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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter  

att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på 

socialtjänsten. För att uppnå syftet med studien har två fokusgruppsintervjuer genomförts med 

socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten samt 

en enskild intervju med läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom 

socionomprogrammet. Det har även inhämtats empiri i form av kursplaner, kursutvärderingar 

samt en självvärdering av socionomprogrammet för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

  

Av studiens resultat framgår det att de intervjuade studenterna anser att genusperspektivet 

berörs till viss del, men att de önskar mer kunskap kring kön och genus i syfte att känna sig mer 

trygga inför deras framtida arbete. Samtidigt menar både de intervjuade studenterna och läraren 

att socionomutbildningen är en generalistutbildning. Kunskapsnivån samt omfattning av genus 

kan däremot påverkas av studenternas egna erfarenheter och intresse av ämnet. Något som visat 

sig vara av betydelse är vikten av reflektion och att det är ett verktyg som skapar och utvecklar 

kunskaper. Detta urskiljs i både studenternas utsagor om deras kunskaper samt det faktum att 

socionomprogrammet ständigt arbetar med för att utveckla programmet inom områden som 

exempelvis genus. Det vill säga att reflektion och diskussion är ett sätt att få nya eller fördjupade 

kunskaper om genus, och därmed bör alla våga prata om genus. 

  

Nyckelord: fokusgrupp, genus, kunskap, kön, socialkonstruktionism, socialt arbete, 

socialtjänst, studenter  
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Abstract 
This study aims to examine what the social work program teaches in regards to the knowledge 

and critical perspectives related to sex and gender. This is done through examining students’ 

personal experiences of sex and gender in both their education and their work in the social 

services. To achieve the purpose of this study two focus groups have been interviewed as well 

as a teacher who, in the social work education, works with questions related to course 

development. We have also collected text material in the form of course plans, student course 

evaluations and a self-assessment of the program. 

  

The results of the study revealed that the interviewees think that the gender perspective is partly 

considered, but they wish for more knowledge regarding sex and gender. This is so that they, 

in the future, could be able to deal with issues related to sex and gender. It has been brought to 

attention by interviewees, students’ likewise the teacher, that the student’s education and 

knowledge is affected by their own personal interests and experiences. Something that is of 

importance is reflection and how it is an instrument to create and develop new knowledge. This 

is demonstrated in both the students’ statements regarding their knowledge and also because of 

the fact that the social work education is constantly seeking to evolve itself in areas including 

the gender-perspective. That said is reflection and discussion important means to get new or 

develop knowledge about gender and therefore should we dare to talk about gender. 

 

Keywords: focus group, gender, knowledge, sex, social constructionism, social services, social 

work, students. 
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Inledning 
Varje år lockar socionomprogrammet många nya studenter. Huvudämnet i utbildningen är 

socialt arbete som avser förbereda studenter inför det kommande arbetslivet. Studenterna får på 

utbildningen kunskaper om hur de ska bemöta individer i socialt utsatta situationer men även 

vilket stöd som klienterna kan tänkas behöva (Morén, 2010). De kunskaper som fås grundas på 

utbildningens examensmål, vilka fastställs av riksdagen under Högskoleförordningen 

(1993:100). Samhällets beslut och strömningar har en inverkan på samhällsutvecklingen och 

välfärdssystemet. Detta påverkar i sin tur socionomutbildningen och därmed även samhällets 

framtida socialarbetare (Sandström, 2010). Ett exempel på detta går att förstås genom #metoo-

rörelsen som riktade uppmärksamhet mot den mängd sexuella trakasserier, våld och kränkande 

behandling som existerar i samhället (Regeringen, 2018). #metoo visade hur ett 

samhällsproblem uppmärksammas och vilka satsningar samhället väljer att göra. Responsen till 

detta utmynnade i att samhället valt att motverka detta genom bland annat ökad kompetens 

inom socialtjänsten och det sociala arbetet kopplat till mäns våld mot kvinnor samt våld i nära 

relationer. Syftet var då att öka kunskapen kring denna problematik vilket resulterade i att ett 

nytt examensmål för socionomprogrammet fastställdes och kommer träda i kraft höstterminen 

2018 (Regeringen, 2018). I och med detta går det att påvisa att samhället utformar framtida 

socialarbetare som i sin tur kommer kunna bemöta klienter utifrån ny kunskap. 

 

För 20 år sedan uppmärksammades de brister som finns i forskningen vad gäller 

könsperspektivet i socialt arbete. Forskningen påvisar att insatser kan få olika utfall på grund 

av klientens könstillhörighet (Hedin & Månsson, 2000). Socialtjänstens värderingar om kön 

kan påverka dess bedömningar av flickor respektive pojkars eller kvinnor respektive mäns 

behov. En viss skillnad går att urskilja i hur handläggare på socialtjänsten utredde respektive 

köns situation, vilka bedömningar de gjorde och i vilken insats det utmynnade i (jmf. Kullberg 

2005; Kullberg, 2006; Socialstyrelsen, 2004). I Socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf 

står det att “[...] socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor [samt] aktiva 

deltagande i samhällslivet” (1 kap. 1 §). Det vill säga att socialtjänsten ska bemöta sina klienter 

utifrån dessa villkor. Socialstyrelsen (2004) menar däremot att när en socialtjänst arbetar 

jämställt så behöver det inte betyda att åtgärder för flickor och pojkar eller män och kvinnor 

ska utmynna i samma insatser. Olika samhälleliga och personliga förutsättningar om kön och 

genus kan resultera i olika behov av insatser. Det vill säga att samma insats inte behöver ge 

samma effekt för pojkar och flickor eller män och kvinnor. Detta kan dock uppfattas 

problematiskt då det finns en risk att förstärka könsstereotyper och därmed skapa generaliserade 

bilder av de insatser som individen kan ha behov av (Kullberg, 2005; Kullberg, 2006; 

Socialstyrelsen, 2004).  I och med detta går skillnader att urskilja kring hur klienter bemöts 

beroende på klientens könstillhörighet. Detta gör att vi vill undersöka hur kunskaper kring kön 

och genus kan påverka socialarbetarens förhållningssätt gentemot klienterna. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter 

att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även socialtjänsten. 

Studien kommer ha sitt fokus på socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd 

utbildning eller arbete inom utredningsenheterna på socialtjänsten. För att besvara syftet 

kommer nedanstående frågeställningar att ställas:  
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Frågeställningar 
• På vilket sätt och omfattning berörs kön och genus på utbildningen?  

• Hur väl förberedda känner sig socionomstudenterna för arbetslivet utifrån de kunskaper 

om genus som socionomutbildningen givit dem? 

• Vilka erfarenheter har socionomstudenterna kring hur genusfrågan berörs på 

socialtjänsten?   

 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att den professionella identiteten som socionom utvecklas genom 

en professionell expertis som delges av utbildningen. Genom utbildningen tar den enskilde 

bland annat del av yrkesspecifik litteratur och kunskap kring begrepp, språk, kultur och 

världsbild. Vidare har den professionelle ansvar att ständigt utveckla sin identitet som socionom 

likväl hens kompetens, då det ständigt sker förändringar. Den tidigare forskningen har vidare 

visat att det råder skillnader inom professionaliseringen och menar därigenom att det kan vara 

av vikt att införa någon form av lärlingstid, där studenterna efter utbildningen kan arbeta vid 

sidan av som lärling i två år för att på så sätt se om kompetensen inom området stärks. Detta då 

den tidigare forskningen kunnat urskilja en viss brist över den kunskap som nyblivna 

yrkesverksamma har med sig efter utbildningen (jmf. Dellgran & Höjer, 2005; Iarskaia-

Smirnova & Romanov, 2008; Bergmark & Lundström, 2005).  

 

Avby (2016) tar upp vikten av lärande för att utveckla ett professionellt arbete. Ett professionellt 

lärande krävs för att därigenom utveckla en professionell expertis. Det professionella lärandet 

utvecklas när yrkesutövaren kombinerar den teoretiska och praktiska kunskapen. Kraven på det 

professionella arbetet ökar likväl på den professionella yrkesutövaren. Det praktiska arbetet bör 

använda sig av flera kunskapskällor för att därigenom utveckla den professionella 

kompetensen. Däremot påpekas det att kunskapsutvecklingen i arbetet kräver en arbetsplats 

som stödjer lärande. Om det finns en begränsning i lärmiljön och det saknas en organisering av 

lärandet kan det medföra en risk att utebli utvecklingen av kunskapen (Avby, 2016). Att vara 

professionell innefattar ett ansvarstagande inom sitt yrkesfält. Det professionella lärandet pågår 

ständigt i arbetet. Det gäller att ständigt organisera och tillämpa kunskap, bli medveten om den 

enskildes påverkan på arbetet och de förutfattade meningar som kan hindra en utveckling av 

arbetet. Vidare ska den professionelle ständigt söka efter ny kunskap. Det gäller att använda 

den professionella kunskapen på ett medvetet sätt för att på så sätt uppfylla yrkets uppdrag och 

utveckla en professionell expertis (Avby, 2016). 

 

Det går att förstå att det sociala arbetet är en profession som är beroende av samhällets normer, 

förväntningar och regler men som dessutom är av betydelse för yrkesutövningen och dess 

relation till klienten (Bergmark & Lundström, 2005). I den tidigare forskningen nämns det 

relativt stora handlingsutrymmet som socialarbetare har i sitt arbete och att det i detta 

handlingsutrymme går att nyttja sin professionella kunskap. Denna kunskap kopplas återigen 

till den professionella identiteten som består av empiriska fakta, praktisk yrkeserfarenhet och 

professionella normsystem. Däremot påpekas det även att de egna värderingarna hos 

socialarbetarna kan påverka valet av handlingsåtgärder. Socialarbetarna ser oftast normer, 

lagar, regler, andra styrdokument eller ”tysta överenskommelser” som ett viktigt underlag för 

beslut men att de däremellan även kan tycka till själva. Trots vikten av att vara objektiv kan de 

egna värderingarna komma att påverka arbetet, detta främst när etiska dilemma uppstår (jmf. 

Herz, 2012; Mattison, 2000; Skogens, 2007; Svensson, 2011; Wörlen, 2010). 
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Det går att förstå att det finns brister i professionaliseringen och att dessa brister går bland annat 

att urskilja genom den ojämlikhet som finns avseende kön i arbetet. I det sociala arbetet 

eftersträvas det att behandla människor utifrån den egna individen men trots detta kan kön bli 

en skillnadsskapande kategori. Det vill säga att föreställningar av hur män respektive kvinnor 

är eller bör vara kan ha en påverkan i bedömningar och beslut (se exempelvis Herz, 2012). 

Vidare finns diskussioner kring att mer tonvikt i utbildningen bör läggas vid diskriminering- 

och jämställdhetsfrågor och dess påverkan i praktiken men även vid kritiskt tänkande för att 

socialarbetaren på så sätt ska kunna utveckla en professionell identitet. Detta för att 

socialarbetaren ska bemöta utsatta grupper mer jämställt. Socialarbetare ska sträva efter att vara 

objektiva men då kan det även finnas en tendens att klientens situation bedöms utifrån just kön 

(Herz, 2012). Den tidigare forskningen menar att kön och dess lika värde är och kommer att 

vara en fortsatt viktig fråga för det sociala arbetet, för att på så sätt kunna utmana de stereotyper 

som finns i samhället (jmf. Herz, 2012; Iarskaia-Smirnova & Romanov, 2008). 

 

Lay och McGuire (2010) påvisar vikten av att använda reflektion som ett pedagogiskt verktyg 

inom det sociala arbetet. Även Avby (2016) betonar reflektion som en viktig aspekt för lärandet, 

där hon menar att den ”tysta kunskapen” bör komma till uttryck och delges andra yrkesutövare. 

Reflektion kan därigenom vara av vikt för att således uppmärksamma olikheten i värderingarna 

som kan uppstå gällande bland annat social rättvisa och mänskliga rättigheter (jmf. Avby, 2016; 

Bell, Moorhead & Boetto, 2014). Vidare kan reflektion både vara till nytta likväl en barriär för 

lärandeprocessen. Vilken kunskap som den enskilde väljer att ta till eller förkasta kan påverkas 

av de egna värderingarna och därigenom påverka arbetet. Detta då enbart reflektion kan 

framkalla partiskhet samt ge möjlighet att upprätthålla sin världssyn. Däremot är det av vikt att 

reflektera för att på så sätt identifiera den egna partiskheten likväl för att förstå hur värderingar 

påverkar saker runtom (jmf. Bell m.fl., 2014; Lay & McGuire, 2010). Avby (2016) menar att 

det finns en orsak till varför den enskilde handlar på ett visst sätt och att detta kan komma till 

uttryck genom reflektion där handlingen kan komma att bli till ett mer meningsfullt 

sammanhang. Reflektion är en central förmåga att identifiera kunskapen bakom handlingarna 

för att således utveckla det praktiska arbetet. Reflektion är därmed en viktig aspekt i 

utbildningen men även i yrket för att därigenom delges en kompetensutveckling. Reflektion går 

att se som ett medel för att omvandla erfarenheter till lärande (Avby, 2016).  

 

Sammanfattningsvis går det att förstå att socialarbetare har ett ansvar att utvecklas då det sker 

ständiga förändringar i arbetet. Tidigare forskning har visat att det finns brister över den 

kunskap som finns idag. Lärande är en viktig aspekt för utvecklingen av en professionell 

expertis. Därav vill vi undersöka vad socionomstudenters erfarenheter är av lärandet i 

utbildningen för att därigenom se hur det kommer i uttryck på socialtjänsten. Vidare omnämns 

reflektion som ett verktyg för kunskapsutveckling och att detta är viktigt i utbildning likväl 

yrkeslivet. Reflektion medför även till en större medvetenhet och kan ge förklaring till varför 

den enskilde agerar på ett visst sätt. Genom att reflektera med andra yrkesutövare kan 

kunskaper, erfarenheter och värderingar delges varandra. Detta är av betydelse då kunskaper, 

erfarenheter och värderingar kan ha en påverkan på handlingsutrymmet likväl 

handlingsåtgärder. Eftersom åsikter och värderingar kan skilja sig mellan socialarbetare kan det 

resultera i skillnader kring hur klienter blir bemötta, då det går att förstå att skillnader kan uppstå 

mellan könen. Det finns således föreställningar kring hur en man respektive kvinna är eller bör 

vara och att detta kommer främst i uttryck i utredningar. De artiklar som vi valt att använda oss 

av i vår studie sträcker sig över tio år och under denna period diskuteras denna problematiken 

kring förhållningssättet gentemot klienterna. Detta har gjort att vi valt ämnet genus för att 

undersöka hur kunskaper som utbildningen ger kring genus kan komma att påverka arbetet på 

socialtjänsten. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten socialkonstruktionismen att beskrivas, 

vilken är vår inspiration i studien. Vidare kommer kön och genus samt kunskap och doxa att 

beskrivas och analyseras i relation till empirin och det resultat vi fått fram utifrån intervjuerna. 

 

Vetenskapsteoretisk hållning - Socialkonstruktionism 
Vi vill i denna studie problematisera idén om en objektiv, opartisk kunskap samt reflektera över 

de “självklara” kunskaperna som studenterna kan tänkas ha. Av denna anledning intar vi ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt som i sig är kritisk till omvärlden och dess kunskaper 

som uppfattas vara självklara (jmf. Burr, 2003). En grundtanke inom socialkonstruktionismen 

är att all kunskap härstammar från människor och deras sociala interaktioner. Vidare menas det 

att det är språket som konstruerar gemensamma sanningar om kunskapen. Av denna anledning 

går det därmed inte att tala om en objektiv eller opartisk kunskap (Burr, 2003). Utifrån detta 

går det att förstå att socionomstudenternas kunskaper kring kön och genus är kontextberoende, 

det vill säga att deras kunskaper kan förstås i relation till deras utbildning likväl erfarenheter av 

deras arbete på socialtjänsten. 

 

Studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att 

utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även socialtjänsten. 

Under studiens gång har datainsamling i form av textmaterial och intervjuer gjorts. Dessa har 

givit sina egna vinklar och versioner av sanningar. Utifrån det socialkonstruktionistiska 

förhållningssättet går det att förstå att dessa versioner av sanningar inte kan uppfattas vara 

fullständigt objektiva eller opartiska men ger snarare förklaringar och synvinklar på vilket sätt 

och omfattning som kön och genus berörts på socionomutbildningen och socialtjänsten (jmf. 

Burr, 2003).  

 

Studenterna som medverkat i denna studie har delgett sina erfarenheter och tankar kring hur 

kön och genus berörts på socionomutbildningen likväl socialtjänsten. De kunskaper som 

studenterna besitter speglar enbart deras egna personliga erfarenheter samt upplevelser och 

speglar därmed inte alla socionomstudenters erfarenheter kring kön och genus på 

socionomutbildningen (jmf. Burr, 2003). Den intervjuade läraren delgav sina åsikter samt 

kunskaper kring den omfattning hen anser att kön och genus berörs på utbildningen. Även om 

det kan ge insyn på lärarperspektivet innebär det inte att lärarens åsikter finns återspeglade i 

hela lärarkåren. De kursutvärderingar som redovisas är frivilliga att fylla i och kan därmed inte 

heller spegla alla studenters åsikter kring den omfattning som kön och genus berörts. 2013 års 

självvärdering till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kan heller inte spegla en objektiv och 

opartisk syn (ORU 1.4.1-2249/2013), då endast somliga examensmål samt dess relevanta kurser 

presenterades (jmf Burr, 2003).  

 

Kön och genus 
I det västerländska samhället finns en vanlig uppfattning av att det existerar en naturlig 

uppdelning av kvinnor och män vilket grundas i människans reproduktiva kön. Det betyder att 

beteenden uppdelas, framhävs och relateras till de respektive biologiska könen (West & 

Zimmerman, 1991). Denna uppdelning bygger på att kvinnor och män är motsatser, vilket vi 

anser är problematiskt då vi har uppfattningen om att människan är alltför komplex för att 

kategoriseras på detta vis. Medan kön definieras utifrån människors reproduktiva kön har 

begreppet genus uppkommit genom individers upplevelser av att deras biologiska kön inte 
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överensstämde med deras könstillhörighet (Connell & Pearse, 2015). Vi utgår därmed i vår 

studie från att förstå kön utifrån det biologiska och genus utifrån det sociala och psykologiska 

(jmf. Carlson, 2001; Connell & Pearse, 2015; West & Zimmerman, 1991).  

 

Vår tolkning och uppdelning av kön och genus anser vi är i linje med det faktum att vi tar 

inspiration från socialkonstruktionismen och dess tanke om att all kunskap är kontextberoende 

(Burr, 2003). Därmed väljer vi att problematisera, kritisera och reflektera kring kunskaper som 

av somliga kan uppfattas vara självklara, i synnerhet föreställningen av en dikotom uppdelning 

av kvinnor och män. Att ha en dikotom uppdelning av kvinnor och män uppfattar vi som 

problematiskt då det kan riskera att förstora upplevda skillnader mellan kvinnor och män (jmf. 

Connell & Pearse, 2015). Forskning visar att det existerar skillnader mellan kvinnor och mäns 

hjärnor, men att dessa är små och inte har någon signifikant skillnad. Vidare förklaras och 

förstås de existerande skillnaderna bero på beteendet än att dessa skillnader påverkar beteendet. 

Detta är av intresse då forskningen visar att de skillnader som finns är knutna till sociala 

faktorer, det vill säga genus, snarare än biologiska faktorer (Connell & Pearse, 2015).  

 

Vår studie syftar till att undersöka socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på 

socionomprogrammet samt socialtjänsten. Studiens inledning påvisar det faktum att när 

handläggare på socialtjänsten utreder och bemöter en klient kan det resultera i att bedömningar 

och insatser påverkas av klientens könstillhörighet (jmf. Hedin & Månsson, 2000; Kullberg, 

2005; Kullberg, 2006; Socialstyrelsen, 2004). Genom detta går det att förstå att kön skapas och 

förstärks. Att skapa kön handlar om att konstruera skillnader mellan kvinnor och män. Dessa 

skillnader är varken naturliga, väsentliga eller biologiskt grundade. När dessa skillnader 

konstruerats har de i syfte att förstärka idén om att denna könsuppdelning är väsentlig (jmf. 

West & Zimmerman, 1991).  

 

Doxa 
Doxa är ett begrepp som vi valt att ta i beaktande då det är en uppsättning värderingar och 

diskurser som existerar inom ett fält, i det här fallet socionomutbildningen och socialtjänsten, 

vilka går att förstå som självklara och underförstådda principer (jmf. Järvinen, 2003; Webb, 

Shirato, Danaher, 2002). Doxa kan därmed förstås som något omedvetet i form av normer och 

tankesätt som konstruerats till följd av regler och riktlinjer inom programmet. Vidare är doxa 

relevant för vår studie då det innefattar idén om att studenterna snarare ska anpassas till 

utbildningen än att utbildningen anpassas till studenterna (jmf. Järvinen, 2003; Webb m.fl., 

2002). Detta då utbildningen genom sina examensmål belyser de kunskaper som 

socionomstudenterna ska tillskaffa samt förhålla sig till. Pedagogiska medel är således verktyg 

för att främja en specifik doxa hos socionomstudenterna. Studenterna får genom utbildningen 

kunskap och verktyg för sin kommande yrkesroll, vilka utvecklas från de legitima sanningar 

(jmf. Webb m.fl., 2002). Genom utbildningen får studenterna således kunskaper kring kön och 

genus, vilka i sin tur kommer komma i uttryck i deras framtida yrkesroll. 

 

Kunskap 
Kunskapen kan vara självklar och förståelig för vissa medan det för andra inte behöver vara 

lika självklart och naturligt. Detta då det kan uppstå en ”krock” mellan olika 

verklighetsuppfattningar. Kunskapen går således att fås genom individens medvetande och 

beroende på kontextens sammanhang kan kunskapen vara föränderlig (Rigné, 2015). Detta går 

i linje med socialkonstruktionismens föreställning om att all kunskap är kontextberoende, 

vilken således påverkas av dess tid och kultur (Burr, 2003). Det kan därigenom betyda att 

studenterna, beroende på kontextens sammanhang, kan tillägnas olika kunskaper om genus. Det 
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som kan ha ett inflytande över kunskap är bland annat förförståelsen den enskilde har till ett 

visst ämne eller sammanhang. Idén om en objektiv kunskap försvinner på så sätt att flera 

faktorer kan ha ett inflytande på kunskapen. Däremot går den relativa kunskapen att 

problematisera då det är svårt att bedöma vems kunskap som är mer eller mindre sann. Detta 

då det finns en skillnad på att faktiskt veta något och ha en uppfattning om vad en sann kunskap 

är. En realistisk utgångspunkt i förhållande till kunskapen går däremot att förstå som den mest 

givande (jmf. Burr, 2003; Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003; 

Nationalencyklopedin, u.å.; Rigné, 2015). Beroende på hur studenterna förhåller sig till den 

kunskap som utbildningen ger kan de därigenom utveckla olika kunskaper. Kunskapen går på 

så sätt att förstå som något fortlöpande men som däremot inte får förväxlas med medveten 

feltolkning av sanningen (jmf. Rigné, 2015). Genom det socialt bestämda går det att få en 

uppfattning av vad som är kunskap. Kunskapen kan vidare användas som ett verktyg till att 

kontrollera olika grupper för att således se hur de utvecklat den kunskap som eftersträvas. För 

att tillägnas en så kallad ”rätt kunskap” krävs en inlärningsprocess i form av att studenterna 

delges kunskap i form av lärande av andra. Det går att förstå att kunskapen kan ”läsas” in och 

således utvecklas. Därigenom kan studenterna utveckla en förståelse för hur exempelvis teorier 

är som de är. (jmf. Rigné, 2015). 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt. Här kommer bland annat val 

av forskningsmetod, datainsamlingsmetod (i form av fokusgruppsintervjuer, enskild intervju 

och insamling av textdokument), urvalsmetod och analysmetod att presenteras men även 

studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet kommer att klargöras. Vidare 

kommer vi att diskutera hur studien förhållit sig till de etiska principerna. Avslutningsvis görs 

en motivering till uppdelningen av empiri- och resultatavsnitten. 

 

En kvalitativ undersökning 
Studiens syfte är att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att 

utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas erfarenheter av kön och genus på utbildningen men även socialtjänsten. 

Det betyder att socionomstudenterna är i fokus och deras upplevelser, värderingar, reflektioner 

samt resonemang är av den betydande karaktären för att således kunna svara på syftet. I och 

med att vi inte önskar resultat i form av siffror utan snarare en förståelse och tolkning av 

handlingarnas innebörd, så är en kvalitativ ansats bäst lämpad för vår studie (jmf. Bryman, 

2011).  

 

Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer 
Vi genomförde två fokusgruppsintervjuer med fyra socionomstudenter i den ena gruppen och 

tre socionomstudenter i den andra. Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med studenter 

som haft verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten. Detta då dessa studenter kan delge 

sina erfarenheter av genus på utbildningen likväl socialtjänsten. Fokusgruppsintervjuer var ett 

bra val för vår studie då denna intervjuform har fokus på att diskutera ett visst valt ämne med 

andra i gruppen (jmf. Wibeck, 2010). Studenterna fick under intervjun framföra sina egna 

åsikter och tankar om studiens syfte, vilket medförde att vi kunde studera interaktionen som 

skapades inom gruppen. Fördelen med fokusgruppsintervjuer, i jämförelse med om vi skulle ha 
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en individuell intervju med deltagarna, är att studenterna fick möjlighet att utbyta samt delge 

varandra åsikter och funderingar. Vidare fick de möjlighet att ställa varandra frågor vilket 

medförde ett rikare material. Under intervjun kunde deltagarna välja att antingen prata utifrån 

sina personliga erfarenheter eller på ett mer generellt plan. Vidare användes stimulimaterial 

under intervjuerna (se bilaga 4) för att därigenom väcka en rikare diskussion. Deltagarna kunde 

då föra en diskussion kring stimulimaterialet eller göra andra kopplingar och jämförelser (jmf. 

Wibeck, 2010).  

 

Genom denna intervjuform, till skillnad från enskilda intervjuer, kan deltagarna känna sig mer 

bekväma då deltagarna är fler i antal än vi som intervjuar. Studenterna kan då ha känt en känsla 

av att deras röster blev mer hörda på ett mer avslappnat sätt än om de skulle blivit intervjuade 

individuellt (jmf. Wibeck, 2010). Intervjuerna var utformade på ett sådant sätt att det var en 

som intervjuade en grupp och den andra antecknade och såg till att inspelning och annan teknisk 

utrustning fungerade. Intervjuaren introducerade diverse diskussionsämnen och såg till att 

skapa en konversation i gruppen (jmf. Kvale & Brinkman, 2014). Det går att förstå att denna 

datainsamlingsmetod medför till att makt och kontroll i förhållande till deltagarna minskar, 

vilket således medför till att diskussionerna sker mer på deltagarnas villkor. Det framkallar i 

sin tur en bredare och mer utvecklad förståelse hos oss forskare för deltagarnas erfarenheter, 

åsikter och sätt att se på samhället (jmf. Wibeck, 2010).  

 

Utöver fokusgruppsintervjuerna genomfördes även en enskild intervju med läraren med ansvar 

för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet vid Örebro universitet. Detta för att få en 

mer generell syn på hur genus berörs och/eller är tänkt att beröras på programmet. Då den 

intervjuade har ansvar för kursutvecklingsfrågor inom programmet går det att förstå att hen har 

särskilda kunskaper om socionomprogrammet och dess utveckling. Målet med denna intervju 

är att få kunskap likväl fakta om studiens ämne snarare än åsikter och privata upplevelser (jmf. 

Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Under samtliga intervjuer användes semistrukturerade intervjuguider (se bilagor 3 och 5) för 

att på så sätt få rikare intervjuer. Då vi önskade få en struktur likväl flexibilitet i intervjuerna 

var semistrukturerade intervjuer mest lämpade för vår studie. Intervjuerna hade således en viss 

struktur i utformningen av frågorna samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor. På så sätt 

fick vi ett bredare material där intervjupersonerna bidrog med nya perspektiv som vi annars 

kanske inte skulle ha tänkt på eller berört (jmf. Nilsson, 2014).  

 

Insamling av textdokument 
En insamling av olika dokument i form av kursplaner, kursutvärderingar samt Örebro 

universitets självvärdering för UKÄ gjordes för att därigenom få en mer generell fakta på hur 

det ser ut på socionomprogrammet avseende kön och genus. Vi valde att granska samtliga 

kursplaner för vårterminen 2018 då dessa kurser är aktuella idag. Genom de insamlade 

kursplanerna vill vi belysa de mål som innefattar kön och genus likväl i vilken utsträckning kön 

och genus är tänkta att beröras. Endast de mål som berör kön och genus eller närliggande 

områden som exempelvis etik, värderingar och människors livsvillkor har plockats ut då dessa 

är av relevans för vår studie. Även mål som berör reflektion över den egna lärandeprocessen 

kommer att beaktas då vi anser att detta kan ha en påverkan på studenternas erfarenheter av 

genus på programmet samt socialtjänsten. För att skapa tydlighet och hålla god struktur har vi 

valt att dela upp målen efter respektive kurs. Kursplanerna finns att inhämtas via Örebro 

universitets hemsida (se även URL-länkarna i referenslistan).  
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Vi valde vidare att granska kursutvärderingarna för höstterminen 2017 då de aktuella kurserna 

för 2018 ännu inte är avslutade och därmed har ännu inga utvärderingar gjorts. Med hjälp av 

kursutvärderingarna kunde vi få en bild av hur fler socionomstudenter upplevde 

genusperspektivet på programmet, och därmed inte enbart av de studenter vi valde att intervjua, 

detta med hjälp av den skala som kursutvärderingen utformat. Även kursutvärderingarna är 

uppdelade utefter respektive kurs, detta för att hålla en struktur som medför en tydlighet för 

läsaren. Kursutvärderingarna är inhämtade via Örebro universitets studentportal, Studentforum, 

och därmed finns ingen direkt källhänvisning, dock är det möjligt att ta kontakt med universitet 

för att inhämta dessa.  

 

Utöver kursplanerna samt kursutvärderingarna valde vi att granska Örebro universitets 

självvärdering för UKÄ för att således se programmets egna bedömningar kring särskilt utvalda 

examensmål. I och med att den senaste självvärdering gjordes hösten 2013, finns således ingen 

nyare självvärdering. Vi har valt att strukturera utifrån de examensmål som vi anser har relevans 

för vår studie och därefter nämna de kurser som berört dessa mål. Helheten finns således inte 

med utan endast de relevanta delarna. Självvärderingen inhämtades från enhetschefen för 

socialt arbete på Örebro universitet den 11 april 2018. Detta innebär således att dokumentet inte 

finns tillgängligt på internet men att det kan fås vid förfrågan av Örebro universitet 

(Diarienummer ORU 1.4.1-2249/2013). 

 

Analysmetod 
I vår studie har vi utgått från tematisering som analysmetod för att därigenom finna mönster 

och samband mellan kategorier i datamaterialet (jmf. Lindgren, 2014). Genom tematiseringen 

strukturerades koder och tankar upp till diverse tillhörande teman, detta för att urskilja de 

mönster som upptäckts bland datamaterialet. Vi har därmed försökt finna de mönster som anses 

mest centrala och viktiga för studien. Redan i ett tidigt skeende har vi kunnat urskilja vilka 

koder som kan tänkas höra samman men genom vidare läsning, tolkning och reflektion av det 

insamlade materialet skapades nya synvinklar vilka i sin tur skapade slutliga teman (jmf. 

Lindgren, 2014). Vidare har de respektive teman delats upp i olika områden. Genus på 

socionomutbildningen delades då upp i områden som: Mängden kunskap om genus på 

socionomprogrammet, hur genus berörs på socionomprogrammet och utveckling av genus på 

socionomprogrammet. Genus på socialtjänsten har vidare delats upp i områden som: vikten av 

kunskap för det kommande arbetslivet, kunskap om genus på socialtjänsten och socialtjänstens 

förhållningssätt i arbetet med klienterna.  

 

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Studiens kvalitet diskuteras i detta avsnitt i förhållande till trovärdighet och tillförlighet (jmf. 

Bryman, 2011). Hög kvalité är ett krav inom forskning och något som vi därmed eftersträvade 

i vår studie. För att få fram en god kvalité i studien har vi tagit tillförlitlighet och trovärdighet i 

beaktande, som beskriver noggrannheten i tillvägagångssättet Vi har därigenom kombinerat ett 

kritiskt tänkande med ett kreativt tänkande. Genom det kritiska tänkandet har vi systematiskt 

prövat oss fram genom ett ständigt ifrågasättande mot materialet. Det kreativa tänkandet har 

uttryckts i form av att vi prövat oss fram och därigenom skapat kreativa kopplingar (jmf. 

Thornberg & Fejes, 2015). Genom reflektion av vårt tillvägagångssätt i studien, har vi kunnat 

reflektera kring hur vår förförståelse och värderingar påverkat studiens riktning. Ett visst 

intresse av genusperspektivet gav oss idén till denna studie. Förförståelsen och värderingarna 

hade således en sådan inverkan på vår studie att vi redan från början hade en bild av vad vi ville 

studera vilket gjorde att vi utifrån det valde deltagare likväl datainsamlingsmetod. Vi bedömde 

att en kombination av intervjuer och insamling av textdokument är mest lämpad för att besvara 
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syftet. Detta för att således få ett rikare material som täcker en mer bredare bild av studiens 

ämne (jmf. Thornberg & Fejes, 2015). Vidare hjälpte analysmetoden oss att belysa vissa 

aspekter, såsom studenternas egna förklaringar av kön och genus, genus på 

socionomprogrammet samt genus på socialtjänsten. Detta innebär att andra eventuella aspekter 

således inte belystes. Valet av analysmetod kan därmed ha givit ett visst resultat i jämförelse 

med om vi valt en annan analysmetod. Vi har även reflekterat över de teoretiska utgångspunkter 

vi valt då de ledde oss till vissa slutsatser än om vi hade valt andra eller fler. Kvalitén tog vi 

även i beaktande vid valet av studiens upplägg. Vi valde inför varje avsnitt att presentera vad 

som komma skall, det vill säga avsnittets utformning och innehåll. Genom detta upplägg vill vi 

tydliggöra för läsaren och skapa en övergripande bild av vad som kommer framföras i följande 

avsnitt. Vi har därmed på flera sätt reflekterat kring våra överväganden som resulterat i det 

slutliga resultatet.  

 

Granskning är en av de delarna som stärker den goda kvalitén, vilket medstudenter och lärare 

gjort i vår studie i form av handledning och opposition. Samtliga har noga läst igenom arbetet 

och därigenom ställt kritiska frågor. Vidare har vi själva granskat studien genom bland annat 

en redogörelse för överväganden och tillvägagångssätt. Vi har vidare försökt få fram ett värde 

i praktiken (jmf. Thornberg och Fejes, 2015), då vi anser att studien kan utveckla ny förståelse 

likväl kunskap samt vara av användbarhet både i utbildningssyfte men även i andra 

sammanhang. Vi har i studien utgått från ett målinriktat urval då vi velat intervjua respondenter 

som är relevanta för studiens syfte, det vill säga är urvalet socionomstudenter som haft 

verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten (Bryman, 2011). I och med att vi inte använde 

oss av ett (obundet) slumpmässigt urval likväl sannolikhetsurval som därigenom kan 

representera en större grupp går det att förstå att studiens resultat inte är generaliserbart, det vill 

säga representativt i ett större sammanhang (jmf. Thornberg & Fejes, 2015). Kunskapen som 

fås genom denna studie går däremot att överföras till andra specifika situationer, detta för att 

öka förståelsen kring ämnet. På så sätt går det att förstås att användbarheten i studien ligger i 

hur läsaren tolkar studiens resultat och därigenom relaterar till sin egen och andras situation. Vi 

vill med denna studie väcka tankar hos läsaren för att således öka medvetenheten kring ämnet 

och bidra till en ökad kunskap (jmf. Thornberg & Fejes, 2015).  

 

Etik   
Vi har i denna studie strävat efter att utförandet ska ske på ett korrekt sätt, ha relevans för 

samhället och vara av god kvalitét vilket går att urskilja i forskningskravet. Vi har även varit 

noggranna i att skydda deltagarnas integritet vilket går att urskilja i individskyddskravet. Dessa 

krav har tagits i beaktande i relation till de forskningsetiska principerna, där vi försökt skapa en 

balans mellan forskningskravet likväl individskyddskravet (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). 

Genom informationskravet har vi informerat samtliga deltagare i undersökningen om studiens 

syfte. Vidare har deltagarna informerats om studiens krav samt den frivillighet som samtliga 

deltagare har och således dess rätt att dra tillbaka sitt deltagande. Denna information har givits 

via en informationsblankett där studiens syfte tydligt framgår likväl deltagarnas rättigheter samt 

skyldigheter.  I samband med intervjun har även information getts kring syftet med 

videoinspelningen och hur denna videoinspelning kommer användas i undersökningen. Vi har 

vidare tagit hänsyn till samtyckeskravet där vi inhämtat samtycke från samtliga deltagare. De 

har då givit sitt samtycke till att använda den information som de givit oss. Samtycket 

inhämtades genom en samtyckesblankett där samtliga fick skriva under med namn och datum. 

Information om samtycke har även getts muntligt. Även konfidentialitetskravet har beaktats i 

form av att alla uppgifter om deltagarna har hanterats med konfidentialitet och förvaras på ett 

säkert sätt. Vidare har uppgifterna avidentifierats genom att de fått fingerade namn (jmf. 
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Vetenskapsrådet, 2002). Däremot går anonymiteten i fokusgruppsintervjuerna att 

problematisera, då full anonymitet inte går att utlova- detta då varje fokusgrupp innehåller flera 

deltagare. Det är en aspekt som vi tagit i beaktande och försökt att belysa för samtliga deltagare 

(Wibeck, 2010). Slutligen har nyttjandekravet beaktats i form av att uppgifterna som samlats in 

endast används för det ändamål som det är avsett att användas för, det vill säga endast för detta 

uppsatsarbete. Deltagarna har blivit informerade om att det insamlade materialet enbart 

kommer användas i denna studie och att det således inte kommer påverka deras privatliv (jmf. 

Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Motivering till uppdelningen av empiri och resultat av 

fokusgruppsintervjuer  
I vår studie har vi, som tidigare nämnt, inhämtat olika textdokument i form av kursplaner, 

kursutvärderingar och självvärdering för UKÄ. Vidare har även en enskild intervju med läraren 

samt två fokusgrupper med studenter genomförts. För att skapa tydlighet för läsaren och hålla 

sig till studiens syfte har vi valt att dela upp den insamlade data i avsnitten empiri och resultat 

av fokusgruppsintervjuer. Då studiens syfte är att undersöka studenters erfarenheter av kön och 

genus på socionomprogrammet och socialtjänsten har vi valt att placera 

fokusgruppsintervjuerna som en separat resultatdel. Detta för att tydliggöra att studenternas 

upplevelser och erfarenheter är en viktig aspekt för studien likväl dess syfte. Resultatet av 

fokusgruppsintervjuerna kommer hädanefter att benämnas som resultat och finnas under 

avsnittet resultat och analys. De olika textdokumenten samt den enskilda intervjun med läraren 

har vi valt att placera under avsnittet empiri, då dessa kommer att ligga som en grund för en 
senare jämförelse och koppling i relation till resultatet av fokusgruppsintervjuerna. 

Empiriavsnittet bidrar således till en djupare förståelse men även till att besvara frågeställningen 

som rör omfattningen kön och genus på socionomprogrammet.   

Empiri 
Under detta avsnitt kommer textdokument samt intervju med läraren med ansvar för 

kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet att presenteras, som senare under resultat- 

och analysavsnittet kommer analyseras. Detta för att se hur kön och genus är tänkt att beröras 

på utbildningen och därefter göra en jämförelse med hur studenterna upplever att kön och genus 

berörs på programmet samt hur det förbereder dem för det framtida arbetslivet.  

 

Kursplaner för vårterminen 2018 
I detta avsnitt kommer samtliga kursplaner för socionomprogrammet som är aktuella under 

vårterminen 2018 presenteras. 

 

Kursen “Socialt arbete som vetenskap och profession”, SA100G (se URL 1) är en kurs på 

termin 1. Under kursens gång ska studenterna bland annat få kunskap om klass, etnicitet samt 

kön/genus och hur detta kan förstås utifrån maktperspektivet. Vidare ska studenten även få 

kunskap av det intersektionella perspektivets betydelse. Ett annat mål är att studenten ska visa 

förmåga att reflektera över sin lärandeprocess men även den kommande yrkesrollen. Detta kan 

vara av relevans för vår studie då studenterna redan från första början får möjlighet att reflektera 

över frågor som rör kön och genus och närliggande områden på utbildningen. 

 

Kursen “Socionomens yrkeskunskaper och handlingsstrategier”, SA201G (se URL 2) är en 

kurs på termin 2. Under kursen ska studenterna kunna problematisera människosyn och 
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förhållningssätt i socialt arbete. Vidare ska studenterna få kunskap om samt tillämpa de etiska 

principerna som har relevans för socialt arbete. Ett annat mål under kursen är att studenterna 

ska skapa sig en förståelse för den egna personens betydelse i det sociala arbetet. Detta kan vara 

av relevans för vår studie då studenternas kunskap kan påverka deras framtida arbete och 

förhållningssätt med klienter. 

 

Kursen “Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete”, SA202G (se URL 3) 

är en vetenskaplig kurs under termin 2 som inte i sig berör kön och genus. Däremot benämner 

målen bland annat att studenterna ska visa kunskap över reflektion kring vetenskapligt arbete i 

relation till sina egna värderingar och kunskapssyn likväl de forskningsetiska kraven. Detta kan 

vara av relevans för vår studie då studenterna genom reflektion kan utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. 

 

Kursen “Juridik i socialt arbete”, SA300G (se URL 4) är en kurs under termin 3. Under kursens 

gång ska studenterna visa förmåga att reflektera över vilken betydelse som ett könsperspektiv 

kan ha i relation till lagstiftningens intentioner. Vidare uppmärksammas även vikten av att inta 

ett etiskt förhållningssätt i det sociala arbetet. Detta är av relevans för vår studie i och med att 

studenterna i sitt framtida arbetsliv ska kunna tillämpa dessa kunskaper. 

 

Kursen “Människans psykosociala utveckling och förändring”, SA400G (se URL 5) är en 

kurs på termin 4 som i sig inte berör kön och genus. Däremot finns mål, som tidigare nämndes 

under termin 1, där studenterna ska få kunskap om den egna personens betydelse i arbetet med 

individer i olika livssituationer. Studenterna ska under kursen även reflektera över den egna 

lärandeprocessen men även kunna identifiera behoven för en vidare kompetensutveckling. 

Dessa mål är av relevans för vår studie då det är av vikt att studenterna reflekterar kring sin 

lärandeprocess om genus och hur detta kan komma att påverka det framtida arbetet.  

 

Kursen “Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete”, SA500G (se URL 6) är en 

verksamhetsförlagd kurs under termin 5. Under kursen ska studenterna visa förmåga att 

reflektera samt deltaga i det sociala arbetet med beaktning av ett etiskt förhållningssätt samt 

förståelse för den egna personens betydelse i arbetet med klienter. Vidare ska studenterna kunna 

problematisera det sociala arbetet utifrån bland annat könsperspektiv. Studenterna ska även 

under denna kurs reflektera över sin lärandeprocess samt kunna identifiera behoven för en 

vidare kompetensutveckling.  

 

Kursen “Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C” SA600G (se URL 7) är 

en kurs på termin 6 som är uppdelad i två delkurser. Kursen i sig berör inte kön och genus. Den 

första delkursen handlar om teorier och vetenskapliga metoder i det sociala arbetet. Under den 

andra delkursen ska studenterna skriva ett examensarbete i form av en C-uppsats. Studenterna 

får då möjlighet att välja uppsatsämne att skriva och forska om. I och med detta kan kön och 

genus komma att beröras.  

 

Kursen “Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle”, SA5170 (URL 8) är 

en kurs på termin 7. Kursen är uppdelad på tre delkurser som även inkluderar en valbar delkurs. 

De obligatoriska delkurserna tar upp målen att studenterna ska visa förmåga att reflektera kring 

mångfalds- och jämställdhetsfrågor samt även kritiskt granska det sociala arbetets villkor. Detta 

är relevant för vår studie eftersom kunskaperna kring mångfald- och jämställdhetsfrågan även 

inkluderar kön och genus. De valbara kurserna berör bland annat etiska regler och dess 

förhållningssätt. Vidare benämns även social mobilisering likväl kunskapen att kritiskt 
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analysera samt reflektera kring normer om kön och genus i relation till äldre. Beroende på 

vilken valbar kurs som studenten väljer får de kunskaper kring olika kunskapsområden.  

 

Kursutvärderingar för höstterminen 2017 
I detta avsnitt kommer kursutvärderingar för samtliga kurser för socionomprogrammet som var 

aktuella under höstterminen 2017 att presenteras. En av frågorna på samtliga kursutvärderingar 

berör genusperspektivet genom frågan “Har kursen gett dig förståelse för genusperspektiv?”. 

Svarsalternativen för frågan är: Inte alls, i mindre grad, varken eller, i hög grad eller i mycket 

hög grad. För att vara tydliga med vad svarsalternativen är har vi valt att kursivera dessa.  

 

• Under kursen “Socialt arbete som vetenskap och profession”, SA100G var det 50 % 

av de 45 svarande studenterna som svarade att de i mycket hög grad fått förståelse för 

genusperspektivet. 31,8 % svarade i hög grad och 11,4 % svarade varken eller. 

Resterande 6,8 % svarade inte alls eller i mindre grad.  

 

• Under kursen “Socionomens yrkeskunskaper och handlingsutrymme”, SA201G var 

det 35,5% av de 36 svarande studenterna som svarade att de varken eller fått förståelse 

för genusperspektiv. 35,5% svarade i hög eller mycket hög grad. De övriga 29 % anser 

att kursen inte gett någon alls eller mindre grad kunskap kring genusperspektiv.  

 

• Under kursen “Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete”, SA202G 

svarade 34,8% av 31 svarande studenter att kursen inte alls gett dem förståelse för 

genusperspektiv. 34,8% svarade att kursen gett en mindre grad eller varken eller 

kunskap kring genusperspektivet. 30,4 % svarade att kursen gett hög eller mycket hög 

grad förståelse för genusperspektiv. 

 

• Under kursen “Juridik i socialt arbete”, SA300G svarade 50% av 48 svarande studenter 

att kursen inte alls gett dem förståelse för genusperspektiv. 27,5% svarade att de i en 

mindre grad fått förståelse för genusperspektiv. 22,5% svarade att de varken eller eller 

i hög grad fått förståelse för genusperspektiv. Därmed svarade ingen av studenterna att 

de i mycket hög grad fått förståelse för genusperspektiv. 

 

• Under kursen “Människans psykosociala utveckling och förändring”, SA400G 

svarade majoriteten, det vill säga 75%, av de 32 svarande studenterna att de i mindre 

grad eller varken eller fått förståelse för genusperspektivet. 6,2 % svarade att de inte 

fått någon alls förståelse för genusperspektivet medan resterande 18,8% svarade att de 

fått förståelse för genusperspektivet i hög eller mycket hög.  

 

• Under kursen “Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete” SA500G svarade 58,8% 

av 18 svarande studenter att de fått förståelse för genusperspektivet i hög eller i mycket 

hög grad. Resterande studenter, det vill säga 41,2 % svarade att de inte alls eller i mindre 

grad har fått förståelse för genusperspektivet. Ingen av studenterna låg på varken eller. 

 

• Kursen “Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C” SA5161G 

svarade 40% av de 35 svarande studenterna att de inte alls fått någon förståelse för 

genusperspektivet. 30 % av studenterna svarade att de fått en mindre förståelse för 

genusperspektivet medan de resterande 30% svarade varken eller eller i hög grad. 

Därmed svarade ingen att de i mycket hög grad fått förståelse för genusperspektiv. 
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• Kursen “Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle”, SA5170 

svarade 55,6% av de 13 svarande studenterna att de varken eller fått förståelse för 

genusperspektivet. 22,2% svarade att de fått förståelse för genusperspektivet i en mindre 

grad medan 11,1% svarade att de inte alls fått förståelse för genusperspektivet. De 

resterande 11,1% svarade att de i hög grad fått förståelse för genusperspektivet, vilket 

betyder att ingen ansåg att de fått förståelse för genusperspektivet i mycket hög grad.  

 

Socionomprogrammets självvärdering till UKÄ 
I 2013:s självvärdering av socionomprogrammet vid Örebro universitet belystes utvalda 

examensmål (se ORU 1.4.1-2249/2013) som visar på hur dessa implementeras i utbildningen.  

 

Examensmål 2: 
För socionomexamen ska studenten visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan 

individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt 

funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer. 
(Självvärdering s.14 i ORU 1.4.1-2249/2013).  

Tillämpningen av detta examensmål urskiljs bland annat i kursen “Socialt arbete som vetenskap 

och profession”, termin 1, där målet innefattar att studenten ska erhålla förståelse och kunskaper 

kring hur kategorisering av kön kan utmynna i ojämlikhet. Vidare går målet att urskilja i kursen 

“Människans psykosociala utveckling och livsvillkor”, termin 4, där genusperspektivet används 

för att problematisera identitetsutveckling. Under termin 7 finns delkurser som på olika vis 

berör diverse områden. I delkursen om “ungdomar i dagens samhälle” får studenter kunskaper 

om genus i förhållande till bland annat identitet och makt. En annan delkurs, “Socialt arbete 

med äldre”, möjliggör utvecklingen av studenters kunskap kring genus betydelse i relation till 

äldre och åldrande.  

 

Examensmål 7:  
“För socionomexamen ska studenten visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala 

processer och problem” (s. 23 i ORU 1.4.1-2249/2013).  

Tillämpningen av detta examensmål i relation till vår studies syfte belyses främst i kursen 

“Socialt arbete som vetenskap och profession”, termin 1, där studenterna ska kunskaper kring 

intersektionalitetsbegreppet.  

 

Examensmål 10: 
För socionomexamen ska studenten visa förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande 

av de särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (s. 32 i ORU 1.4.1-2249/2013).  

Tillämpningen av detta examensmål kommer i uttryck under kursen “Socialt arbete som 

vetenskap och profession”, termin 1, där studenterna ska få grundläggande förståelse av 

intersektionalitet för att därigenom kunna reflektera kring maktaspekter med beaktande av 

människors lika värde. Vidare tillämpas examensmålet under kursen “Socionomprofessionens 

yrkeskunskap och yrkesidentitet”, termin 5, där studenten ska identifiera och reflektera kring 

etiska aspekter och beakta genusperspektivet på studieplatsen. Under den sjunde terminens 

delkurs “Socialt arbete med äldre” ska studenten få kunskap gällande ojämlikhet och genus i 

relation till åldrande.  

 

Examensmål 11: 

“För socionomexamen ska studenten visa förmåga till ett professionellt bemötande och 

förhållningssätt” (s. 36 i ORU 1.4.1-2249/2013).  
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Tillämpningen av detta examensmål urskiljs bland annat i kursen “Socionomprofessionens 

yrkeskunskap och yrkesidentitet”, termin 5. Studenterna ska då genom personlig och 

professionell utveckling, det vill säga PPU, kontinuerligt reflektera kring sin lärandeprocess 

och därmed kunskapsutveckling inför sin kommande yrkesroll. Detta är av relevans för vår 

studie då studenterna kommer att reflektera över sin kunskap och brister kring kön och genus. 

Vidare tillämpas examensmålet under kursen “Socionomens yrkeskunskaper och 

handlingsstrategier”, termin 2, där studenterna får en fördjupad kunskap kring professionsetik 

samt förmåga att problematisera människosyn och värdegrund utifrån etiska principer. Bland 

annat diskuteras frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering av HBTQ-personer.  

 

Intervju med lärare med ansvar för kursutvecklingsfrågor 

inom socionomprogrammet 
Vid frågan om läraren upplever att läro- och kursplanerna gör studenterna tillräckligt redo för 

det kommande arbetslivet, menar hen att det är en fråga som programmet ständigt jobbar med. 

Vidare förtydligas det att socionomprogrammet är en generalistutbildning och att studenterna 

på så sätt inte kan vara förberedda i detalj på något specifikt yrkesområde. Läraren förklarar att 

kursmålen utgår från Högskoleförordningens examensmål (1993:100) och att det är målen 

programmet förhåller sig till när ramen för kurserna görs upp. Studenterna ska bland annat få 

kunskap om att utreda likväl analysera olika sorters frågor ur olika perspektiv. Vidare ska 

studenterna även utveckla förmågan att visa självkännedom och empati samt utveckla 

kunskaperna gällande studentens egna färdigheter och förhållningssätt. Läraren menar att alla 

dessa delar i sin tur ska utgöra en helhet som ska förbereda studenterna för det kommande 
yrkeslivet. Däremot pekar läraren på att utbildningen alltid kan utvecklas men att 

utbildningstiden då skulle behöva vara längre. Inom ramen för den tid som utbildningen 

sträcker sig upplever hen att studenterna får en god förberedelse inför yrkeslivet.  

  

Läraren berättar vidare om tillfällen där studenter i grupp fått inrikta sig på olika 

problemområden. Exemplet ges att en grupp ”råkade” få jobba med utredning av barn och att 

det på så sätt kan ha lett till att de fått mindre träning på hur de ska jobba i utredningar av vuxna 

med missbruksproblematik - då en annan grupp fått inrikta sig mer på det området. Däremot 

förtydligar läraren att syftet är att samtliga studenter ska tillägnas generella principer för vad 

som gäller vid utredningar på socialtjänsten men även på hur man granskar juridiska rättsfall. 

Vidare förklarar hen att mycket av kursmålen handlar om att självständigt kunna söka fram och 

granska olika kunskapskällor samt att pröva sig själv i relation till olika uppgifter. Läraren 

uppger att det även kommer vara ett fortsatt lärande när studenterna kommer ut i arbetslivet, då 

programmet i samverkan med olika arbetsgivare haft diskussioner om deras ansvar av att 

fortsätta utbilda men även vikten av att ha en introduktionsutbildning. 

  

Läraren ger vidare exempel på terminer där genus berörts vilket bland annat är termin ett, tre, 

fyra och fem. Hen påpekar även på att det funnits och finns föreläsningar kring HBTQIA-frågor, 

vilket bland annat funnits under flera terminer men främst under termin ett. På termin ett läser 

studenterna om sociologiska perspektiv, där maktstrukturer i samhället och hur dessa 

maktstrukturer påverkar människors livsvillkor berörts. Läraren visar boken 

”Intersektionalitet” som syftar till att synliggöra olika kategoriseringar som riskerar att forma 

eller som formar de föreställningar som finns om individer. Genus och kön är då en aspekt av 

flera som hör ihop med makt. Läraren menar att genus kommer genom detta i uttryck på termin 

ett. Vidare redogör hen för hur genus kommer i uttryck under termin fem, där genusperspektivet 

bland annat berörs i relation till olika problemområden som exempelvis missbruk, hemlöshet, 

arbetslöshet och försörjning. ”Genus ingår i uppgifterna genom att problematisera perspektivet 
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i förhållande till olika problemområden men också olika verksamhetsområden inom socialt 

arbete” (Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom programmet). Däremot tydliggör 

hen att uppgifterna inte har fokus på genus utan att det mer handlar om att beskriva ett fall och 

socialarbetarrollen och att studenterna därefter ska diskutera detta utifrån genusperspektivet. 

Vidare menar läraren att mängden kunskap om genus kan variera bland studenterna beroende 

på hur individuella studenter ”plockar ur” och utvecklar frågan kring genus. ”Några studenter 

kanske inte visar något större intresse och att de då kan uppleva att genus inte behandlats i 

utbildningen för att det inte är huvudfokuset” (Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor 

inom programmet). Då socionomprogrammet, menar läraren, är en generalistutbildning ska den 

även täcka in många aspekter och att studenterna på så sätt inte kan bli ”genusexperter” utan att 

det görs ständigt avvägningar i kurser för vad fokus ska läggas på. Vidare berättar hen om 

uppgifter där det kan anses vara självklart att ta in genusperspektivet i uppgifterna och tar då 

termin fyra som exempel där studenterna får skriva ett PM. 

  
[…] i ett PM om äldre och missbruk så är det självklart, tänker jag, att man också ställer 

sig frågan om man till exempel ska belysa vad forskningen säger om äldre personer med 

missbruk. Är det någon skillnad mellan män och kvinnor... alltså att man har ett 

jämförande perspektiv… (Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom 

socionomprogrammet). 

  

Detsamma gäller psykisk ohälsa där det går att ställa sig frågan om det variera mellan personer 

av olika könstillhörighet. Läraren menar att om det står framskrivet i kursmålen eller 

instruktionerna att studenten ska skriva om genus, då är det också obligatoriskt och därmed 

något som alla studenter ska göra. Det finns även uppgifter där studenterna själva får välja ämne 

som de ska lägga fokus vid, som till exempel kandidatuppsatsen. Läraren uppger att om det 

exempelvis står i kursmålen att genus ska beröras då är det även lärarnas ansvar att studenterna 

får kunskap om det. Däremot kan olika områden komma att beröras på olika sätt under kursen, 

där tentamensfråga är ett sätt. 

  

På frågan om läraren upplever att det skett några förändringar, avseende kön och genus, under 

de senaste åren så uppger hen att en mer exakt förändring är svår att säga men att genus varit 

en viktig del i diskussionerna. Under diskussionerna framförs funderingar kring hur kursmålen 

kan förbättras men även vad som måste, vill eller ska tas upp under de olika momenten. Vidare 

uppger hen att genusperspektivet är med som en utvärderingsfråga för de kursutvärderingar 

som studenterna ska svara på. Studenterna har då, på dessa kursutvärderingar, påpekat att de 

upplever att genus inte berörs i någon större utsträckning. ”[…] studenterna upplever då att det 

inte har uppmärksammats i så stor utsträckning […] det är väl något som vi generellt sett får 

sämst värden på” (Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet). 

Läraren menar att detta tyder på att behovet finns av en diskussion kring vad som behöver 

förbättras men även att det ska ske med en balans. 

  

“Det är ju det här dilemmat […] hur får vi med det här som en del av flera aspekter samtidigt 

som vi får tillräcklig fördjupning så att man känner att ”nu har vi bearbetat det här ordentligt”” 

(Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet). Läraren menar att 

det är en ständig process med att utveckla programmet och tar upp ett exempel där det under 

höstterminen 2018 kommer in en ny könsaspekt i frågan om mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer. Vidare menar hen att kollegiet är medvetna om vikten av genus men att det även 

finns andra viktiga delar som behöver tas med. Däremot skulle läraren med ansvar för 

kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet vilja få reda på mer specifikt vad studenterna 

vill utveckla gällande genusperspektivet, på vilket sätt de önskar beröra ämnet.   
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Det sker ju en ökad medvetenhet i samhället i allmänhet och de här frågorna 

diskuteras ju mer i samhället... så på så vis är det ju fler studenter som också tänker 

kring de här frågorna... eller är uppmärksamma på dessa frågor… så på så sätt 

finns det ju förutsättningar att diskutera det här mer i utbildningen (Läraren med 

ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet). 

  

Vid frågan om vilka tankar läraren har för den självvärdering som gjordes av programmet år 

2013, för UKÄ, så kommer hen inte direkt ihåg vad som skrevs för specifikt genus. Läraren 

förklarar att utvärderingen är skriven med utgångspunkt av målen i examensförordningen och 

att genus inte var ett krav att ta i beaktande. Vidare görs en förklaring av att självvärderingen 

görs cirka var fjärde år men att det nu har skett en förändring. Tidigare granskade UKÄ alla 

socionomutbildningar i landet men att det nu ligger ett större ansvar på fakulteten, det vill säga 

universiteten själva, att granska utbildningen. Läraren uppger att under hösten 2018 kommer 

de få redogöra för fakultetsnämnden hur programmet säkrar att studenterna får den kunskap 

som anges i målen. Vidare förklaras det att genus är en allmän fråga för Örebro universitet som 

alla utbildningar ska utveckla arbetet kring, detta i relation till jämställdhetsfrågor.  

 

Resultat & Analys 

Studenternas egna förklaringar av kön och genus 
Vid beskrivning av kön och genus uppfattades den ena fokusgruppen vara mer säker i sina 

beskrivningar. Den gruppen som vi upplevde mer osäker i sina förklaringar påvisade att genus 

används mer i politiska och akademiska sammanhang. Trots att grupperna upplevs vara olika 

trygga i sina kunskaper har de båda konstaterat att genus är större än uppdelningen av de 

biologiska könen. De menar att genus handlar om den sociala konstruktionen och kopplar detta 

till den emotionella tillhörigheten, där en individ kan känna sig som en kvinna eller man. 

Studenterna definierar således kön som det biologiska och förklarar genus utefter 

konstbegreppet, vilket går i linje med vår beskrivning av kön och genus som tar avstamp i den 

Socialkonstruktionistiskt vetenskapliga hållningen (jmf. Burr, 2003). Studenterna har därmed 

bland annat haft olika diskussioner kring olika faktorer som påverkar kön och genus vilket går 

att urskilja i den omedvetna kunskapen. Det vill säga är det fullt möjligt att studenterna har 

större kunskaper kring exempelvis kön och genus men att de upplever osäkerhet kring sin 

kunskap (jmf. Järvinen, 2003; Webb m.fl. 2002). Utifrån studenternas diskussioner om hur kön 

och genus definieras skapas således gemensamma “sanningar” om kunskapen. Utifrån 

begreppet kunskap går det därmed att förstå att det inte går att bedöma vems kunskap som är 

mer eller mindre sann, då kunskapen är kontextberoende (jmf. Burr, 2003; Danermark m.fl. 

2003). 

 

Genus på socionomprogrammet 

Mängden kunskap om genus på socionomprogrammet 
Socionomutbildningens syfte är att förbereda framtida socialarbetare inför deras kommande 

yrkesliv och agerar därmed som en socialiseringsmekanism (jmf. Webb m.fl., 2002). Genom 

den granskning som gjorts av kurs- och utbildningsplanerna går det att förstå att kön och genus 

är avsett att beröras under utbildningen. Även läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor 

inom socionomprogrammet menar att kön och genus ska likväl bör beröras under utbildningens 

olika kurser. Utbildningen är därmed ett verktyg för att främja en specifik doxa, vilket 

därigenom reproducerar kunskaper och värderingar som studenterna ser som sanna. Denna 
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reproduktion skapar därmed en sanning som studenterna uppfattar vara en självklarhet och 

underförstådd kunskap, det vill säga något som de inte nödvändigtvis reflekterar över eller gör 

sig medvetna kring (jmf. Webb m.fl., 2002). Kursplanerna visar att studenterna genomgående 

får möjligheter att reflektera kring deras lärandeprocess, deras kommande yrkesroll samt deras 

personliga värderingar. Detta går att se i exempelvis kursen “Socialt arbete som vetenskap och 

profession”, under termin 1, där studenterna får kunskap om bland annat kön och genus kopplat 

till maktperspektiv och intersektionalitet (se URL1). Socionomstudenterna får därmed redan 

från sin första termin kunskaper kring kön och genus samt möjlighet att reflektera över dessa 

kunskaper likväl sin lärandeprocess.  

 

Vidare förs en diskussion kring föreläsningar som innefattar genus, där några studenter menar 

att de ibland prioriterar bort dessa föreläsningar då de inte är obligatoriska. Studenterna väljer 

då att prioritera de obligatoriska uppgifterna istället för de frivilliga föreläsningarna. Då 

föreläsningarna likväl uppgifterna under utbildningen är pedagogiska medel med syfte att 

förbereda studenterna för det framtida arbetslivet är en viss bidragande faktor att ge studenterna 

gemensamma sanningar om deras fält, det vill säga kunskaper och förhållningssätt (jmf. Webb 

m.fl., 2002). Det går därmed att konstatera att lärare och övriga styr utbildningens kunskap och 

på så sätt formar de framtida socialarbetare och deras förhållningssätt. Det går att förstå att 

utbildningen är en socialiseringsmekanism där studenternas roll snarare är att anpassas till 

utbildningens läromål än att utbildningen ska anpassas till studenterna då det handlar om en 

reproduktion av kunskap (jmf. Webb m.fl., 2002).  

 

Vissa av studenterna upplevde att somliga uppgifter som berörde genus kändes påtvingade och 

uppenbara: “Alltså de ska göra det så uppenbart att de tar in genus här... Som att det ska vara 

någon grej, och inte att det ska vara naturligt” (Elin, student). Deras resonemang går att urskilja 

i det teoretiska begreppet kunskap, som belyser den medvetenhet i lärandet men som i grunden 

inte behöver vara påtvingat (jmf. Rigné, 2015). En annan aspekt som studenterna 

uppmärksammade som en bidragande faktor till fördjupad kunskap kring genus är studenternas 

egna intresse. Utifrån det egna intresset kan de i somliga uppgifter själva välja att belysa ett 

genusperspektiv. Vidare belyses det egna ansvaret för en utveckling av den egna kunskapen av 

genus, vilket går att urskilja i lärandemålen där vikten av reflektion kring det egna lärandet 

uppmärksammas (se samtliga kurs- och examensmål). Således går det att förstå att flera faktorer 

kan ha ett inflytande över den kunskap som studenterna får (Burr, 2003; Danermark m.fl.; 2003; 

Rigné, 2015).  

 

Hur genus berörs på socionomprogrammet 
Genom de intervjuer som gjorts med studenter går det att urskilja en viss saknad av genus på 

programmet. I intervjuerna påvisar studenterna att genus främst berörs under termin 1 i 

samband med det intersektionella perspektivet. Detta är även något som går att urskilja i de 

kursutvärderingar som gjorts där 81,8% av 45 svarande studenter upplevde att genus under den 

första terminen berördes i hög eller mycket hög grad. En annan kurs som studenterna upplevde 

berörde genus är termin 5 då studenterna hade verksamhetsförlagd utbildning. 

Kursutvärderingen visade att 58,8% av 18 svarande studenter ansåg att de fått förståelse för 

genusperspektivet i hög eller mycket hög grad. Trots detta var det 41,2% som ansåg att de inte 

alls eller i mindre grad fått förståelse för genusperspektivet. De studenter som svarade att de 

fått förståelse för genusperspektivet kan komma att urskiljas i det som de intervjuade 

studenterna påvisade, nämligen i vilken grad studieplatsen reflekterar och tillämpar genus i 

arbetet. De resterande kursutvärderingarna belyste studenternas upplevelser av att 

genusperspektivet inte berörts i någon större grad på utbildningen (se SA202G, SA300G, 

SA400G, SA5161G).  
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Även läraren påvisade att genus ska beröras under de nämnda kurserna och gav de exempel 

som även studenterna belyste. Däremot påvisar hen att genus även ska beröras under samtliga 

kurser på utbildningen. Läraren menar att om genus står i ett kursmål ska det även finnas med 

under kursen, och att det är den kursansvarige som har i uppgift att bestämma i vilken form 

genus ska belysas. På så sätt går en viss doxa att urskilja, då läraren samt kurs- och 

utbildningsplanerna menar att genus berörs likväl ska beröras under utbildningen, vilket 

studenter möjligtvis har omedvetna och underförstådda kunskapen kring (jmf. Webb m.fl., 

2002). Genom kurs- och utvecklingsplanerna går det att förstå att genusperspektivet tas i 

beaktande. Läraren förklarar att socionomprogrammet är en generalistutbildning som 

därigenom inte specificeras på enskilda perspektiv utan snarare ger kunskaper som täcker en 

helhet. Hen hävdar att utbildningen ska täcka in många aspekter och att studenterna på så sätt 

inte kan bli “genusexperter”. Vidare talar läraren att fördjupning kring genusperspektivet ligger 

i studenternas egna ansvar likväl intresse.  

 

Utveckling av genus på socionomprogrammet 
Det går att förstå att läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor på socionomprogrammet är 

medveten om att studenterna upplever att genusperspektivet är något som saknas på 

programmet och därmed bör utvecklas. Denna saknad urskiljs i bland annat 

kursutvärderingarna samt hos de intervjuade studenterna. Det går även att förstå att Örebro 

universitet i sin helhet eftersträvar en utveckling av genus likväl jämställdhetsfrågor. Läraren 

uppmärksammar det faktum att Örebro universitet under höstterminen 2018 ska granska 

socionomutbildningen och därigenom redogöra för hur utbildningen säkrar att studenterna får 

den kunskap som anges i examensmålen. Läraren påvisar vikten av att studenterna ska framföra 

sina åsikter för att utbildningen på så sätt ska kunna utvecklas på ett bra sätt.  

 

Under intervjuerna tar studenterna upp förslag på hur utbildningen kan utveckla frågan om 

genusperspektivet. Studenterna önskar bland annat ha fokusperioder där studenterna vill ha in 

fler moment i form av föreläsningar samt uppgifter som berör ett särskilt tema, som exempelvis 

genus. Vidare önskar studenterna en utveckling av samtalsmetodiken där de vill ha en bredare 

kunskap. Studenterna vill bland annat lära sig hur de ska förhålla sig till HBTQIA-personer 

samt icke-binära för att inte riskera kränka den enskilde klienten i det kommande arbetslivet. 

Däremot går det att förstå utifrån lärarens perspektiv att hen inte upplever att det ska vara någon 

skillnad på ovannämnda grupp och andra enskilda individer. Läraren tror snarare att det handlar 

om studenternas egna värderingar som grundas på de tidigare erfarenheter. Detta går i linje med 

socialkonstruktionismens tanke om en kontextberoende sanning som skapas av bland annat 

tidigare erfarenheter och som därmed utvecklar en viss kunskap (jmf. Burr, 2003). Vidare 

menar läraren att studenternas önskan om att utveckla samtalsmetodiken och för att således inte 

kränka någon hänger samman med en viss självreflektion. Genom självreflektioner kan 

studenterna ställa sig frågor kring vad som händer med den professionella i mötet med olika 

typer av människor samt hur den professionelles föreställningar formar dennes förhållningssätt. 

Då studenterna själva uttryckt att de saknar en djupare reflektion av genus på utbildningen, kan 

det vara en bidragande faktor till att de faktiskt inte fått utveckla sitt tänk avseende egna 

värderingar likväl fått reflektera kring de tidigare erfarenheterna. Studenterna menar att de 

genom reflektionen även kan utveckla ett kritiskt tänk och att de därför önskar ha en fördjupning 

av genusperspektivet i utbildningen. Utifrån den tidigare forskningen går det att förstå att 

reflektion är ett viktigt verktyg för att därigenom utveckla kunskapen av ett kritiskt 

förhållningssätt (jmf. Avby, 2016; Bell m.fl., 2014; Lay & McGuire, 2010; Rigné, 2015). 
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Genus på socialtjänsten 

Vikten av kunskap för det kommande arbetslivet 
Studenterna upplever att det är viktigt att ha kunskap om genus för att därigenom undvika att 

klienten känner en känsla av exklusion. De menar att vad de lär sig på socionomutbildningen 

kommer påverka deras arbete på socialtjänsten. Utifrån socionomprogrammets examensmål 

och kursmål går det att förstå att utbildningen vill förbereda studenterna för det framtida 

arbetslivet. Utbildningen ger studenterna bland annat kunskaper kring hur de ska förhålla sig 

gentemot den enskilde klienten, genom bland annat ett professionellt men samtidigt empatiskt 

förhållningssätt. Reflektion är då ett av de större målen som tas upp där studenterna bland annat 

får reflektera över den egna yrkesrollen och dess betydelse i arbetet med klienten. Även 

reflektion om genusperspektivet går att urskilja i kursmålen. Studenterna menar att reflektion 

är ett viktigt verktyg för lärandet, då de genom reflektionen får möjlighet att diskutera om 

sådana frågor som påverkar deras framtida arbetsliv. Studenterna påvisar vikten av att prata om 

sina värderingar, inklusive värderingar om genus. Däremot menar de att utbildningen betonar 

vikten av att reflektera om de värderingar som finns, men att denna lärandeprocess går förlorad 

då utbildningen inte ”vågar beröra dessa på ett djupare plan” (Benjamin, student). Det går 

därmed att förstå att studenterna upplever att kursmålen inte berörs fullt ut, då de menar att 

utbildningen inte ger utrymme för en djupare reflektion. Detta kan i sin tur komma att påverka 

studenternas framtida arbetsliv och förhållningssätt gentemot klienterna. 

  

Kunskap om genus på socialtjänsten 
Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet (läraren) menar att 

socionomprogrammet är en generalistutbildning och att studenterna därigenom får en helhet 

som förberedelse för deras kommande arbetsliv. Läraren menar att studenterna får kunskaper 

kring de generella principerna vad gäller exempelvis utredningar på socialtjänsten och att det 

således inte finns någon större fördjupning kring enskilda perspektiv såsom genus. Vidare 

menar läraren att det kommer vara ett fortsatt lärande efter utbildningen men att studenterna 

genom utbildningen får en god förberedelse inför yrkeslivet. Det fortsatta lärandet går att 

urskilja i det som enskilda socialsekreterare tog upp med en student nämligen den egna 

personens ansvar att utvecklas kring frågor som genus. Däremot påvisade socialsekreterarna 

även att kunskap kring genus ligger i den enskildes intresse men även frivillighet att gå på 
utbildningar.   

  

Studenterna uppger vidare att socialtjänsten har en genusgrupp där socialsekreterare från varje 

enhet deltar. Deltagandet är frivilligt och studenterna menar att de flesta som har intresse för 

genus är med i gruppen. Studenterna berättar vidare att genusgruppen gjort en checklista som 

belyser genus i utredningar. Genom listan får socialsekreterarna svara på frågor i form av vilken 

utsträckning de tagit genus i beaktande i utredningar, om de exempelvis hade agerat annorlunda 

eller tagit något annat beslut om klienten hade varit av det motsatta könet. Studenterna menar 

däremot att denna checklista inte används i någon större utsträckning: ”Sen används den där 

inte så jätteflitigt, för man glömde bort att den fanns. Men tanken finns ju ändå där… rent 

teoretiskt” (Gabriella, student). Studenterna upplever att socialsekreterarna är medvetna och 

försöker uppmärksamma genus i arbetet, men att det ändå inte går hela vägen. Studenterna 

kritiserar att genusgruppen inte framför det som tas upp i genusgruppen till de resterande 

socialsekreterarna på enheten. De upplever att detta påverkar socialsekreterarnas okunskap om 

genus, som exempelvis existensen av icke-binära. Detta tar avstamp i den inlärningsprocess 

som krävs för att få en så kallad “rätt kunskap”, det vill säga att socialsekreterarna bör delge 

varandra sina kunskaper för att därigenom skapa gemensamma sanningar (jmf. Burr, 2003; 

Rigné, 2015). Därmed kan kunskapen som genusgruppen förmedlar förstås vara ett verktyg för 
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att utveckla kunskaper inom socialtjänsten, vilka går att urskilja i ett undermedvetet 

förhållningssätt i arbetet med klienterna (jmf. Rigné, 2015; Webb m.fl., 2003).  

 

Socialtjänstens förhållningssätt i arbetet med klienterna 
Studenterna för en diskussion avseende de klientblanketter som finns på socialtjänsten som 

klienterna ska fylla i för att belysa hur de upplever utredningstiden. Klientblanketterna 

innehåller bland annat frågan om klientens kön, vilket studenterna problematiserade eftersom 

klienterna inte behöver känna någon könstillhörighet utan snarare kan definiera sig som icke-

binär. Studenten Felicia berättar om en situation där en socialsekreterare nämnde ett tillfälle där 

hen i journalföringen benämnt klienten som “den”. Detta var något som ledningsgruppen 

ifrågasatte men som socialsekreterarna menade berodde på klientens egna önskan och att 

utredningen är till för klienten. Det går således att förstå att ledningsgruppens kunskaper och 

värderingar kan ha en påverkan på hur socialsekreterarna ska förhålla sig i sitt arbete samt den 

doxa som finns på arbetsplatsen, där klienterna snarare ska anpassas till systemet än att systemet 

ska anpassa sig till klienterna (jmf. Järvinen, 2003; Rigné, 2015; Webb m.fl. 2002).   

 

Något som uppmärksammades av den ena fokusgruppen är det faktum att det råder skillnader i 

socialsekreterarnas förhållningssätt gentemot klienterna beroende på klientens kön. När det 

gäller pojkar eller män ansågs deras problem ligga i deras egna beteende eller umgänge medan 

det för tjejer eller kvinnor låg mer i deras mående som i sin tur berodde på hemmiljön. De menar 

att beroende på vilka värderingar som sätts i relation till könstillhörigheten hos klienten så ställs 

olika frågor. Studenten Felicia tog upp ett exempel där tjejer eller kvinnor med psykisk ohälsa 

ofta förknippades med sexuell utsatthet och blev således även frågade om detta, medan pojkar 

eller män med samma problematik inte fick frågan om sexuell utsatthet. Detta går även att 

urskilja i de teoretiska begreppen kön och genus där folk uppfattar könen som en naturlig 

uppdelning och kan därigenom behandla individer annorlunda utefter det. Utifrån detta går det 

därmed att tala om en social konstruktion (jmf. Connell & Pearse, 2015). Däremot upplevde 

inte den andra fokusgruppen skillnader avseende förhållningssättet gentemot klienterna grundat 

på kön. De menar att insatserna snarare är individanpassade och att skillnaderna ligger i dess 

motivering till insatserna. Motiveringarna grundades bland annat på problemområdet som 

sådant än klientens könstillhörighet, vilket även urskiljs i den tidigare forskningen (jmf. Hedin 

& Månsson, 2000; Herz, 2012; Iarskaia-Smirnova & Romanov, 2008; Kullberg, 2005; 

Kullberg, 2006; Socialstyrelsen; 2004). Genom det socialkonstruktionistiska förhållningssättet 

går det att förstå att studenterna fått olika uppfattningar av verkligheten på grund av den 

kontexten de befunnit sig i. De kan därmed ha fått olika erfarenheter av arbetssättet på 

socialtjänsten och därmed inte upplevt skillnaderna på samma sätt. Således går det att förstå att 

deras versioner av sanningen inte kan vara något fullständigt objektivt och generellt utan att det 

snarare grundas i deras egna uppfattning (jmf. Burr, 2003). Vidare kan de olika upplevelserna 

av förhållningssättet bero på deras doxor, det vill säga deras tidigare erfarenheter från respektive 

socialtjänster (jmf. Järvinen, 2003; Webb m.fl., 2002). 

 

Studenterna har uppmärksammat att det råder skillnader i utbudet av insatserna. De 

exemplifierar med att utbudet av placeringar kan vara könsbestämt, där de menar att tjejer har 

större utbud i form av att de kan placeras på både Tjejboendet och Ungdomsboendet. Vidare 

fördes det en diskussion kring om det behöver vara negativt med en uppdelning av placeringar. 

De resonerade fram att om en tjej varit sexuellt utnyttjad av en kille, så kan det vara mer lämpligt 

att hon placeras på ett boende med enbart tjejer. Vidare har studenterna uppmärksammat att de 

flesta boenden är inriktade på ett visst kön med en viss problematik som exempelvis kriminella 

missbrukande killar. Detta är av intresse ur ett kön- och genusperspektiv, då klientens beteenden 

kan ha en påverkan på skillnaderna i insatserna, vilket innebär att det således inte ligger i 
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klientens biologiska könstillhörighet. När dessa skillnader uppstår kan det ha som syfte att 

förstärka idén om att denna könsuppdelning är nödvändigt (jmf. Hedin & Månsson, 2000; Herz, 

2012; Kullberg, 2005; Kullberg, 2006; Socialstyrelsen, 2004; West & Zimmerman, 1991).  

 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi presentera och diskutera vårt material i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar 

socionomutbildningen givit studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv av kön och genus på 

socialtjänsten. För att besvara syftet har vi utgått från studiens frågeställningar  som vill ha svar 

på hur och i vilken omfattning kön och genus berörts på utbildningen. Vidare ville vi undersöka 

studenternas erfarenheter av genusfrågan på socialtjänsten men även hur förberedda 

studenterna känner sig för det framtida arbetslivet efter att de haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning på socialtjänsten.  

Utifrån de examens- och kursmål som finns går det att förstå att genus ska beröras på 

socionomprogrammet. Detta är även något som läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor 

inom socionomprogrammet påvisar men menar även att utbildningen är medveten om den kritik 

som finns gällande genusfrågan. En saknad av genus på programmet framförs bland annat 

genom de kursutvärderingar som studenterna får svara på, där genusperspektivet är ett av 

frågeområdena. Genom de svar som socionomstudenterna givit finns en missnöjdhet över den 

förståelse utbildningen givit studenterna om genus. Vidare har de intervjuade studenterna 

uttryckt en viss missnöjdhet gällande omfattningen av genus på utbildningen där de menar att 

om de själva inte väljer att fördjupa sina kunskaper kring genus så kommer det heller inte att 

beröras på utbildningen. Läraren belyste att kursmålen handlar om att studenten självständigt 

ska söka sig fram samt granska olika kunskapskällor. Det vill säga att det är studentens ansvar 

och intresse som avgör den mängd kunskap som fås. Detta kan tydligt urskiljas i den 

verksamhetsförlagda kursen där studenternas egna intressen och erfarenheter avgör hur mycket 

de väljer att ha ett kritiskt tänk i beaktande när de observerar och arbetar på socialtjänsten. De 

intervjuade studenternas egna tolkningar och förståelse av genus kan ha en påverkan på hur de 

upplever genus på utbildningen och socialtjänsten. Detta kan i sin tur grundas i de tidigare 

erfarenheterna som studenterna har. Två av de intervjuade studenterna uppgav att de tidigare 

studerat på lärarprogrammet och att genus där varit en konstant aspekt under utbildningen. De 

övriga studenterna menade att de inte har något att utgå ifrån, det vill säga tidigare erfarenheter, 

och att de därför i högre grad varit nöjda över socionomprogrammets omfattning av 

genusfrågor. Vidare kan intresset för genus vara en bidragande faktor på hur studenterna ställer 

sig till omfattningen av genus på utbildningen.  

 

Tidigare forskning har betonat vikten av genus och att det kommer fortsätta vara en viktig fråga 

för det sociala arbetet (jmf. Herz, 2012; Iarskaia-Smirnova & Romanov, 2008). Den tidigare 

forskningen har även framfört att det finns brister i arbetet på socialtjänsten, där 

socialsekreterarnas förhållningssätt gentemot klienterna bland annat varit en faktor som belysts. 

Socialsekreterarna utredde och bedömde olika utifrån könstillhörighet vilket utmynnade i olika 

insatser (jmf. Herz, 2012; Iarskaia-Smirnova & Romanov, 2008; Kullberg 2005; Kullberg, 

2006; Socialstyrelsen, 2004). Genom #metoo har vikten av genusfrågor uppmärksammats och 

dess relevans likväl väsentlighet i samhället, där de satsningar som samhället bör göra 

framförts. En av satsningarna berörde socialtjänsten och att öka deras kunskap om mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relation (Regeringen, 2018). I intervjun med läraren nämnde hen 

att utbildningen från och med höstterminen 2018 kommer införa ett nytt examensmål, nämligen 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Genus kommer då vara ett perspektiv som 
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kommer beröras i samband med målet. Till följd av det nya examensmålet får studenterna ny 

kunskap vilket i sin tur påverkar omfattningen av genus på socionomprogrammet. Det kan 

därmed komma att påverka studenternas genussyn när det gäller somliga aspekter inom det 

framtida arbetslivet på socialtjänsten.  

 

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer fick vi ta del av studenters erfarenheter av 

genusperspektivet på utbildningen samt socialtjänsten. Studenterna diskuterade bland annat den 

omfattning som utbildningen berört kön- och genusfrågor och har utifrån detta givit förslag för 

utvecklingsområden. Om en annan datainsamlingsmetod hade valts skulle det säkerligen givit 

ett annat resultat. För att nå en större grupp studenter och därigenom öka generaliserbarheten 

kan en enkätundersökning ha varit en alternativ datainsamlingsmetod. Enkäten hade dock inte 

nödvändigtvis givit oss ett rikare material då vi inte hade fått en djupare förståelse och mer 

utvecklade svar. Därav anser vi att den mest relevanta datainsamlingsmetoden för vårt syfte är 

fokusgruppsintervjuer, där studenterna fått reflektera kring genusfrågor på ett mer djupare plan. 

Vidare valde vi att utöka bilden av genusperspektivet på utbildningen genom en enskild intervju 

med läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor samt genom insamling av textdokument i 

form av kursplaner, kursutvärderingar och en självvärdering. Detta medförde till att vi kunde 

göra en jämförelse med de fokusgruppsintervjuer vi hade med studenterna och därigenom inte 

endast få en ensidig bild av just studenternas egna erfarenheter.  

 

Något som studenterna konstaterat är att föreläsningarna inte alltid är obligatoriska. Studenterna 

menar då att somliga kan välja bort dessa på grund av andra prioriteringar. Att föreläsningar är 

frivilliga kan därmed resultera i att studenter inte upplever att genusperspektivet berörts. Det 

vill säga att studenternas egna intresse och prioriteringar påverkar den mängd kunskap de väljer 

att ta till. Om exempelvis föreläsningar varit obligatoriska hade det påverkat studenternas 

uppfattning av den omfattning som genus berörts på utbildningen. Detta kan i sin tur ha varit 

en påverkande faktor studenternas svar i kursutvärderingar. I och med att kursutvärderingarna 

inte är obligatoriska vet vi av egna erfarenheter att studenter oftast fyller i dessa när de är 

missnöjda eller har förbättringsförslag. Utifrån detta går det att förstå att studenter anser att 

obligatoriska moment tillför mer likväl säkerställer kunskap av genusperspektivet.  

 

Något som vi ansett vara av intresse är den balansgång mellan den omedvetna och den medvetna 

kunskapen. Studenterna belyser oftast de medvetna kunskaperna och vad den baseras på. 

Däremot reflekterade studenterna i mindre grad kring de undermedvetna, “självklara” 

kunskaperna som de besitter på. Detta kan i sin tur påverka deras föreställning av den 

omfattning kunskap som utbildningen ger studenterna om genus (jmf. Järvinen, 2003; Rigné, 

2015; Webb m.fl., 2002). De underförstådda kunskaperna kan fortfarande komma från 

utbildningen, men då de inte ligger i det medvetande har det gjort att de inte reflekterar kring 

kunskapen i någon större grad. Om studenterna skulle reflektera kring dessa skulle de i sin tur 

påvisa kunskapen på ett annat sätt. Det är svårt att reflektera kring kunskaper som den enskilde 

inte är medvetna att hen besitter. Att ha en medveten kunskap kan således bidra till fler 

möjligheter att reflektera. Med detta sagt är det fullt möjligt att de intervjuade studenterna har 

större kunskaper kring kön och genus än vad som kommit fram då studenterna inte reflekterat 

kring dessa.  

 

Något som genomsyrat denna studie är reflektionens betydelse. Studenterna, den tidigare 

forskningen likväl de teoretiska begreppen belyser vikten av reflektion som ett pedagogiskt 

verktyg (jmf. Avby, 2016; Bell m.fl., 2014; Lay & McGuire, 2010; Rigné, 2015; Webb m.fl., 

2002). Däremot påvisade studenterna att de inte upplever att de fått reflektera tillräckligt 

mycket på utbildningen, utan att det varit något som i större grad försökts undvikas. Studenterna 
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menade att de har önskan om att reflektera kring frågor som exempelvis genus under 

seminarietillfällen, men att lärare undvikit detta då de inte velat beblanda egna värderingar med 

det faktiska lärandet. Genom möjligheten att diskutera och reflektera med andra studenter kan 

nya kunskapsområden skapas och delges. Samtidigt kan även ens omedvetna partiskhet komma 

att identifieras och därigenom skapas ett kritiskt tänk i socialarbetarens förhållningssätt. 

Socialarbetaren kan genom reflektion arbeta på ett mindre partisk vis och därefter bemöta 

klienter mer jämställt. 

 

Under arbete med denna studie fann vi tidigare forskning som diskuterade olikheter i 

professionaliseringen och menar att det kan vara av vikt att införa någon form av lärlingsperiod, 

där studenterna får efter utbildningen arbeta vid sidan av med en mer erfaren socialarbetare 

(jmf. Ierskaia-Smirnova & Romanov, 2008). Med grund i detta vore det av intresse för vidare 

forskning att undersöka hur studenter likväl socialarbetare skulle ställa sig till detta samt vad 

det skulle kunna tillföra i det sociala arbetet. Vidare vore det av intresse att fördjupa sig 

ytterligare i huruvida utbildningen förbereder studenter tillräckligt för det kommande 

arbetslivet samt vad socialtjänsten eftersöker i framtida socialsekreterare. För att 

socionomprogrammet ska utvecklas vore det lämpligt att intervjua eller genomföra enkäter med 

en större grupp studenter från olika terminer. Detta för att få en mer generell bild av studenters 

erfarenheter av kön och genus samt vad de anser kan förändras.   

Slutsats  

Det går att förstå att genusperspektivet berörs till viss del på socionomutbildningen. Under olika 

moment, som uppgifter och föreläsningar, kommer genus i beaktande. Omfattningen av genus 

på socionomprogrammet beror dels på mängden intresse och tidigare erfarenheter, då 

studenterna i större utsträckning själva får välja att fördjupa sig i genusfrågan. Något som går 

att förstå är att utbildningen bör ha fler obligatoriska moment för att studenterna därigenom ska 

få samma kunskaper om genus. Studenterna har under intervjuerna uttryckt att de saknar genus 

på programmet och när genus väl berörs så känns det “krystat”. Detta har även kunnat urskiljas 

genom de kursutvärderingar som studenterna svarat på, där resultaten visar på att studenter 

upplever att genus inte berörs i någon större omfattning. Studenterna har uttryckt sig i form av 

att de vill ha fler uppgifter och föreläsningar som tar in genusperspektivet men även att genus 

ska komma i beaktande under samtalsmetodiken. Detta för att de därigenom ska kunna lära sig 

hur de ska förhålla sig till olika grupper, som exempelvis icke-binära, i arbetet på socialtjänsten.  

 

Örebro universitet har ett gemensamt mål att beakta jämställdhetsfrågor likväl genus. Det går 

att förstå att socionomutbildningen ständigt jobbar med att utveckla programmet och att 

önskemål för en vidare utveckling önskas fås. Hösten 2018 kommer ett nytt mål att träda i kraft 

där genusperspektivet kommet tas i beaktande. Läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor 

inom socionomprogrammet menar på att programmet är en generalistutbildning och att 

programmet därav inte kan rikta sig in mer specifikt på genusperspektivet. Däremot påvisar hen 

att studenterna trots det får en god förberedelse inför det kommande arbetslivet. Utifrån 

studenternas erfarenheter av genus på socialtjänsten går det att förstå att genus tas i beaktande 

genom den genusgrupp som finns, men att det i det praktiska arbetet är mer bristande. Detta då 

en viss skillnad i förhållningssättet gentemot pojkar och flickor samt män och kvinnor går att 

urskilja. Sammanfattningsvis går det att förstå att om frågor kring genus ska utvecklas så bör 

alltifrån studenter till socialtjänst till samhället våga prata genus.  
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Bilagor 

Bilaga 1-Informations- och samtyckesblankett-Fokusgrupp 

 

 
 

Informations- och samtyckesblankett 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter 

att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även socialtjänsten. 

Studien kommer ha sitt fokus på socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd 

utbildning eller arbete inom utredningsenheterna på socialtjänsten. 

 

Kriterier för deltagande i fokusgrupp 

För att kunna delta i vår undersökning krävs det att deltagarna är socionomstudenter på Örebro 

universitet som har eller har haft verksamhetsförlagd utbildning eller arbete på en socialtjänst i 

Örebro län. Därmed ska studenten vara inne på sin femte till sjunde termin.  

 

Saker att tänka på 

I varje forskning som görs är det viktigt att resonera kring faktorer som kan påverka det etiska 

i arbetet. Fokusgrupperna kommer både video- och ljudinspelas, men detta kommer ske med 

konfidentialitet. Däremot kan inte full anonymitet utlovas då fokusgruppen innehåller flera 

deltagare. Det insamlade materialet kommer behandlas så att ingen obehörig kommer att ta del 

av uppgifterna och det som spelats in kommer att raderas efter den färdigställda studien är 

godkänd. Vidare kommer det insamlade materialet endast användas i forskningsändamål.  

 

Samtycke 

Ni som deltagare har både rättigheter men även skyldigheter att ta hänsyn till. Då ni deltar i en 

fokusgrupp innebär det att ni delges andras åsikter som kan vara av känslig karaktär. Detta 

innebär att ni ska ta hänsyn till detta och därmed inte föra det vidare. Deltagandet är frivilligt 

vilket även betyder att ni har rätt att närsomhelst avbryta ert samtycke till deltagandet utan att 

behöva motivera anledning.  

 

Härmed samtycker jag till ovanstående information:  

 

Namn: _____________________________ Datum: ____________________________ 

 

Kontaktuppgifter: 

Belma Causevic: becausevic@gmail.com Kanita Alukic: kanita.alukic@gmail.com  

 

Handledare: Kjerstin Andersson Bruck, Örebro Universitet 
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Bilaga 2-Informations- och samtyckesblankett-Enskild intervju 

 

 
 

Informations- och samtyckesblankett 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter 

att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka 

socionomstudenternas upplevelser av köngenus på utbildningen men även socialtjänsten. 

Studien kommer ha sitt fokus på socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd 

utbildning eller arbete inom utredningsenheterna på socialtjänsten. 

 

Saker att tänka på 

I varje forskning som görs är det viktigt att resonera kring faktorer som kan påverka det etiska 

i arbetet. Intervjun kommer att ljudinspelas och ske med konfidentialitet. Det insamlade 

materialet kommer behandlas så att ingen obehörig kommer att ta del av uppgifterna och det 

som spelats in kommer att raderas efter den färdigställda studien är godkänd. Vidare kommer 

det insamlade materialet endast användas i forskningsändamål.  

 

Samtycke 

Deltagandet är frivilligt vilket även betyder att du har rätt att närsomhelst avbryta ditt samtycke 

till deltagandet utan att behöva motivera anledning.  

 

Härmed samtycker jag till ovanstående information:  

 

Namn: _____________________________ Datum: ____________________________ 

 

Kontaktuppgifter: 

Belma Causevic: becausevic@gmail.com Kanita Alukic: kanita.alukic@gmail.com  

 

Handledare: Kjerstin Andersson Bruck, Örebro Universitet 

 

  

mailto:kanita.alukic@gmail.com
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Bilaga 3-Intervjuguide - Fokusgrupp 

Intervjuguide 1 

(2 grupper) Tid: ca 60–90 min 

 

Upplägg 

Fokusgruppen informeras om de fyra forskningsetiska principerna. Därefter går moderatorn 

igenom strukturen för intervjun. De frågor som önskas beröras i samband med intervjun är: 

  

Frågeområde: 

Egna ställning till Genus 

-          Hur definierar ni kön respektive genus? 

-          Vad har Ni för tankar om kön och genus? 

-          Vad tänker ni på när ni hör kombinationen genus och jämställdhet? 

 

Utbildning 

-          Hur upplever ni att socionomprogrammet berör kön/genus? 

-          I vilken grad tycker ni att socionomprogrammet berör frågan om kön och genus? 

-          Kan ni berätta om tillfällen där genus berörts? 

-          Hur tycker ni utbildningen kan utvecklas/förändras när det gäller kön och genus? 

  

Socialtjänst 

-         Hur upplever ni att socialtjänsten förhåller sig till kön och genus? 

-         Har ni upplevt någon gång att handläggarna på socialtjänsten utreder/bedömer sina    

          ärenden olika beroende på vilket kön klienten har? 

-         Kan ni berätta om ett tillfälle där klienten bemötts olika på grund av dennes kön? 

-        Anser ni att det finns behov av reflektion kring genus i förhållande till klienterna?  

 

Avslutande/Slut frågor som kan ställas kontinuerligt under intervjuns gång: 

-        Är det någon som vill tillägga något? 

 

Ett stimulerande material för diskussion: Innan socialtjänsten (se bilaga 4). 
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Bilaga 4-Stimulimaterial för respektive fokusgrupp i samband med 

frågeområdet om socialtjänsten: 

 

Christian Kullberg har gjort studier som berör kön och genus på socialtjänsten där individer 

med likartade problem bedöms olika på grund av klientens könstillhörighet och menar vidare 

att dessa följer könstraditionella mönster. I en annan studie Kullberg drog slutsatsen att klienten 

oftast tillskrivs olika egenskaper beroende på vilket kön klienten har.  

 

En text från Socialstyrelsen menar att socialtjänstens värderingar om kön kan påverka dess 

bedömningar av flickor respektive pojkars behov. En viss skillnad går att urskilja i hur 

handläggarna utredde respektive köns situation, vilka bedömningar de gjorde och i vilken insats 

det utmynnade i. Bara för att en socialtjänst ska arbeta jämställt innefattar inte det att deras 

åtgärder ska utmynna i samma insatser. Det vill säga att samma insats inte behöver utmynna i 

samma effekt för respektive kön.  
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Bilaga 5-Intervjuguide-Enskild intervju 

Intervjuguide 2-Enskild intervju 

Deltagare: Lärare med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet vid 

Örebro universitet.  

Tid: ca 30 min 

 

Upplägg 

Intervjupersonen informeras om de fyra forskningsetiska principerna. Därefter går moderatorn 

igenom strukturen för intervjun.  

 

De frågor som önskas beröras i samband med intervjun är: 

• Upplever du att läro- och kursplanerna gör studenterna (tillräckligt) redo för det 

kommande arbetslivet?  

• Om ja,  på vilket sätt?  

• Om nej, på vilket sätt? 

• Kan du ge exempel på när genus berörs under utbildningen? (Föreläsningar/uppgifter 

etc.)  

• Kan du ge exempel på en uppgift där genus berörs mer direkt?  

• Har det skett några förändringar sedan VT15 (3,5 år) avseende kön/genus? 

• Om ja, vad för förändringar har skett? 

• Om nej, vad tror du att det kommer sig? Vad kan det bero på?  

• Hur tror du att studenterna tycker att kön/genus berörs på utbildningen?  

• På vilket sätt har utbildningen tagit till sig den feedback studenter givit avseende 

genus/kön?  

• Om du fick möjlighet att ändra/utveckla något gällande kön/genus på utbildningen- vad 

skulle du då vilja ändra/utveckla?  
 


