras och hur det styrs av ideologiska konstruktioner.  

 

Urval 

I vår undersökning har vi under urvalsprocessen använt oss av ett teoretiskt urval. 

Denna typ av urval har varit central i vår arbetsprocess med anledning av att den 

fungerar som en fortlöpande process, utan ett bestämt avgränsat skede (Bryman 

2011). Under arbetet skapades en generell frågeställning, gällande 

könskonstruktioner inom socialt arbete, innan vi påbörjade urvalsprocessen. 
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Sedan samlades väsentlig data in, vilken analyserades genom kodning tills det 

uppstod en teoretisk mättnad. Det samlades alltså in material tills inga nya eller 

relevanta uppgifter framkom i förhållande till den valda frågeställningen. De 

slutgiltiga, mer konkreta frågeställningarna utformades efter hur materialet 

uppfattades och kännetecknades efter arbetets frågeställningar. 

 

Material  

Till vår undersökning har vi använt oss av artiklar vilka vi fått tillgång till via 

sökningar på olika databaser. Vi har använt oss av artiklar i form dagspress och 

facktidskrifter. Det skulle troligtvis vara av högre validitet om vi valde att 

använda oss av material från en enskild typ av genre inom media av skriven text. 

Med anledning av den tidsaspekt vi måste förhålla oss till skulle detta dock inte gå 

att genomföra eftersom sökningen då skulle tagit mycket lång tid. För övrigt 

skulle texter med den typen av inriktning som vi var intresserade av vara spridda 

över en större tidsperiod. Om man vill fånga den pågående sociala miljön som är 

närvarande just nu, bör man inte gå för långt tillbaka i tiden, mer än för att förstå 

varifrån kulturen har sina rötter (Bryman 2011). Med anledning av att vi ville 

fånga den pågående könskonstruktionen av socialarbetare i så hög utsträckning 

som möjligt bör det inte vara några svårigheter i att se till relevansen i att använda 

sig av olika typer av mediala genrer som människor kommer i kontakt med idag. 

Syftet har varit att belysa den form av texter som beskriver socialarbetare, 

oberoende av vem som författat texten och deras avsikt med den. Åttio stycken 

artiklar mellan åren 2006 och 2011 har plockats ut och analyserats enligt en 

kulturanalytisk modell. Vi fann artiklarna på sökmotorn mediearkivet med hjälp 

av sökorden socialarbetare, socialt arbete och social*. Artiklarna valdes ut 

slumpmässigt tills en teoretisk mättnad uppstod vid 80 stycken artiklar. Våra krav 

för artiklarna var att de var skrivna av en journalist och att de gav en beskrivning 

av socialarbetare i Sverige. Att det till slut blev material av artiklar mellan åren 

2006 och 2011 var för att det i mediearkivet presenteras artiklar i kronologisk 

ordning efter det senaste årtalet. En annan anledning till dessa årtal var att vi i 

undersökningen ville se till en pågående social miljö i samhället som inte går för 

långt bakåt i tiden. 
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Avgränsning 

Vi var för att svara på våra typer av frågeställningar tvungna att dela upp könen i 

två och valde att göra detta utifrån principen om de två könen – man och kvinna. 

Vi inser begränsningarna i att bortse från andra dimensioner av kön än 

man/kvinna och är medvetna om att ställa dessa mot varandra i en komparativ 

undersökning innebär en utgångspunkt att det finns en tudelning av människor 

baserat på kön. Detta är en utgångspunkt som inte är att föredra för att uppnå ett 

heltäckande svar på våra frågeställningar. Det är dock så att det moderna 

västerländska tänkandet uppvisar en stark tendens att uttrycka sig i motsatspar 

(Ehn & Löfgren 2011). Frågan om motsatspar blir därmed viktig och 

framträdande i vissa miljöer. I vår typ av frågeställning är denna form av 

polarisering av betydelse för att belysa dess eventuella inverkan på män och 

kvinnor inom socialt arbete. 

Det hade i förhållande till vår frågeställning varit intressant att undersöka 

journalisternas syfte med typen av beskrivning av manliga och kvinnliga 

socialarbetare. Vi anser att detta är en viktig och ibland avgörande aspekt till 

varför beskrivningarna tar sig vissa uttryck. Att också se till denna faktor i frågan 

angående könskonstruktioner skulle dock innebära att vårt arbete skulle vara mer 

omfattande, och att vi inte skulle kunna förhålla oss till varken uppsatsens omfång 

eller tidsaspekten.  

 

Analys av empirin 

Vi har genom ett ”intertextualiserat” tänkande i förhållande till våra artiklar 

försökt förstå artiklarnas betydelser, anspelningar och abstrakta definitioner. Ehn 

och Löfgren (2001) använder begreppet och förklarar att ett ”intertextualiserat” 

tänkande innebär att se till vad det är som binder olika texter samman vad gäller 

betydelse, anspelning och syfte. Vidare har vi genom kulturanalysen kommit fram 

till svar på våra frågeställningar genom ett tolkningsarbete av kulturanalytiskt slag 

(ibid.).  Stor inspiration har hämtats från Ehn och Löfgren, professorer i etnologi, 

vilka har författat boken Kulturanalyser (2001). Författarna presenterar i denna 

bok en typ av analys som syftar till att undersöka vad som uppfattas vara 
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motsatspar. Denna form av undersökning av dikotomier kommer att användas i 

vår analys för att förstå hur man gör skillnad på man och kvinna.  

 

 

Kodning 

Enligt en kulturanalytisk metod bör man bearbeta texten utifrån centrala teman för 

att sedan tolka hur dessa är organiserade i bestämda kategorier och grundläggande 

värderingar (Ehn & Löfgren 2001). Med anledning av detta är vår data analyserad 

med hjälp av kodning. Dessa koder bygger på de teoretiska begrepp som ligger till 

grund för studien. Vi har använt oss av ett analysschema som svarat på våra frågor 

och som underlättat vår tolkning av svaren (Jönson 2010). Beskrivningar av 

resultatet är produkten av vår analys.  

 

Tolkningsarbetet  

Att ta sig an data med hjälp av en kulturanalytisk utgångspunkt innebär en form 

av strukturerat tolkningsarbete (Ehn & Löfgren 2001). Vår analys av empirin 

innebar ett ifrågasättande av det ibland självklara och invanda. Poängen med detta 

var att göra oss främmande för det samhälle vi själva är en del av. Enligt 

kulturanalytiker är denna form av perspektivtagande ett sätt att raffinera 

observationsförmågan för att kunna översätta vardagslivet i kulturanalytiska 

problem (ibid.). Vår arbetsgång inom denna fas innebar ett växelspel mellan 

empiri och teori, mellan att betrakta och begrunda. Med hjälp av koder sökte vi i 

våra data efter symboler vilka vi tolkade i förhållande till vår teoretiska 

utgångspunkt. Det är en uppfattning inom kulturanalysen att varje ting, handling 

och begrepp är en form av symbol, vilken representerar något annat än sin vanliga 

betydelse (ibid.). Syftet med att söka efter symboler var ett försök att upptäcka 

nya betydelser i materialet. 

Fortsättningsvis genomförde vi en form av kontrastering. Vad något betyder 

säger också något om vad det inte betyder (Ehn & Löfgren 2001). En 

grundläggande tanke inom kulturanalysen är att medvetandet och verkligheten 

byggs upp genom människors förmåga att uppfatta motsatser och kontraster, t.ex. 

uppfattningen man och kvinna (ibid.). Enligt en kulturanalytisk utgångspunkt bör 
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man härefter göra en dramatisering av sina observationer. Vi arbetade med denna 

del genom att i diskussion med varandra vända på sociala hierarkier och låta folk 

byta roller. Inom kulturanalysen är detta en given metod för att uppmärksamma 

kulturen som ett maktmedel med symboler, gester och riter. Analysen uppfattas 

vara ett experimenterande var nästan allt är tillåtet: ”[…] från de lekfulla 

vetenskapliga experimenten och den ironiska glidningen till spelet med slumpen 

eller den provocerade ilskan.” (Ehn & Löfgren 2001:162).   

 

Arbetsfördelning 

Detta arbete motsvarar två personers heltidsinsats. För att underlätta vårt 

samarbete kom vi tidigt överens om arbetets fördelning och tidsram, som vi följde 

upp kontinuerligt under arbetets gång. Detta gjorde vi för att få ett så effektivt och 

fungerande samarbete som möjligt. Arbetsfördelningen gick tillväga på så sätt att 

olika stycken skrevs för sig, som sedan skickades vidare till nästa författare för att 

få en andra syn och ett ytterligare bearbetande av stycket. På så sätt är arbetet ett 

resultat av bådas insatts i alla avsnitt. Texten har bearbetats ett flertal gånger för få 

ett så enhetligt språk och innehållsrik text som möjligt. Vidare delades materialet 

bestående av 80 stycken artiklar på hälften, där varje författare läste, kodade och 

tolkade 40 artiklar var.  

 

Metodens förtjänster och begränsningar 

Kulturen kan ses både som en destruktiv och produktiv kraft, vilken genom 

utestängningar maskerar motsättningar (Ehn & Löfgren 2001). Kulturanalysen 

fungerar som en form av ideologikritik som ifrågasätter hur kulturen gör vissa 

fenomen till etablerade synsätt. Detta sker genom att problematisera vad som 

anses självklart och slå hål på stereotyper. Med hjälp av kulturanalysen möjliggörs 

därför nya förståelseramar och förhållningsätt till världen (ibid.).  

Ehn och Löfgren (2001) uttrycker en form av begränsning inom denna form 

av undersökning, vilket innebär den förkunskap och överensstämmelse med andra 

människor inom det valda ämnet som ska undersökas. Eftersom kulturforskning 

inte är skilt från det övriga livet, bearbetar vi frågor som är av sådan karaktär att 

vi själva är en del av dem. Som analytiker kan man därför bli omdömeslös vilket 
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påverkar arbetet (ibid.). Vi har tagit hänsyn till denna begränsning och har varit 

medvetna om att detta har kunnat ske i vårt bearbetande av artiklarna, därför vill 

vi också uppmärksamma våra läsare på detta.  

Man kan göra kulturanalys genom att avskilja formen från innehållet i texten. 

Eftersom samma form i texterna kan ge två olika innebörder av ämnet är det 

viktigt att vara observant för att undvika att man drar oriktiga slutsatser om 

fortlöpande sammanhang (Ehn & Löfgren 2001). Vi har med anledning av detta, 

för att undvika ett oreflekterade synsätt, läst igenom och tolkat texterna flera 

gånger. 

 

Reliabilitet och validitet 

För att öka reliabiliteten har det varit viktigt att tydligt förklara hur vi har kommit 

fram till resultaten. En noggrann förklaring av undersökningen ökar möjligheten 

till att andra som läser uppsatsen kan komma fram till samma resultat (Bergström 

& Boréus 2005). Däremot kan det finnas stora svårigheter i att replikera vår 

undersökning. Detta beror på att det är omöjligt att stanna en pågående social 

miljö. En liknande undersökning kan dock genomföras genom ett intagande av en 

liknande roll som oss, för att inte gå miste om vår typ av syn, bearbetning och 

tolkning av materialet (Bryman 2011). 

Pålitlighet och kvalitet har stärkts genom användningen av citat (Bergström & 

Boréus 2005). Lundgren, Lövkrona och Martinsson (1996) menar att citat kan 

stödja eller förkasta ens egna argument och stärka eller försvaga den teoretiska 

skildringen. Detta gör att citat har ett symboliskt värde eftersom de både kan 

bekräfta eller distansera ett syfte (ibid.). Vi har även valt att ta med 

motsägelsefulla och avvikande citat i analysen, för att visa på en mångfald och en 

möjlighet att ta avstånd från stereotypa föreställningar (Lundgren 2001). 

 

Överförbarhet 

Vi uppfattar saker olika utifrån våra personliga referensramar som bestäms utifrån 

våra livserfarenheter. Därför är det externt sätt svårt att se i vilken utsträckning 

som resultaten av undersökningen kan generaliseras till andra miljöer och 
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situationer (Ehn & Löfgren 2001). En annan svårighet innebär att olika samhällen 

och kulturer beskriver kön på olika sätt därför kan inte vår tolkning räknas som 

allmängiltig. I vår undersökning har vi riktat vår frågeställning angående 

könskonstruktioner till socialt arbete i Sverige. Sammanhanget är litet och syftet 

har varit att belysa ett ämne, inte att besvara frågan som en allmängiltig sanning. 

 

Transparens, styrka och konfirmering 

Med anledning av att olika artiklar kan ha olika värderingar och uttrycka 

motsägelse i förhållande till varandra så har vi varit tydliga med vilka artiklar vi 

har använt oss av (Winther Jørgensen & Phillips 1999). Genom detta arbetssätt 

ökar transparensen i undersökningen och ger ett tydligt och pålitligt empiriskt 

material. Vi har varit medvetna om och vill förmedla att vi har haft insikt om att 

det inte har gått att bibehålla en objektiv syn genom hela undersökningen. Vi har 

varit medvetna om att kulturanalyser strukturerar ett visst område av verkligheten. 

I vårt fall valde vi att analysera ett område av verkligheten var vi själva befinner 

oss. Att förhålla sig helt opartisk till det skrivna ordet menar vi därför har varit 

både omöjligt och olämpligt (May 2001). Vi vill genom detta göra våra läsare 

införstådda med att vi har varit medvetna om att vi själva, som socialarbetare är 

socialt konstruerade.  

 

Etiska överväganden  

Vår undersökning har genomförts genom analys av olika artiklar. Innan artiklarna 

analyserades var det viktigt att tänka på faktorer gällande om texterna arkiverades 

på ett offentligt sätt och var tillgängliga, om det krävdes lösenord för att komma åt 

artiklarna och om det fanns regler skrivna på artiklarna eller hemsidan angående 

användning av materialet. En annan angelägen aspekt var att vara uppmärksam på 

om artiklarna var av oberoende status, där intressekonflikter och partiskhet 

uttrycktes på ett tydligt sätt (Bryman 2011). Vi har valt att endast använda oss av 

artiklar vilka är tillgängliga för allmänheten och vilka inte tar parti för någon form 

av extrem ideologi. Med detta begrepp menar vi en sammanhängande idé eller 

logi som har värderingar och handlingsnormer som kan vara negativ i den 
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bemärkelsen att den nedvärderar och diskriminerar (Norstedts svenska ordbok 

2004).  

Vi har valt att avpersonifiera artiklarna. Anledningen är att vi inte anser att 

namnen i dessa är av relevans för analysen. Att avpersonifiera dem innebär 

dessutom att undvika eventuella negativa känslor från dem vilka omnämns i 

artiklarna. Våra tolkningar av beskrivningarna är inte att se som riktade till just 

personen i artikeln, varför en avpersonifiering därför är att föredra.  Bokstaven M 

har använts för att beteckna namn av manligt slag, och bokstaven K har använts 

för att beteckna namn av kvinnligt slag. 

 

Analys  

Vårt övergripande syfte med denna uppsats har varit att belysa hur kvinnliga och 

manliga socialarbetare definieras i massmedia och facktidskrift. Nedan 

presenteras empirin i förhållande till våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Principer vilka tilldelar auktoritet och inflytande i det sociala 

arbetet enlig massmedia och facktidskrift 

För att se frågan: efter vilka principer tilldelas auktoritet och inflytande i det 

sociala arbetet enligt massmedia och facktidskrift? valde vi att dela upp den i ett 

antal underrubriker, vilka urmejslar ett svar på den övergripande frågeställningen.  

 

De verksamma socialarbetarnas legitimitet 

Utifrån de artiklar vi analyserat presenteras i dessa ett antal olika yrkesgrupper 

inom socialt arbete. Vad gäller kvinnliga socialarbetare presenteras flera grupper 

inom området, var socionomstuderande troligtvis anses vara den med lägst status 

och verksamhetschef på socialförvaltningen den med högst status. Vi ser exempel 

på sådana beskrivningar i följande citat: ”Högst ansvarig chef för socialtjänsten är 

K, som inte förnekar att de brottas med problem” (Thornberg 2011), ”Att just 
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hennes utbildning i Örebro är en av de sju som fått sin examensrätt ifrågasatt av 

Högskoleverket är hon ganska ovetande och obekymrad om.” (Fredriksson & 

Korpskog 2011). Den yrkesgrupp som främst beskrivs är socionomer var det 

ibland tillkommer en beskrivning av inriktningen inom det sociala arbetet. Störst 

utrymme för presentation ges de vilka är verksamma inom barn- och 

familjeomsorgen, vilket bl.a. följande artikel talar för; ”K tror också att det finns 

många vuxna som inte kommer åt sina egna barndomsminnen. Då går det inte 

riktigt att föreställa sig sorgen. Barns uttryckssätt, att deras sorg är randig, det vill 

säga att den kommer och går, att de kan verka opåverkade, hjälper till att hålla 

uppe den här bilden.”  (Fredriksson 2011). För övrigt är inriktningen sällan 

beskriven. Detta resulterar till viss del i en vag beskrivning av personerna, 

eftersom man som socialarbetare kan vara verksam inom flera olika områden.  

I de artiklar var män verksamma inom socialt arbete presenteras görs detta 

främst i form av experter inom socialt arbete – som docenter, forskare och 

professorer, ”M, docent på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, skrev 

tillsammans med kollegan M rapporten Professionalisering och privatisering i 

socialt arbete 2005” (Nilsson 2010). I några av fallen får vi veta vilken typ av 

projekt forskaren är engagerad i, men inte i alla. Man skulle därför kunna påstå att 

nämnandet av utbildningsgraden främst fungerar som en markör av pålitlighet för 

det artikeln ger uttryck för. För övrigt sker presentationer av verksamhetschefer. 

Var inte en högre utbildning eller yrkesstatus förekommer läggs förstärkande 

begrepp till beskrivningen av yrket. Detta ser vi exempel på i en artikel var 

mannen beskrivs som ”[…] landets främsta experter på färdtjänstfrågor” liksom 

att han ”[…] har bidragit till nya lagar på området.” (Parvianen 2011). Denna man 

uppfattas genom beskrivningen inte bara vara verksam inom färdtjänsten, utan 

dessutom vara expert inom detta område. Att han uppfattas vara expert gör 

troligtvis att hans status höjs. Vad hans legitimitet som ”expert” stödjer sig på 

framkommer inte av artikeln. I ett annat fall beskrivs en man vilken är verksam på 

ett ungdomsboende. Hans uppgift är att hjälpa ungdomarna med vardagliga 

sysslor. Trots detta finns det ett stycke i artikeln som talar om hans kurser i 

psykologi, ”Han utbildade sig till socionom i Lund och har senare fördjupat sig 

med flera kurser i psykologi.” (Johansson 2011). Relevansen för hans kurser i 

psykologi i förhållande till artikeln kan ifrågasättas. I förhållande till manliga 

socialarbetare uppfattar vi frågan om vilken utbildningsform- och grad vara av 
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stor betydelse i artiklarna, oavsett relevansen för artikeln i övrigt.  

Det sociala arbetet är ett kvinnodominerande yrke. År 2009 var 60 % av de 

disputerade inom socialt arbete i Sverige kvinnor (Research school in social work 

2009). Intressant i förhållande till detta är att en analys av artiklarna ger resultatet 

av att männen har en annan roll än kvinnorna inom socialt arbete. I förhållande till 

Foucaults teori angående makt och kunskap skulle man enligt detta resultat kunna 

hävda att männens roll inom det sociala arbetet uppfattas vara av en annan form 

än kvinnornas. Med en roll som expert tillskrivs mannen en form av makt, trots 

den till antalet kvinnliga dominansen inom det sociala arbetet. En anledning kan 

vara att allt fler män som disputerar inom socialt arbete fortsätter med 

forskningsstudierna till professorsnivå (ibid.). 

Förhållandet kan förklaras genom att den högre form av utbildning som en 

professur kräver ger tillgång till vissa former av ritualer och kvalifikationer som 

samhället legitimerar som den av högst värde. Anledningen till samhällets 

uppfattning grundar sig till stor del på vad diskursen uttrycker. Eftersom t.ex. en 

professur förbinder individen med en form av kunskap och makt, får individen 

dessutom tillgång till de ritualer och kvalifikationer som krävs för att få tillgång 

till diskursen (Foucault 1993). Genom denna tillgång får individen möjlighet att 

uttrycka sig och påverka diskursen och därmed samhällets uppfattning angående 

vad som är ”rätt” typ av kunskap och legitimitet. Förhållandet innebär alltså att 

kunskap är makt, eftersom den erbjuder möjligheter för individen att legitimera 

sin egen maktposition via diskursen.  De kvalifikationer läran förbinder individen 

med, tillåter vissa typer av yttrande och förbjuder andra (ibid.). Detta innebär att 

de vilka har en högre typ av utbildning får tolkningsföreträden framför andra, men 

innebär också att de själva styrs av den typ av utestängningsmekanismer som 

kunskapen förutsätter att man förhåller sig till. Den som har tillgång till 

diskurserna är alltså underkastad en form av förbud angående vad som får komma 

till uttryck, för att inte förskjutas från läran och diskursen och därmed makten 

(ibid.).  

En subjektsposition i form av att vara auktoritär och expert tycks ha 

tillskrivits manliga socialarbetare överlag, och alltså inte bara de vilka har en 

högre typ av utbildning. En manlig socialarbetare är inte ”bara” socialarbetare, 

han beskrivs också var en form av ”expert” på sitt område. Detta är en form av 

beskrivning som inte förekommer i förhållande till kvinnliga socialarbetare. 
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Frågan är då om man kan anta att också männen vilka inte har en professur har en 

sådan form av kunskap att de tillskrivs en form av auktoritär position eller om 

dessa antaganden endast är en konstruktion baserad på vad vi förväntar oss av 

män och kvinnor? Om vi enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv antar att 

människor är sociala konstruktioner påverkade och formade av språket redan i 

tidig ålder innebär detta att de manliga socialarbetarna har andra former av 

intressen än kvinnor (Wenneberg 2001). Detta innebär att om de manliga 

socialarbetarna är de vilka har makt har de genom diskusen möjlighet att uttrycka 

vilken form av kunskap som är den ”rätta” och med det också ge uttryck för 

områden av manligt intresse. Detta kan vara en anledning till att manliga 

socialarbetare beskrivs som experter inom vissa områden. Vi kan utifrån detta 

anta att det inom dessa områden bara finns intresserade och engagerade män. 

Dessa manliga experter blir därmed experter i förhållande till andra män, inom ett 

område som män av hög status genom diskursen uttryckt vara ett viktigt område.  

Det är ”rätt” sorts kunskap som ger oss den makten vi behöver för att få plats 

att uttala oss om det sociala arbetet. Diskursen i artiklarna ger en kontinuerlig bild 

av att mannen stödjer sig på en form av legitimitet som samhället uppfattar vara 

statusbringande, vilket i sin tur leder till att mannen får utrymme att uttala sig om 

vad som är ”rätt” sorts kunskap.  Intressant i förhållande till detta är en artikel 

vilken handlar om en framstående kvinnlig socionom: ”Idag framträder hon 

tillsammans med forskare, politiker, debattörer och professorer […]” (Forsberg 

2011), vidare skriver man ”[…] men hon är inte tyngd av de lärdes kunskap.” 

(ibid.). Om man tolkar begreppet tyngd i detta fall vara något som upplevs 

betungande kan man tolka det som att kvinnan har en form av kunskap, men med 

uttryck som hänvisar till ”de lärdes kunskap” blir det tydligt att man gör skillnad 

på denna kvinnas kunskap och ”de lärdes”. Vi uppfattar detta vara ett sätt att ge 

beskrivningen av att denna kvinna inte har ”rätt” sorts kunskap. Kvinnan har dock 

kunskap inom samma område som ”de lärde”. Varför man gör skillnad på henne 

och ”de lärde” framkommer inte av artikeln. En förklaring kan vara att hon 

tillskrivits en subjektsposition var hon inte förväntas leva upp till ”de lärdes” 

kunskap. Vad anledningen till detta är, om det är för att hon är kvinna eller har en 

lägre eller annan typ av utbildning, framgår inte av artikeln. Läsaren lämnas 

därmed till en personlig tolkning av orsaken. 
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Expertens roll 

Vad gäller kvinnliga socialarbetare som på något sätt anses vara experter är detta 

främst inom området barn och unga. Dessa experter beskrivs sällan vara 

auktoritära i form av att vara professorer eller docenter. Den artikel som i 

förhållande till en kvinnlig expert ger störst auktoritär beskrivning uttrycker: ”Det 

är ofta till henne tidningar och teve ringer när de vill ha kommentarer till 

nyhetshändelser som har med barn och död att göra.” (Fredriksson 2011). För 

övrigt tillskrivs de kvinnliga experterna framförallt rollen att uttala sig om 

arbetssituationen inom det sociala arbetet, t.ex. genom uttryck likt: ”[…] 

framförallt om grupper som kan komma i kläm mellan två myndigheter” (Lundin 

2011). Vad gäller manliga experter och auktoriteter har de i de fall vi analyserat 

en roll som akademiker inom ämnet socialt arbete. De får utrymme att uttala sig 

om vad som är deras specifika område, en docent inom området privatisering av 

socialt arbete ges följande beskrivning: ”Han menar att den starkaste drivkraften 

att bli privat var möjligheten att bli vassare i yrket. Av de knappt 10 procent som 

jobbade privat hade så gott som alla större yrkeserfarenhet […]” (Nilsson 2010) 

Genom upplägget i artiklarna framgår att de manliga experterna har en form av 

tolkningsföreträde framför de kvinnliga experterna. Någon vilken inte tillskrivs 

samma form av auktoritet som en manlig expert (ofta en kvinna) uttalar sig om ett 

fenomen i samhället, för att sedan ge utrymme åt den manliga experten att uttala 

sig. Vad de manliga auktoriteterna uttalar sig om uppfattas med anledning av detta 

vara det ”slutgiltiga” och korrekta ordet. Vi ser exempel på detta då en kvinnlig 

kurator och psykoterapeut uttalar sig angående barn i sorg; ”Sorgen är livslång 

och den akuta fasen varar ofta längre än ett år. Det är en stark sårbarhetsfaktor om 

du inte får hjälp. Jag är mycket upprörd över att det finns så dåligt med 

stödgrupper för barn.” (ibid.). Efter kvinnans uttalande får en manlig forskare 

utrymme för ett uttalande; ”Forskare M drar slutsatsen att vårdpersonal måste ta 

mer hänsyn till anhörigas upplevelser och reaktioner” (ibid.).  

I detta fall blir det också tydligt att den legitimitet de verksamma stödjer sig 

på också innebär en rad socialt konstruerade områden att röra sig inom (Foucault 

1993). Det förekommer alltså en uppsättning regler för hur man ska förhålla sig i 

olika sammanhang. Inom professionen socialt arbete har kvinnan en 

subjektsposition som engagerad i frågor om barn och unga och mannen en 
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subjektsposition som engagerad inom sitt specifika område som akademiker. Att 

en man och kvinna är verksamma inom samma område betyder att den med högst 

status har tolkningsföreträde framför den andra. Med anledning av att de män som 

presenteras i artiklarna ofta har en form av status genom sin utbildningsgrad har 

han också tolkningsföreträde framför kvinnan som är verksam inom samma 

område. Anledningen är samhällets acceptans av kunskap som en maktfaktor, var 

”rätt” sorts kunskap är makt (ibid.). 

 Det får dock inte förbises att maktrelationerna anses vara relativt öppna. 

Också de vilka inte tillskrivs en roll med tolkningsföreträde framför andra lever 

efter en uppsättning regler. En uppsättning regler som faktiskt skapar ett visst 

handlingsutrymme att agera i motprocess mot den form av makt som genom 

tolkningsföreträdet utövas. Enda anledningen till att denna form av makt kan 

fortleva är att den legitimeras av största delen av samhället. Att inte agera i 

motprocess innebär att stanna kvar i sin givna position, men ger också för 

individen en form av mening och ordning, var han/hon i samarbete med andra kan 

definiera olika faktorer i miljön och ta ställning till fenomen i vardagen och 

därmed känna trygghet (Chaib 1991).   

 

Vad auktoriteterna uttalar sig om 

De kvinnor som tillskrivs auktoritet uttalar sig angående barn och unga. Detta sker 

genom olika typer av inriktningar i ämnet, bland annat gällande barn och unga 

som utsatts för sexuella övergrepp, barns sätt att uttrycka sig, kriminella 

ungdomar och barns kontakt med vuxna, vilket följande citat ger exempel på. 

”Barn kan tro att om de börjar gråta kan de inte sluta. Vi vuxna måste visa att det 

inte är farligt att vara ledsen.” (Fredriksson 2011). För övrigt handlar uttalandena 

om utsatta kvinnor, mötet med människor i utsatta situationer eller 

arbetssituationen inom det sociala arbetet. En del av artiklarna ger dessutom 

kvinnor av auktoritär ställning utrymme att uttala sig om kvinnliga socialarbetare 

som gått bort, ”K stod alltid på familjernas och barnens sida.” (Kjellqvist, 

Lövrander, Kjellman & Svenblad 2011). Männen vilka tillskrivs någon form av 

auktoritär roll uttalar sig om professionalisering och privatisering, om det sociala 

arbetets nuvarande situation och kravet på utveckling och unga mäns behov i 
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förhållande till sexualrådgivning, respekt från vuxenvärlden och tillgång till någon 

som lyssnar, exempel på detta ser vi i följande citat: ”Han berättar att den 

vanligaste anledningen till killars besök är att de vill testa sig för sexuellt 

överförbara infektioner [---] När de märker att det finns tillfälle att ställa frågor 

gör de ofta det. Det kan bubbla upp väldigt mycket under den halvtimmen, säger 

han.” (Mattsson 2011).  

Männen och kvinnornas uttalande kan sägas vara representativt för de 

stereotypa uppfattningarna om vad en kvinna och man har för egenskaper i vårt 

samhälle. Egenskaper som ofta ses som kvinnliga är känslosamhet, empati, att 

vara praktisk, familjeorienterad, jordnära och ointresserad av makt (Lundgren 

2001). Dessa egenskaper kommer till uttryck då barn och unga står i fokus för de 

kvinnliga experternas uttalanden. Den omtanken som finns för barnen ger en 

omsorgsfull och familjär anda och en bild av ett känslomässigt engagemang för 

barnen i arbetet. Egenskaper som ofta beskriver mannen är förnuft, ledarskap och 

styrka (ibid.). Detta tar sitt uttryck i mannens uttalande om det sociala arbetets 

situation. Mannen uttalar sig på en abstrakt nivå om arbetets utvecklande, 

forskning, historia och framtid. Vad som i fallet sker är ett reproducerande av 

tidigare könsföreställningar. Kvinnor är varma, moderliga och omhändertagande. 

Mannen har egenskaper i form av ledarskap, förnuft och möjlighet att utveckla 

samhället (ibid.). Detta är sociala konstruktioner som genom att de tar sig uttryck i 

massmedia och facktidskrift kan uppfattas som faktiska manliga och kvinnliga 

egenskaper. Att som kvinna eller man leva upp till förväntningarna på vad 

kvinnor och män ”bör” vara innebär att leva upp till de sociala representationer 

som är skapade för att människan ska uppleva mening och ordning i världen (Hall 

1997). Vi bör i fallet om vad män och kvinnor uttalar sig om reflektera över om 

detta är representativt för vad manliga och kvinnliga socialarbetare vill uttala sig 

om, eller om detta är en produkt av vad media ber dem uttala sig om. Den 

kulturella identiteten har skapats av kvinnor och män, men den skapar på samma 

gång kvinnor och män (Lundgren, Lövkrona & Martinsson 1996). 

En annan intressant aspekt i detta fall anser vi vara att kvinnor av auktoritär 

ställning främst uttalar sig om kvinnor, om de i utsatt position och om de vilka 

gått bort, medan män av auktoritär ställning främst uttalar sig om unga killar och 

manliga före detta kollegor. Att kvinnor uttalar sig om kvinnor och män om män, 

kan ses utifrån tanken att detta verkar reproducerande. Om den socialarbetande 
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kvinnan som befinner sig inom en socialt konstruerad sfär beskriver andra kvinnor 

har hon möjlighet att i beskrivningen använda sig av de attribut hon själv 

tillskrivits via samhällets sociala representationer. Detsamma gäller mannen och 

hans uttalande om män. Här sker alltså en beskrivning av kvinna till kvinna, av 

man till man och diskursen innebär att delar av vad som kommer till uttryck 

upplevs som sanning. Att kvinnor uttalar sig om kvinnor och män om män kan 

också uppfattas vara ett sätt för individerna att behärska världen. Vi vill enligt 

teorin om sociala representationer behärska världen och uppnå en balanserad 

struktur i samhället (Chaib 1991). Detta sker till viss del via representationer 

vilket ofta leder till att saker och ting fortlever. Att beskriva någon av samma kön 

innebär att man på förhand ”kan anta” en del av de egenskaper denna har. Detta 

blir möjligt eftersom de sociala konstruktioner angående vad en man respektive 

kvinna förväntas vara är en norm som samhället känner till (Wenneberg 2001). 

Vad man uttalar sig om blir därför något man känner till, något man behärskar. 

Människan blir på detta sätt budbärare men också dirigent av representationerna 

(Lundgren 1991). 

 

Så definieras manliga och kvinnliga socialarbetare och deras 

förhållande till omgivningen i massmedia och facktidskrift 

Med definition menar vi i detta fall hur man avgränsar och bestämmer vad som 

kännetecknar manliga och kvinnliga socialarbetare. Detta görs i förhållande till 

omgivningen var hon eller han befinner sig. Vi ställde frågan: hur definieras 

manliga och kvinnliga socialarbetare och deras förhållande till omgivningen i 

massmedia och facktidskrift? till texten. Svaren var många men möjliga att dela in 

i olika kategorier. Vi presenterar de vilka var främst framträdande.  

 

Att definiera en människa efter familjeförhållanden 

Ett av sätten att definiera socialarbetarna handlar om beskrivningar av deras 

familjeförhållanden. Detta gäller för de kvinnliga socialarbetarna. Denna typ av 

beskrivningar finns i de fall var familjeförhållandena är relevanta i förhållande 
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arbetssituationen t.ex.: ”Intresset för facket väcktes under studietiden i politiskt 

radikala Umeå. Redan då blev K medlem i Akademikerförbundet SSR och 

engagerade sig framförallt i fackliga utbildningar. Sedan förändrades livet. Hon 

blev ensamstående mamma och det orsakade ett långt avbrott i det fackliga 

engagemanget, tiden räckte helt enkelt inte till.” (Rolfer 2011). Man kan dock 

ställa sig frågande till vad som är syftet med att uttrycka sig likt detta? Att 

kvinnan i fallet hade ett avbrott i det fackliga engagemanget kräver inte en 

orsaksförklaring. Vi kan alltså konstatera att familjeförhållandena i fallet är av 

relevans för hennes arbete, men vi får här mer information än vad som faktiskt är 

nödvändigt i förhållande till henne som verksam inom socialt arbete. 

Redogörelser för familjeförhållanden gäller också i de beskrivningar var de inte 

har någon form av relevans för artikeln. Detta ser vi exempel på i följande citat; 

”[…] träffade en tjusig kille på stadshotellet i Mariestad. ” (Kristensson 2011), 

”Under andra året på gymnasiet blev K mamma till en liten pojke [...] Efter att 

föräldradagarna tagit slut hamnade hon i en situation där hon inte kunde få något 

bidrag […]” (Vilhemson 2011), ”K:s väg till sitt nuvarande yrke var inte spikrakt. 

Hon gifte sig och fick barn redan i 18-årsåldern. Hon arbetade som kontorist och 

sekreterare på fler olika företag.” (Wikstrand 2011), ”Det dröjde inte länge förrän 

hon träffade sin stora kärlek […] De gifte sig och fick två barn […]” (Kjellqvist, 

Lövrander, Kjellman, & Svenblad 2011). I några fall ges beskrivningar av 

föräldrarna; ”Att hon har en borgerlig bakgrund och en pappa som är egen 

företagare och konsult har spelat in.” (Nilsson 2010) och ”Med ett ursprung från 

arbetarklassen och uppvuxen med värderingar om en stark gemensam sektor finns 

en ambivalens inom henne.” (ibid.). Denna form av beskrivning i förhållande till 

föräldrarna gäller i de fall var artikeln handlar om unga kvinnor som kan antas 

inte vara föräldrar själva. Att kvinnan förväntas vara starkt knuten till familjen 

uppfattar vi vara tydligt framträdande i artiklarna. Enligt teorin om sociala 

representationer placeras kvinnan i en roll enligt en traditionsenlig kvinnosyn, var 

kvinnans liv fulländas av familjen (Lundgren 2001). I artiklarna tas 

traditionsenliga faktorer upp för ett äktenskap – giftermål och barnafödande. Vad 

gäller de kvinnor som inte beskrivs i förhållande till partner eller barn görs detta i 

förhållande till föräldrarna, vilket kan uppfattas vara en roll som fortfarande 

”tillhörande” föräldrarna så länge hon inte är gift. 
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Endast i ett fall definieras en manlig socialarbetare utifrån 

familjeförhållanden; ”Hit flyttande han med sin fru K för fem år sedan.” 

(Johansson 2011) och ”[…] uppvuxen i vad som kan beskrivas som ett trasigt och 

splittrat hem, där tillvaron var problemfylld.” (ibid.). Samma man beskrivs ha 

”[…] genomlevt en problemfylld tillvaro […]” och ”[…] har erfarenheter med sig 

i bagaget […]” (ibid.). Vilken form av erfarenheter detta innebär nämns inte, men 

att mannen har haft någon form av problem framgår tydligt. Denna man arbetar 

med barn och unga, vilket för övrigt i vår analys inte förekommer bland de 

manliga socialarbetarna. Observationsspråket enligt sociala representationer talar 

endast för fakta att mannen har haft någon form av problem, en trasslig uppväxt, 

att han arbetar med barn och unga och är gift. Det logiska språket säger dock 

något mer genom sina symboler eftersom mannen beskrivs enligt vad som annars 

uppfattas vara kvinnliga definitioner, alltså i detta fall i förhållande till sin familj. 

Anledningen kan vara att han har levt och lever under vad som uppfattas vara 

”omanliga” omständigheter. Egenskaper som beskriver mannen; förnuft, 

ledarskap och styrka (Lundgren 2001) kan ses som egenskaper denna man inte 

lever upp till med anledning av sina tidigare ”problem”. Den annorlunda 

beskrivningen kan också vara ett resultat av att mannen arbetar med barn och 

unga, vilket alltså enligt vår data är ett arbete var kvinnor är verksamma. 

Beskrivningen kan uppfattas vara en form av påföljd för att han inte lever upp till 

vad som förväntas av honom. Han förlorar sin status och makt i form av att vara 

en vit medelklassman (ibid.). I detta fall sker förlorandet av makten genom att 

beskrivas som kvinna, men skulle alltså också kunna ske genom en annan 

beskrivning av honom som någon vilket uppfattas vara av lägre status än den vita 

medelklassmannen. En annan anledning till denna typ av beskrivning kan vara 

orsakat av att han inte förhåller sig till den subjektsposition han som man och 

socialarbetare tillskrivs. Att inte göra detta kan innebära en motprocess mot 

rådande könsnormer från denna mans sida, vilket i artikeln resulterar i en 

annorlunda beskrivning av honom.  
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Att befinna sig i tuffa situationer 

Förutom att definiera de kvinnliga socialarbetarna med anknytning till deras 

familjeförhållanden förekommer beskrivningar av dem enligt vad som skulle 

kunna uppfattas vara ”offer”-beskrivningar. De kvinnliga socialarbetarna 

definieras vara i en position var de har det svårt; ” I början var hon livrädd [---] 

För K blev det tufft. När det började skjutas på gatan där hon befann sig beslutade 

hon sig för att sluta [---] Ibland hamnade hon i tuffa situationer.” (Lindbom 2011), 

och ”I arbetet som socionom har hon mött många människor och ställts inför 

svåra övervägande […]” (Holmqvist 2011). Att definiera en kvinnlig 

socialarbetare som någon vilken upplever svårigheter i sitt arbete, till och med i 

sådan grad att hon upplever rädsla, kan enligt tanken om sociala representationer 

ses som en form av logiskt språk vilket förmedlar mer än att kvinnan bara är 

”livrädd” (Chaib 1991). Vem tolkar genom detta påstående att den ”livrädda” 

kvinnan är bra på sitt arbete? Enligt observationsspråket är hon rädd, men enligt 

det logiska språket uppfattar vi henne troligtvis också som mindre lämplig till att 

utföra denna form av arbete. Anledningen är att rädsla uttrycker en form av 

symbol för klenmodighet, lättskrämdhet och skygghet (Norstedts svenska 

synonymordbok 2005). Genom detta förmedlas att det sociala arbetet med sina 

”tuffa situationer” inte bör vara en plats för ”de rädda” kvinnorna.  

Kvinnorna verksamma inom det sociala arbetet beskrivs också i motsatts till 

de ”rädda” kvinnorna. ”K är själv en fighter. Hon har bestämda åsikter och låter 

ibland ganska frän. Men så har hon också bland annat arbetat på en fiskfabrik, 

som socionom och som pressekreterare åt Gudrun Schyman.” (Forsberg 2011) 

och ”K var en modig person som alltid stod upp för vad som var rätt och riktigt.” 

(Kjellqvist, Lövrander, Kjellman & Svenblad 2011) ger uttryck för att dessa 

kvinnor är modiga. Man får enligt det logiska språket uppfattningen av att också 

dessa kvinnor befinner sig i en form av tuff situation men som de klarar av. 

Symbolerna i det logiska språket för ”fighter” och ”modig” kan uppfattas stå för 

personer som klarar av tuffa situationer. Det sociala arbetet definieras alltså 

fortfarande vara tufft. Vad ovanstående förmedlar är ett antagande angående att 

det inte är en självklarhet att kvinnorna klarar utmaningen som det sociala arbetet 

innebär, om hon inte är modig. Denna form av beskrivning, att befinna sig i tuffa 

situationer, förekommer inte vad gället de manliga socialarbetarna. Orsaken kan 
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vara att man inte uppfattar mannen befinna sig på det ”tuffa” fältet. Detta 

påstående stämmer med vår data som talar för att männen arbetar som ”experter” 

inom det sociala arbetet – som docenter, forskare eller professorer. En annan 

anledning kan vara att det sociala arbetet inte uppfattas vara ”tufft” för män eller 

att detta är en sådan självklarhet att det inte behöver påpekas, eftersom det är 

något vi förväntar oss ”manliga” situationer vara. 

 

 

Att definieras som framträdande och dominant 

Ett sätt att definiera de manliga socialarbetarna är att beskriva dem som viktiga 

för det sociala arbetet. Detta görs på olika sätt, i olika sammanhang. ”[…] manliga 

anställda… en del av satsningen” (Mattson 2011), ”En av pionjärerna i Sverige 

när det gäller psykoterapins utveckling var M.”, ”M är den viktigaste 

förgrundsgestalten [...]” (Berglund 2011) och ”[…] ett välkänt namn både inom 

svensk och internationell socialpolitisk forskning […]” (ibid.) är definitioner 

vilket talar för detta påstående. Med anledning av att kvinnor till antalet 

dominerar inom socialt arbete (Research school in social work 2009) kan man 

finna förståelse för om det finns en vilja att engagera fler män i denna viktiga 

verksamhet. Uttryck likt ”Manliga anställda på alla ungdomsmottagningar är del 

av satsningen på att få fler killar att vilja komma dit” (Mattson 2011) talar för att 

fler män är önskade inom socialt arbete. Men att beskriva män som framträdande 

personer och viktiga förgrundsgestalter kan uppfattas vara ett sätt att förmedla att 

mannen är den viktigaste aktören i det sociala arbetet. Man kan ställa sig frågan 

om detta är ett sätt att implementera könsföreställningar kring kvinnan som 

underordnad mannen inom ett område var kvinnor till antalet dominerar? Med 

tiden har vikten av det sociala arbetets betydelse kommit att betyda mycket för 

välfärdsstaten. Kan förståelsen av världen, p.g.a. ett betydelsefullt men 

kvinnodominerande yrke, på något sätt sättas ur balans? Vi vill behärska vår värld 

enligt teorin om sociala representationer och vi vill få en balanserad struktur i vårt 

samhälle som vi känner igen och därför kan bli en del av (Chaib 1991). Detta 

leder ofta till att saker och ting bibehålls som det är, t.ex. uppfattningen angående 

att kvinnan är underordnad mannen. Detta skulle kunna innebära att det logiska 

språkets symboler syftar till att göra mannen till den viktigaste aktören inom det 
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sociala arbetet vilket ger honom en form av status som kvinnorna trots sitt högre 

antal inte kan bemästra. Hon blir på detta sätt underordnad mannen. Enligt 

Brymans (2011) tolkning av Foucault ger diskurser uttryck för en uppsättning 

språkliga kategorier och hur dessa förhåller sig till ett objekt påverkar hur vi 

uppfattar objektet. Denna typ av diskurs behöver inte innebära ett medvetet 

ställningstagande angående att mannen bör vara överordnad kvinnan, likväl 

avslöjar språket oss angående hur vi förväntar oss att det ska vara.  

 

Att definieras genom beskrivning av rummet 

Flera av de artiklar vilka vi hade tillgång till var baserade på intervjuer med 

socialarbetare. I dessa typer av artiklar skedde också en beskrivning av yttre ting 

som var närvarande under intervjun. Vad som beskrevs uppfattar vi vara beroende 

på om den intervjuade var en man eller kvinna. Vad gäller de manliga 

socialarbetarna innebar detta beskrivningar av ting i rummet; ”Sedan fick jag en 

praktikplats och honom som handledare när jag var här under vårterminen 1970, 

säger M och berättar att rummet såg helt annorlunda ut mot när han själv kunnat 

välja inredning. Det kan tilläggas att såväl skrivbordet som soffgruppen är 

klassiskt eleganta och matchar M väl som person. Möblemanget matchas av hans 

fars M konst på väggarna” (Hamsch 2011). Ett helt annat förhållande gäller de 

kvinnliga socialarbetarna. Dessa kvinnor beskrivs upprepade gånger i förhållande 

till sin te- eller kaffekopp, ett exempel är: ”Hon håller ett fast grepp kring 

tekoppen och när hon berättar […] sjunker alla storstadens ljud undan” 

(Holmqvist 2011).  

Vi måste ställa oss frågan angående vilken uppfattning vi har kring klassiska 

soffgrupper och tekoppar för att få insikt i hur dessa typer av beskrivningar genom 

att vara symboler för någonting också säger oss något om mannen och kvinnan. 

Vår tanke är att en klassiskt elegant soffgrupp har ett högre ekonomiskt värde än 

en tekopp. Vi kan härefter dra slutsatsen att vi troligtvis uppfattar innehavaren av 

soffgruppen ha högre lön, finare arbetsrum osv. än tedrickaren. Därmed uppfattar 

vi troligtvis också innehavaren av den klassiska soffgruppen vara välutbildad och 

ha ett yrke av hög status till skillnad från tedrickaren. Om vi ser kunskap som 

orsakat av utbildning är det enligt Foucaults teori om makt också så att den person 
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vilken har kunskap också har makt. I förhållande till artiklarna innebär detta att 

man genom beskrivningen av ett klassiskt elegant skrivbord och soffgrupp antar 

att denna person har makt i motsats till personen med tekoppen.   

För övrigt ges beskrivningar av kvinnan i förhållande till ting som kan 

uppfattas vara av ”vardaglig” typ: ”På skrivbordet ligger Lars Liljas bok med den 

långa titeln ’Att normaliseras – vårdarens syn på psykiatriska patienter. Mot en 

djupare förståelse för vårdares attityd till sina patienter’. K säger förbigående att 

hon läste den under den gångna helgen” (Rosell 2008), ”På väggen i 

vardagsrummet sitter en stor skrivtavla. Där har hon skrivit upp vad hon ska göra 

vid olika klockslag – äta frukost, ta medicin, vila en halvtimme, äta middag, gå till 

sängs. Allt är skrivet med stora, tydliga bokstäver.” (Ågren 2007) och ”Vi sitter 

runt ett bord i hennes vardagsrum när hon berättar, fotograf M, K och jag. ’Bara 

det att det är tre personer här i rummet och inte bara två gör att jag tappar 

koncentrationen fortare’, förklarar hon.” (ibid.) Beskrivningar av män ger en bild 

av arbetsplatsens lokaler eller kontor: ”Vi träffades på förbundskansliets lokaler 

på Mariedalsvägen i Stockholm. Det var en vacker vinterdag. Den blå himlen över 

Karlbergskanalens frusna isar i bjärt kontrast med de dystra samhällsekonomiska 

siffror som sköljer över oss varje dag.” (Åkervall 2009). Det logiska språket i 

diskursen ger en uppfattningen av att mannen är mer arbetsinriktad och att 

kvinnan är mindre arbetsinriktad med anledning av att då hon definieras som 

socialarbetare också definieras genom privata och icke professionella ting – som 

vardagsrummet, te-koppen och tavlan som berättar när hon ska ta sin medicin.  

 

Socialarbetarnas egenskaper i förhållande till kön enligt 

massmedia och facktidskrift 

En egenskap beskrivs enligt ordboken vara en ”[…] faktor som utgör (väsentlig 

eller utmärkande) del av (viss) helhets sätt att fungera eller vara uppbyggd och 

som kan utgöras av både mer konkreta och mer abstrakta företeelser” (Norstedts 

svenska ordbok 2004:243). Vi har valt att nedan presentera de egenskaper, både 

konkreta och abstrakta, som var mest framträdande i analysen.  
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Beskrivningar som syftar till vad man utstrålar 

Att använda ord vilka åsyftar vad människan förmedlar är förekommande både i 

beskrivningar av manliga och kvinnliga socialarbetare. Vad dessa beskrivningar 

gäller skiljer sig dock åt. Exempel på beskrivningar av kvinnliga socialarbetare är: 

”Hon utstrålar lugn och trygghet. Och hon har många socialt utåtriktade intressen, 

särskilt när det gäller musik och dans.” (Wikstrand 2011), ”Hennes röst i 

telefonen är sprudlande. När jag smyger in på TV4, där hon i början av veckan var 

gäst hos Malou von Sivers, är hon lika avspänt glad […]” (Pehrson & Thunberg 

2009), och ”Hon utstrålar mycket liv. Och också värme och stabilitet. Bra 

egenskaper för det jobb K har – att ge stöd till barn och unga […]” (Fredriksson 

2011). Exempel på beskrivningar av manliga socialarbetare är: ”En dag dök det 

upp en karismatisk man på socialkontoret. Han hade lösningen […]” (Nilsson 

2010) och ”[…] stöttar, utbildar och handleder familjehemmen i deras uppdrag 

och erbjuder föreläsningar och träffar […]” (Ingman 2010). De olika 

beskrivningarna av man och kvinna syftar till stereotypa föreställningar av hur 

man och kvinna förväntas vara.  Man kan ställa sig frågande till om kvinnorna och 

männen faktiskt känner vad de utstrålar, om de utstrålar det trots att de känner 

något annat eller om det är journalistens förväntning av vad socialarbetaren som 

man eller kvinna bör förmedla? Att anta rollen som ”sprudlande” och ”avspänt 

glad” eller som ”stöttande och utbildande” kan vara sätt att leva upp till de sociala 

representationernas förväntade roller. Att uttrycka vad som förväntas för man 

respektive kvinna kan vara sätt att ta plats i en ”förutsägbar” värld. Enligt teorin 

om sociala representationer skulle detta också kunna betyda ett sätt för individen 

att påvisa att man inte ”bara” existerar, utan att man är något mer än att bara 

finnas till (Chaib 1991). Att leva upp till en social representation innebär att 

förmedla en identitet till omgivningen som känns igen och eventuellt också är 

möjlig att dra övriga slutsatser om.  

 

Att beskrivas i förhållande till intressen 

Diskursen ger uttryck för stereotypa egenskaper hos kvinnorna i förhållande till 

intresse i artiklarna. En beskrivning som tydligt visar detta är:” [...] K har flera 

intressen. Att odla blommor och se barn glada när de får höra spännande sagor är 
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två av dem. Hon har egna barn och barnbarn som ger henne stor glädje. Hon 

tycker också om att måla i olja och akvarell [...]” (Jacobsson & Wikstrand 2011). 

Beskrivningar av männens intressen skiljer sig åt från kvinnornas: ”Intresset för 

ledarskap föddes i simbassängen [...] Det intresse som en gång väcktes genom 

idrotten är numera en heltidssyssla [...]” (Engelbrektson 2010), ”Själv har M alltid 

varit noga med att hålla sig i trim. Det har blivit några halvmaror och han gillar att 

cykla […]” (Hamsch 2011) och ”Cirkelgången och hyvelbänken i lokalen är 

välkända arbetsredskap för M. Efter tio år som byggnadssnickare har verktygen en 

naturlig plats i hans händer. Han tycker fortfarande om det konkreta hantverket, 

men det har numera en underordnad roll i hans arbetsliv.” (Engelbrektson 2010). I 

citatet vad gäller kvinnan, placeras hon i en traditionsenlig kvinnosyn där hennes 

liv fulländas av familjen och hushållet. Det syftar på en av de sociala 

konstruktionerna av kvinnan, vilken innebär att hon anses vara ointresserad av 

makt och att hon nöjer sig med det enkla och okomplicerade vilket sätter färg på 

hennes tillvaro och som gör henne glad (Lundgren 2001). I citaten om männen 

sker beskrivningar av ett ledarskapsintresse som skapats i sportens värld. Det 

logiska språket syftar till att det är manliga egenskaper av styrka som leder 

mannen in i en framgångsrik karriär (ibid.). Ovanstående citat syftar till en 

förhärskad stereotyp bild av mannen och kvinnan. Vi anser att det i fallet är av 

vikt att nämna en motprocess i fallet om kvinnan som ”fulländad” av familj och 

hushåll.  Undersökningar visar att kvinnor med pågående universitetsutbildning 

och som har familj är mer produktiva. Resultatet ses som orsakat av att kvinnan 

lär sig använda sin tid mer optimalt p.g.a. den flexibla arbetstid som universitetet 

erbjuder (Lundgren, Lövkrona & Martinsson 1996). Det finns en uppfattning om 

att man kan se det som att den kvinnliga egenskapen att föda barn och vara 

produktiv inom arbetet, vänder den stereotypa maktbilden och visar på en 

motprocess, då kvinnan blir bra på något som mannen aldrig kan åstadkomma 

(ibid.).  

 

Beskrivningar i förhållande till det sociala arbetet 

Männen beskrivs i förhållande till det sociala arbetet som en viktig aktör. ”’Mr 

Socialtjänst’ tackar för sig efter 37 år i kommunens tjänst. Han förordar största 
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möjliga öppenhet i en bransch som omgärdas av sträng sekretess [...]” (Parvianen 

2011). Engelskans ”Mr” står för svenskans ”herr”. Detta innebär att ”Mr 

Socialtjänst” är ”Herr Socialtjänst”. Ordet syftar på en respekterad man (Norstedts 

svenska ordbok 2004). Ett vidare citat som stärker uppfattningen av mannens 

status inom det sociala arbetet är: ”I denna exklusiva intervju berättar M, som 

föddes 1921 och fortfarande är högst verksam med eget institut, forskning, 

undervisning och samlade prestigefyllda priser världen över, var kognitiv terapi 

står idag och vart han tror den är på väg. Han berättar också hur han drömmer om 

att använda den i framtiden.” (Arnsvik 2008). I detta citat används ordet exklusiv 

vilket anses vara någonting förnämt som inte är tillgänglig för alla (Norstedts 

svenska ordbok 2004).  En annan typ av beskrivning visar på mannens fokus för 

arbetet: ”Trots syrebrist i lokalen under seminariets senare del, och trots att 

problem med rundgång och överhörning från ett angränsande konferensrum gjort 

det nödvändigt att tala utan mikrofon, är M fortfarande alert, när jag efter 

seminariet får en pratstund med honom i loungen på Göteborg C.” (Korpskog 

2011).  

En brytande bana bland de könskonstruerade beskrivningarna är: ”Inte heller 

var det pengar som lockade M att läsa vidare. Det är först nu – nio år efter examen 

– som han närmar sig den lön han hade som snickare. I stället var det en önskan 

om utveckling och nya stimulerande uppgifter som lockade honom till skolbänken 

i slutet av 90-talet.” (Kuparinen 2010). Detta är en av få beskrivningar som ger 

uttryck för en annan sida av mannen än de makt- och strukturegenskaper som är 

en del i andra beskrivningar. Enligt Brymans (2011) tolkning av Foucaults teori 

påverkas uppsättningar av språkliga kategorier av ett objekt hur vi uppfattar 

objektet. I artikeln angående ”Mr. Socialtjänst” (Parvianen 2011) tillskrivs 

mannen genom det logiska språket vara oerhört viktig för det sociala arbetet. 

Symbolen för ”Mr. Socialtjänst” ger nästan uppfattningen av att mannen i fråga är 

socialtjänsten. Med anledning av detta uppfattar vi att han troligtvis har makt och 

stort inflytande i det sociala arbetet. I det fall var beskrivningen av mannen i 

förhållande till det sociala arbetet avviker från övriga uppmärksammas i artikeln 

att mannen inte tillhör normen genom att uttrycka att ”[…] inte heller var det 

pengarna som lockade […]” (Rolfer 2010), som om detta skulle var en självklar 

manlig egenskap. Man kan påstå att genom att visa på hans avvikelse stärks också 

definitionen av vad ”vanliga” män anses vara.  
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Kvinnor anses vara engagerade i människorna i det sociala arbetet vilket 

följande citat tyder på: ”[…] sitt genuina intresse och sin värme […]” (Kjellqvist 

2011), ”Medmänniska för utsatta kvinnor. K tycker att hon har hittat rätt i 

yrkeslivet. Hon är behandlingsassistent på Hera […]” (Rolfer 2011), ”Det är 

intresset för människor som driver henne att träffa de intagna.” (Borg 2011) och 

”K var en kvinna som aldrig slutade engagera sig och intressera sig för sin 

omvärld. Utöver sin yrkesverksamhet arbetade hon som jourhavande kurator och 

efter pensionen arbetade hon på Bris.” (Kjellqvist 2011). Detta kan ses som ett 

resultat av de föreställningar som finns angående kvinnliga egenskaper i form av 

omhändertagande (Lundgren 2001). En av ovan nämnda artiklar, ”Medmänniska 

för utsatta kvinnor.” (Rolfer 2011), placerar den socialarbetande kvinnan på 

samma ”nivå” som klienten. Att kvinnan beskrivs vara medmänniska betyder 

dessutom genom det logiska språket saker kring vad hon inte anses vara (Chaib 

1991). Att vara medmänniska till sina klienter innebär att hon inte är behandlare, 

att hon inte är terapeut eller förebild, hon är inte Mrs. Socialtjänst.  

 

Sammanfattande analys och diskussion 

Vår undersökning var avsedd att belysa hur artiklar i massmedia och facktidskrift 

beskriver socialarbetare och om denna beskrivning var påverkad av vilket kön 

som beskrevs. En kulturanalytisk bearbetning av artiklarna visade att män och 

kvinnor beskrevs på olika sätt i samtliga frågor ställda till texten. Vad gällde 

frågan: Efter vilka principer tilldelas auktoritet och inflytande i det sociala arbetet 

enligt massmedia och facktidskrift? beskrevs kvinnorna främst vara socionomer 

där det skedde en beskrivning av inriktningen då hon arbetade inom barn- och 

familjeomsorg. Den legitimitet vilket presenterades och som vi uppfattade ha  

lägst status var socionomstuderande och den av högst status var verksamhetschef 

för socialförvaltningen. Vad gällde kvinnorna skedde inte en beskrivning av deras 

utbildningsgrad eller specifika expertis inom området socialt arbete. Männens 

beskrevs vara docenter, forskare eller professorer. Här skedde alltså en 

beskrivning också av deras utbildningsgrad, vilket innebar att de fick en roll av att 

vara experter, då samhället legitimerar kunskap som statusbildande. Kvinnorna 
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fick genom detta utrymme att uttala sig främst om barn och unga, och männen om 

mer abstrakta ting i form professionalisering och privatisering inom det sociala 

arbetet. Männens beskrivna expertis innebar också en roll av att inneha ett 

tolkningsföreträde framför de vilka inte hade denna form av auktoritet, ofta 

kvinnorna. I frågan: Hur definieras manliga och kvinnliga socialarbetare och deras 

förhållande till omgivningen i massmedia och facktidskrift? beskrevs kvinnorna 

ofta i förhållande till familjen även om det inte hade någon relevans för artikeln. 

Kvinnorna beskrevs i förhållande till det sociala arbetet ofta vara ”offer”. Kvinnan 

ansågs vara i en svår position och beskrivningar gavs av henne som rädd. Det 

fanns även kvinnor som beskrevs som tuffa och modiga, vilka klarade av det 

sociala arbetet, men också i dessa beskrivningar skedde en beskrivning av arbetet 

som tufft för kvinnan. Männen beskrevs i förhållande till det sociala arbetet oftast 

som framträdande och dominanta. Vidare definierades kvinnorna och männen 

genom beskrivning av rummet. Kvinnorna beskrevs ofta med en te- eller 

kaffekopp i handen i sitt vardagsrum. Männen beskrevs främst genom ting i 

rummet som eleganta soffgrupper och tavlor på deras kontor. I vår sista fråga: 

Vilka egenskaper knyts till socialarbetarna i förhållande till kön i massmedia och 

facktidskrift? beskrevs kvinnorna som sprudlande och avspänt glad medan 

männen beskrevs som stöttande och utbildande. Både kvinnorna och männen 

beskrevs också i förhållande till sina intressen. Kvinnornas intressen vara ofta att 

odla blommor, vara med sina barn och barnbarn och att måla. Männens intressen 

var ofta relaterad till idrott och konkreta hantverk. När de båda könen beskrevs i 

förhållande till det sociala arbetet beskrevs männen som en viktig aktör med ord 

som t.ex. Mr. och exklusiv. Kvinnorna beskrevs vara mer engagerade i människor 

i det sociala arbetet, genom uttryck i form av ”omhändertagande” och 

”medmänniska”. 

Det sociala arbetet är ett kvinnodominerande yrke. Ett högre antal kvinnor 

disputerar dessutom inom området (Research school in social work 2009). 

Intressant i förhållandet till dessa uppgifter är att vår data presenterade kvinnliga 

socialarbetare vilka inte hade denna typ av utbildning. Beskrivningar av personer 

med hög utbildning skedde dock i förhållande till de manliga socialarbetarna. Vi 

menar att anledningen till detta resultat kan vara att det i samhället råder en 

uppfattning angående att det är män som har de ”höga” posterna inom en 

profession, därför är det också män vilka förväntas uttala sig i form av experter. 
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Samhällets eventuella uppfattning innebär att de män vilka inte har denna position 

inte lever upp till förväntningar angående vad mannen ”borde” vara, och därmed 

inte får utrymme att uttala sig eller påverka diskursen. Man kan uppfatta detta som 

ett resultat av att män i högre utsträckning än kvinnor har maktpositioner i 

samhället men att inte alla män har samma tillgång till makten. 

Att män vilka beskrivs i massmedia och facktidskrift beskrivs som experter, 

trots att alla inte är det i form av att ha hög utbildning, visar på att frågan om kön 

är en viktig aspekt i förhållande till vad personen uppfattas vara. Alla män 

”klumpas ihop” och samma typ av egenskaper förväntas av dem. Detta fenomen 

menar vi är tydligt även i förhållande till beskrivningen av kvinnliga 

socialarbetare. Då kvinnan närmar sig en position likt mannen av hög status, 

avvisas hon genom tydliga uttryck för att hon inte ”tillhör”. Den form av artikel 

som beskriver en framgångsrik kvinnlig socialarbetare som tillhör en lära, skiljer 

henne från de av högst status genom att beskriva dessa som ”de lärde”. Vi menar 

att här blir alltså frågan om kön en avgörande faktor. Det kvinnliga könet 

förväntas vara på ett sätt, och den kvinna som får tillgång till kunskapen får inte 

tillgång till makten i samma utsträckning som mannen.  

Dessa förhållanden innebär begränsningar för både kvinnliga och manliga 

socialarbetare. Eftersom männen förväntas vara experter förväntas de också 

förhålla sig till en viss typ av lära vilken förbinder dem med vissa typer av 

yttranden och ett förbud av andra. De förväntas dessutom engagera sig inom vissa 

genrer inom det sociala arbetet, genrer som genom diskursen uttryckts vara 

viktiga och manliga områden. Att inte förhålla sig till dessa normer innebär att 

göra motstånd vilket också innebär att utestängas från en gemenskap. Vad gäller 

de kvinnliga socialarbetarna är de begränsade genom att de inte får tillgång till 

makten, oavsett vilken lära de förhåller sig till. Foucaults teori gällande makt och 

kunskap innebär att kunskap är makt. Vi menar att kunskap är makt – om man är 

man, kunskap är en form av högre status, men inte makt – om man är kvinna.  

Att maktaspekten är en framträdande faktor i det sociala arbetet uppfattar vi 

kunna vara orsakat av att maktförhållande är en del i det sociala arbetet. Arbetet 

sker till stor del med marginaliserade och svaga grupper var det förekommer ett 

maktförhållande mellan socialarbetare och klient, vilket vi menar kan skapa ett 

förhållande till makten som överförs i övriga arbetssituationer. Att arbetet innebär 

vad vi skulle vilja påstå vara en betungande situation med resursbrist och 
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avsaknad av direkta arbetsdirektiv kan resultera i en arbetssituation av 

revirtänkande. Den makt man tillskrivs är en makt man eventuellt använder sig av 

för att göra sin röst hörd i en organisation var detta krävs för att kunna 

genomdriva sin vilja.   

Vad gäller beskrivningar av manliga och kvinnliga socialarbetare och deras 

förhållande till omgivningen menar vi att det också i dessa former av 

beskrivningar sker uttryck i form av stereotypa föreställningar kring kvinnor och 

män. Vår data stämmer till viss del med tidigare forskning angående 

beskrivningar av män och kvinnor. Anmärkningsvärt är att den som främst 

stämmer med vårt resultat är den undersökning Jacobsen genomförde år 1912. 

Vårt resultat av frågeställningen gällande beskrivningar av manliga och kvinnliga 

socialarbetare säger att kvinnor ofta karakteriseras utifrån en relation till en man, 

och mannen i förhållande till hans relation till samhället. Detta är samma resultat 

som Jacobsen kom fram till – och menade vara mäns makt och dominans 

avspeglad i språket (Nordenstam 2003).  

Att beskriva kvinnans familjeförhållanden, det ”tuffa” sociala arbetet och den 

socialt verksamma kvinnan som verksam utifrån sitt vardagsrum, menar vi vara 

sätt att uttrycka att kvinnan inte är lika viktig i det sociala arbetet som mannen. 

Hon är en del av det men blir också det andra könet i förhållande till mannen då 

hon beskrivs vara engagerad i sitt privatliv och arbeta utifrån vardagsrummet eller 

med en tekopp i handen. Eftersom typen av beskrivningar vad gäller män inom 

det sociala arbetet ger uttryck för att han är framträdande och viktig och arbetar 

från kontoret med dess exklusiva skrivbord och soffgrupp får man uppfattningen 

av att han är verksam inom det sociala arbetet på ett mer ”seriöst” plan. Han är 

framgångsrik, han är engagerad och vi vet inget om hans privata förhållande. Att 

det görs en skillnad på man och kvinna i dessa förhållanden blir tydligt. Det blir 

också tydligt att mannen är den som beskrivs ha högre status inom området. Man 

kan dock ställa sig frågan kring vilken socialt arbetande person man skulle vilja 

gå till och få hjälp med sina problem? Spelar den exklusiva soffgruppen och 

skrivbordet egentligen någon roll? Kan det till och med vara så att man hellre 

pratar med någon som kokar en kopp te och som man kan samtala med i ett 

vardagsrum, i stället för på andra sidan ett exklusivt skrivbord på ett kontor? Vi 

menar att beskrivningen av mannen i detta fall kan ge en känsla av ett distanserat 

och stelt förhållande till det sociala arbetet och dess klienter, därför blir det 
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eventuellt svårt för mannen att arbeta på fältet med klienter men lättare att 

vidareutbilda sig. 

Detta kan också sättas i förhållande till de beskrivningar som görs angående 

vad personen i fråga utstrålar. Enligt våra data utstrålar kvinnor lugn och trygghet 

och de anses vara glada och sociala. Männen beskrivs vara karismatiska, stöttande 

och utbildande. Vi vill påstå att dessa beskrivningar ger uttryck för att män och 

kvinnor är verksamma inom olika områden inom det sociala arbetet, vilket också 

våra tidigare beskrivna data tyder på. Beskrivningarna syftar till att kvinnan 

genom sitt lugn och sin trygghet är någon man vill tala om sina problem med. 

Mannen som är karismatisk och utbildande kan tänkas vara bra på att lösa 

konkreta problem, som t.ex. bostadsbrist, eller fungera som utbildare i form av att 

vara professor. Man skulle kunna se dessa konstruktioner av man och kvinna som 

kompletterande för varandra inom det sociala arbetets breda fällt. Vi menar dock 

att detta kan verka hämmande för den enskilda individen, som p.g.a. 

könstillhörighet förväntas vara engagerad inom det ena eller andra området inom 

det sociala arbetet.  

Den övergripande slutsatsen av vårt resultat innebär att män beskrivs vara av 

högre status inom det sociala arbetet. Detta leder till tolkningsföreträde och 

dominans i förhållande till kvinnorna. Vi vill dock påpeka att vi menar att detta 

förhållande innebär begränsningar för både könen. Att man och kvinna förväntas 

vara bra på olika saker inom olika områden, att de tillskrivs olika egenskaper och 

beskrivs i förhållande till olika omständigheter innebär att göra skillnad på könen 

var den ena är överordnad den andra. Men inom dessa könsföreställningar finns 

alltså en uppsättning regler att förhålla sig till, vilket innebär en inskränkning för 

den enskilda individens möjlighet att både göra motstånd mot denna ordning och 

att samtidigt tillhöra sammanhanget.  

 Socialarbetarens samhällsfunktion uppfattas allmänt vara den att ”hjälpa 

andra människor” (Järvinen 2002). Men eftersom man och kvinna har olika roller 

inom det sociala arbetet förväntas en manlig och kvinnlig socialarbetare göra detta 

på olika sätt, kvinnan genom sitt lugn, sin värme och sin trygghet, männen genom 

att stötta och utbilda. Detta innebär troligtvis att klienten förväntar sig en viss typ 

av hjälp av en kvinnlig respektive manlig socialarbetare, liksom att reaktionerna 

och strategierna hos klienten påverkas. Att som socialarbetare inte förhålla sig till 

förväntningar kring könskonstruktionerna menar vi kunna påverka mötet med 
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klienten, då dennes förväntningar på mötet i så fall inte uppfylls. Vad som anses 

vara en god kvinnlig respektive manlig socialarbetare påverkas av vad klienterna 

uppfattar vara ett gott bemötande och ett gott resultat. Att som manlig och 

kvinnlig socialarbetare förhålla sig till förväntningarna kring könsnormerna kan 

därför till viss del vara en fördel för att uppfattas vara en ”bra” socialarbetare. Att 

uppmärksamma är dock tillgången till motmakt, som faktisk kan skapa ett socialt 

arbete var det finns samma möjlighet för män och kvinnor att välja inriktning och 

genre. Ett förhållande som vi menar skulle vara befriande för både man och 

kvinna. En utopi skulle vara om det sociala arbetet beskrevs som en profession, 

var kön inte fungerade som en påverkande dimension menar vi. För att möjliggöra 

detta är det av vikt att våga se det sociala arbetet så som det faktiskt fungerar som 

organisation och våga ifrågasätta detta.  

Avslutningsvis skulle vi vilja ge uttryck för att kön inte är en återgivning av 

de naturgivna eller biologiska förutsättningarna i våra kroppsliga funktioner. När 

vi uppmärksammat förhållandet av beskrivningar av manliga och kvinnliga 

socialarbetare framkommer förhållanden vilka har en tydlig förankring i sociala 

och kulturella omständigheter. Vi menar att man i framtiden inte bara bör ställa 

frågan vad en man och kvinna är, utan att precisera vilken man och kvinna man 

talar om. Vad som är intressant att undersöka är inte om kulturella och sociala 

omständigheter påverkar människan, utan hur det påverkar den specifika 

individen och hans eller hennes sätt att leva sitt liv i förhållande till 

könskonstruktionerna. Detta förhållningssätt innebär att synliggöra vilka processer 

som producerar de rådande könskonstruktionerna och vad detta för individen 

innebär i form av fördelar och orättvisor. Att vår studie till stor del gett samma 

resultat som en studie gjord av Jacobsen för hundra år sedan borde vara ett 

ögonöppnande för att vi inom vissa områden inte utvecklats i takt med resten av 

samhället, men att det nu är dags.  
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