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Sammanfattning 

 
 
Vad innebär dagens sociala kompetens, vilken uppfattning har studenter om 
sin egen sociala kompetens och anser de att den motsvarar arbetslivets krav? 
Undersökningen lyfter upp begreppen genus, arbetsliv och uppväxt kopplat till 
social kompetens för att se skillnader, samband och innebörd utifrån 
studenters syn på dessa fenomen. Skiljer sig uppfattningen åt om social 
kompetens mellan könen? 
Underlaget för studien är 200 enkäter, fyra intervjuer och en omfattande 
litteraturundersökning, vilka visar att upplevelsen av social kompetens är 
beroende av genusperspektivet. Dessutom har uppväxten visat sig vara av 
betydelse för kvarliggande könskategoriseringar och sociala konstruktioner, 
vilka fortfarande är väl förankrade i arbets- och familjeliv. 
Studien visar en tenderande ökning av krav gällande social kompetens på 
arbetsmarknaden och att studenterna anser sig motsvara dessa. Däremot 
kräver begreppets innehåll olika förutsättningar i arbetslivet där kvinnor i 
högre grad än män anser sig hindras på grund av kön/genus. Studiens 
omfattning begränsar naturligtvis en generalisering men har visat att 
kön/genus är en påverkande faktor beträffande social kompetens. Detta har 
enligt vår egen uppfattning också bestyrkt och påvisats genom litteraturen.  
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Inledning  
 
I dagens samhälle talas det alltmer om social kompetens och detta efterfrågas även i 
arbetslivet. I artikeln ”Attityden betyder mycket” i STUDENTLIV 5/07, (Bilaga 1), belyser 
Åsa Johansson att betydelsen av arbetssökandens anpassningsförmåga är av större vikt än den 
formella kompetensen. Det är också något som kommer att öka i framtiden eftersom dagens 
organisationer hellre satsar på inhyrd flexibel och redan kompetent personal som lätt smälter 
in i en ny miljö. Till följd av detta ökar efterfrågan på individer som har en bredare 
kompetens, då inte endast inom ett specifikt område utan inom flera. Det är även av betydelse 
att inneha en social skicklighet att anpassa sig till och hantera olika situationer.  
Dessa krav har visat tendenser på att ackumuleras i jämförelsen med Perssons (2003), och 
Mannbergs (2001), definition av begreppet refererat till vår B-uppsats. Persson, pekar på att 
den sociala kompetensen som efterfrågas handlar om att kunna smälta in i en grupp, likaväl 
som i individuella relationer utifrån sin analys av 398 platsannonser i Dagens Nyheter 1998 
01 25. Det innebär att ha förmågan att hantera olika situationer i både arbets- och privatlivet. 
För Mannberg, är social kompetens förmågan att i relation till andra kunna handla på ett sätt 
som tillfredsställer våra egna och andras behov, att kunna göra sina åsikter och värderingar 
tydliga inför andra människor. Social kompetens handlar också om att medvetandegöra sig 
själv; Vem är jag, vad kan jag och vad vill jag göra?   
 
Om social kompetens är situationsbundet eller betydelsefullt i alla sammanhang var 
huvudtemat i vår B-uppsats, vilket denna studie kommer att bygga vidare på ur ett 
genusperspektiv. Dagens debatter angående könsfrågor och vår egen förförståelse och 
erfarenhet av social kompetens och kön/genus, ligger till grund för intresset att belysa dessa 
begrepp utifrån samhällets krav på arbetslivet. Eftersom detta fenomen florerar alltmer i 
dagens flexibla och osäkra samhälle, kommer studien att beröra uppväxtens betydelse. Det 
vore intressant att se vad som påverkat studenternas uppfattningar angående social kompetens 
relaterat till kön/genus, om det utgjort några förutsättningar eller hinder i deras sociala 
livssituation. 
 
Lokaltidningen TTELA 070929, tar upp två olika perspektiv angående könsbestämning. 
Manu Seppänen Sterky återger i artikeln ”Hjärnan bestämmer ditt kön” professor Annica 
Dahlströms betoning på biologiska orsaker beträffande könsskillnader. Enligt Dahlström är 
kvinnor i motsats till män mer sociala, omvårdande och mindre stridslystna, vilket beror på 
hjärnans kemi och inte hur de har uppfostrats. Män däremot är aggressiva, har i högre grad ett 
tävlingsbegär samt en sämre social kompetens, som också utgörs av biologiska skäl. 
Dahlström pekar på att mängden testosteron påverkar hjärnan som i sin tur påverkar 
människors uppträdande. Män har rent allmänt en högre halt av hormonet än kvinnor och 
enligt statistiken finns påvisade skillnader, angående mäns och kvinnors hjärnor. 
Artikeln ”Kategoriseringar av kön legitimerar diskriminering” av Lena Wreede, belyser 
kulturantropologen och genusvetenskapslektorn Ulrika Dahls helt skilda åsikt. Dahl anser att 
det istället är människors kategoriseringar av begreppet kön, som skapar skillnader mellan 
kvinnor och män. Könsskillnader beror inte alls på hjärnor eller biologi, utan det är kulturella 
föreställningar som är den bidragande orsaken till ojämlikhet mellan könen. Redan vid 
födseln behandlas individer olika, där frågan ställs om vilket kön barnet har och som direkt 
kan kopplas till föreställningen om hur en flicka eller en pojke är (TTELA, 2007). 
 
Hacking (2000), redogör för Philippe Ariès´ bok ”Barndomens historia”, där uppväxttiden 
benämns som socialt konstruerad och den ger uttryck för att barn redan vid tidig ålder formas 
efter vissa mönster och villkor. Barns handlingar utgår från olika beskrivningar, vilka 
uppväxtmiljö och dess kategoriseringar har bestämt. Individer påverkas av egenskaper från de 
redan färdiga modeller som presenteras av omgivningen, exempelvis kön, där uppfattningar 
och beskrivningar indelar dem i olika roller.  
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Bakgrund 
 
Social kompetens 
Persson (2003), beskriver social kompetens som en förmåga att kunna hantera och anpassa sig 
till olika situationer och att individer som är socialt kompetenta anses inneha kunskap och 
förmåga att fungera i sociala sammanhang. 
Dagens arbetsmarknad efterfrågar social kompetens särskilt inom yrken som kräver förmågan 
att fungera i olika arbetsgrupper som skapar och upprätthåller kundkontakter. Person, antyder 
att dagens samhälle tenderar bli alltmer individinriktat och att det just därför krävs social 
kompetens för att kunna möta arbetslivets konflikter både internt och externt. Ytterligare en 
aspekt av varför begreppet eftersöks av dagens arbetsgivare är arbetsmarknadens flexibilitet, 
där det fordras individer som acklimatiserar sig till nya grupper och arbetsuppgifter. 
Begreppets betydelse varierar mellan olika arbetsplatser och hierarkier men innefattar enligt 
Persson, i stort sett samma förmågor, såsom anpassning och teamwork (Persson, 2003). 
 
Social intelligens  
Den emotionella intelligensen kan visserligen utan några märkvärdigheter innefattas i den 
sociala men Goleman (2007), anser ändå att detta resonemang kan skapa begränsningar i det 
sociala samspelet. Den nya tanken angående mänskliga relationsbegåvningar kan på så vis 
kompliceras, vilket försummar mänskligt samspel och förbigår delen av social intelligens. 
Goleman, är av åsikten att social intelligens kan indelas i två omfattande grupper, social 
medvetenhet – hur vi förstår andra människor och social kompetens - hur vi handlar utifrån 
denna insikt.  
Social medvetenhet - inrymmer ett stort antal förmågor, såsom grundläggande empati, 
medkänsla för andra, uppfattning och förståelse av andras innersta känslor och tankar. Det 
krävs även fallenhet i att vara lyhörd och öppen, notera outtalade känslor och att ha kunskap 
om krångliga sociala situationer.    
Social kompetens - bygger på social medvetenhet och innefattar förmågor som integrering, 
självpresentation, påverkan och omtanke. Social kompetens handlar om att vara formbar i 
samspelet med omgivningen, att presentera sig själv på ett verkningsfullt sätt och kunna 
påverka och utforma resultaten i sociala interaktioner, värna om andra och handla utifrån 
deras behov (Goleman, 2007).  
 
Arbetsmarknaden 
Arbetsmarknaden har ett allt större behov av att rekrytera människor som kan arbeta utifrån 
olika projekt, där företag efterfrågar flera olika slags kompetenser och erfarenheter för att 
uppnå tillfredställande resultat på arbetsuppgifterna. Dagens arbetsplatser omorganiserar i 
alltmer än tidigare, vilket bidrar till personalens ökade ansvar, där de anställda arbetar 
individuellt eller i grupp för att planera och utföra arbetsuppgifter.  
Arbetsmarknaden har också utvecklats till att allt fler individer arbetar som ensamföretagare 
gentemot olika uppdragsgivare, som kräver god kunskap i att kunna skapa och upprätthålla 
kontakter med kunder (Mannberg, 2001).  
 
Könskategorisering enligt traditionella mönster 
Människor kan delas upp i olika kategorier och det som skiljer individerna åt är kläder, 
kroppar, uppträdanden, intressen och sysselsättningar. Frågan som Simone de Beauvoir 
(2002), ställer är om dessa könsindelningar kommer att stanna eller är på väg att försvinna. 
Inom arbetslivet är det männen som förfogat över de mest ledande posterna genom tiderna 
och även om kvinnan nu börjar ta plats, är det fortfarande en värld som tillhör männen. 
Förutom att männen besitter den dominerande samhällsmakten, anses de även inneha en högre 
prestige än kvinnorna. De vuxnas roller, beteenden och föreställningar överförs på kommande 
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generation, där uppfostran genomsyras av stereotypa modeller som presenterar hur världen är 
uppbyggd.  
Arbetslivsforskningen återspeglar en reproduktion av traditionella mönster men också nya 
förändringar inom olika yrkesområden, anser Ewa Gunnarsson och Susanne Andersson 
refererat i Johansson och Kuosmanen (2003). De menar att ett forskningsfält som bör 
undersökas är hur den nya flexibla arbetstiden kan kopplas till manligt/kvinnligt, vilket 
kön/genus som kan komma att dominera vissa yrken i framtiden. Om kvinnorna kommer att 
befinna sig på fasta arbetsplatser medan männen blir ännu mer rörliga, är en intressant fråga 
enligt Gunnarsson och Andersson. Likaså de nya yrkesgrupper som kan komma att 
ifrågasättas som manligt dominanta.  
Elvin och Thomsson (2003), pekar på att det finns en ovilja inom många organisationer att 
erkänna problem som är knutna till makt angående jämställdhet. Bland annat att det riktas 
trakasserier och nervärdering mot de kvinnliga medarbetarna och att vissa arbetsplatser väljer 
att bortse från dessa problem och gå vidare som om inget har hänt. Det finns enligt Elvin och 
Thomson visserligen en ljusning angående detta genom jämställdhetsarbetet, som trots allt 
kunnat ändra på vissa lagar och förordningar till det bättre.  
 
 
Problem, syfte och frågeställningar  
 
Problemformulering 
Eftersom dagens flexibla samhälle i allt högre grad efterfrågar social kompetens, riktas vår 
studie till hur studenter upplever sin egen sociala kompetens och om de anser att den 
motsvarar de krav som arbetsmarknaden har på begreppet. Med tanke på den ständigt 
återkommande debatten om kvinnor och mäns olika villkor i samhället kommer studien att 
belysa social kompetens ur ett genusperspektiv, för att undersöka om kön/genus skapar hinder 
eller förutsättningar inom arbetslivet.  
En intressant fråga i sammanhanget är betydelsen av studenternas uppväxt, eftersom 
samhället fortfarande präglas av traditionella genusstrukturer.  
Är kön/genus avgörande för hur individer uppfattar sin egen sociala kompetens?
 
Arbetsgivarens syn på de anställdas kompetens och sociala egenskaper utgörs inte enbart av 
anspråk på sakkunnig personal utan också enligt de los Reyes (SOU, 2006: 59), på 
värderingar och föreställningar angående lämplighet. Företagens lyhördhet inför kundkretsens 
behov skapar efterfrågan av personal som uppfyller dessa krav. Det är ofta en ursäkt för att 
handplocka en idealkategori, vilket vidmakthåller diskriminering, såsom exkludering och 
underordning. Parallellt med dessa oreglerade arbetsvillkor visar enligt de los Reyes, inslagen 
till denna antologi, hur sexistiska föreställningar leder till åtskilda anställningsvillkor, 
arbetsuppgifter och även olika lön för lika arbete. Ett exempel på diskriminering är de los 
Reyes, redogörelse för Paula Mulinaris upplysning om hotell- och restaurangbranschen som 
fördelar arbetsuppgifter med utgångspunkt i personalens könstillhörighet, mer än utifrån deras 
kompetens. 
Elvin och Thomsson (2003), belyser begreppet kön utifrån de handlingar som alla individer 
deltar i, inte endast i relationer utan även i samtliga vardagliga situationer. Kön existerar såväl 
inom, runtomkring och mellan människor, där manligt/kvinnligt utgör betydelser som mer 
eller mindre omedvetet tillmäts, utifrån traditionella, kulturella och historiska arv.   
Även om kvinnor anses lika bra och kunniga som män, måste de närma sig manlighetens 
fullkomlighet balanserat, för att inte bli okvinnliga. Detta dilemma är även männen utsatta för, 
går de för nära in på den kvinnliga domänen anses de av omgivningen som feminina och 
därmed tillhörande den underlägsna gruppen. Det till synes demokratiska samhälle som vi 
lever i menar Elvin och Thomsson, är bara en yta som undergrävs av en könsmaktsordning 
som skapar orättvisor och utestängningar av vissa grupper. 

 7



Syfte  
Syftet med studien är att undersöka studenters upplevelse av sin egen sociala kompetens och 
om kön/genus varit av betydelse angående insikten om och användningen av denna i det 
sociala vardags- och arbetslivet.  
Vanligtvis när frågan ställs, anses social kompetens avgöras som en naturlig faktor gällande 
individers intelligens, vilket är en åsikt som inte delas av psykologer. Detta expertisområde 
påpekar Goleman (2007), mäter intelligensen utifrån kognitiva förmågor där verbala och 
problemlösnings begåvningar prioriteras. Goleman, redogör för Wechlers avfärdande av dessa 
historiskt cementerade teorier som endast bygger på försök, vilka har hindrats av resultat som 
ger tecken på att det kanske inte alls går att åtskilja kognitiv och social begåvning. Goleman, 
hävdar att interpersonell talang värderas utifrån individen själv, när frågan ställs om han/hon 
anser sig vara kapabel eller inte, att bemöta och sätta sig in i andra människors känslor.   
I Almqvist och Wiksell (2003), tar Thomas Berglund upp könets värderingsaspekter som han 
anser tilldelas barnet redan vid födseln. Så snart det fastställts om det är en flicka eller pojke, 
träder den sociala och kulturella könsbestämningen i kraft som därigenom formar individen 
genom uppväxten till kvinna eller man.  
 
Frågeställningar 
I vår tilltänkta studie ställer vi följande frågor;  
 

• Hur definierar studenterna sin egen sociala kompetens och hur har de fått en förståelse 
om dess innebörd? 

 
• Har kön/genus någon betydelse för upplevelsen av social kompetens? 

 
• Anser sig studenterna inneha den sociala kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar? 

 
Metod 
 
Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ metod med hermeneutisk tolkning, dels för att 
kunna se begreppet ur ett bredare perspektiv inom problemområdet, dels för att få en djupare 
inblick i några studenters upplevelser av sin egen sociala kompetens relaterat till kön/genus. 
Hermeneutiken har som syfte att tolka och förstå de grundläggande villkoren för människans 
existens och livsvärld, vilket vår studie syftar till. Meningen är att den mänskliga existensen 
och även spåren av handlingar, livsyttringar kan tolkas utifrån språket, hävdar Patel och 
Davidsson (2003), likvärdigt som tolkningar sker vid språkliga yttranden och texter. 
Hermeneutik - tolka och förstå, ett språk och en kommunikation där avsikten med ett 
hermeneutiskt forskningsperspektiv är att med subjektivitet och inlevelse fånga upplevelser 
och förstå sammanhang. Starrin och Svensson (1994), ser det som en stor möjlighet att samla 
material på olika vis genom hermeneutisk forskning såsom observationer, intervjuer, samtal, 
dokumentinformation och studier av miljöer. Kvale (1997), beskriver den hermeneutiska 
cirkeln som en karaktäriserande meningstolkning, där förståelse uppnås genom en oändlig 
process, en ständig växling mellan delar och helhet. Utifrån en diffus uppfattning om 
helhetstexten tolkas och återges de enskilda delarna till helheten, vilket bidrar till ytterligare 
kunskap.  
 
Kvantitativ studie ger en mer generell uppfattning om studenternas upplevelse av sin egen 
sociala kompetens, vilket enligt Trost (2001), är självklart genom att välja enkäter med viljan 
att nå ut till ett så stort antal informanter som möjligt. Starrin & Svensson (1994), anser inte 
att den kvantitativa analysen varken dominerar eller överordnar sig den kvalitativa, snarare är 
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den en viktig förutsättning för den kvantitativa analysens genomförande. Kvalitativa studier 
letar efter det individuella (ideografiska), kvantitativa söker det generella, lagbundenheten 
(nomotetiska). 
 
Kvalitativ undersökning blir ett komplement till den kvantitativa, för att få en djupare och 
närmare bild av studenternas egna upplevda livsvärld, utifrån studiens syfte, social 
kompetens/kön.  
Forskaren intresserar sig för hur människor upplever sin egen livsvärld, där Kvale (1997), är 
av åsikten att den kvalitativa metoden är ett självklart val för att få inblick och förståelse samt 
för att kunna beskriva det fenomen som intervjupersonen berättar utifrån sina innersta tankar. 
Med kvalitativ metod kan forskaren enligt Olsson och Sörensen (2004), få en djupare närhet 
till problemet som studien syftar till att undersöka.  Ett inifrånperspektiv, där intervjuare och 
informant tar del av varandras inre världar, ett jag – du förhållande som skapar samspel och 
närhet. Språket blir en förutsättning, då den erhållna informationen ska tolkas och framställas 
i den färdiga texten.  
Sörensen och Olsson (2004), anser att både kvalitativ och kvantitativ metod kan användas i 
kombination med varandra. Den kvantitativa metoden visar en kvantitet i siffror medan den 
kvalitativa uppvisar kvalité formulerat i ord. Olsson och Sörenson, refererar till Ödmans 
begrepp complere- utfyllnad, vilket innebär att metoderna var för sig uttrycker betydelsefulla 
perspektiv av det fenomen som studeras.  
Vår omfattande litteraturfördjupning inom tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
ligger till grund för utvinnandet av en djupare förståelse och bredare kunskap av fenomenet 
social kompetens/kön. Det är också ett underlag som med större fördel ger oss möjlighet att 
analysera genusproblematiken utifrån ett djupare och vidare perspektiv. 
 
Urval  
Undersökningen kommer att vända sig till manliga och kvinnliga studenter på Högskolan 
Väst i Vänersborg och Trollhättan. Detta av två anledningar, dels för att flera av dem är på 
väg ut i arbetslivet, utifrån intresset av att se hur de själva upplever sig i denna situation. Dels 
för att få en bild av hur de anser sig få eller dra nytta av sin sociala kompetens utanför skolans 
värld.  
 
Kvantitativ undersökning 
 
Urval 
Vi valde ett bekvämlighetsurval genom att vända oss till studerande på Högskolan Väst i 
Trollhättan/Vänersborg. Det totala antalet enkäter som delades ut var 200 med ett bortfall på 9 
stycken, vilket resulterade i 191 besvarade. Deltagande informanter som besvarande enkäterna 
bestod av 119 kvinnliga och 72 manliga studenter i åldrarna cirka 20 -35. De studerade inom 
både program och fristående kurser, där de befann sig på olika utbildningsstadier. 
 
Frågeformulär  
Undersökningen var kvantitativt inriktad och statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
användes. Frågeställningarna besvarades med hjälp av en enkät (bilaga nr 2), vilken vi själva 
konstruerade och som omfattade olika frågor rörande området social kompetens relaterat till 
kön/genus, arbetsliv och uppväxt. Informanternas anonymitet säkrades genom att enkäterna 
var omärkta och att endast undersökningsledarna tog del av svaren. Enkätundersökningen 
inleddes med en kort introduktion om studiens syfte, samtidigt som informanterna 
garanterades anonymitet och ett frivilligt deltagande. Enkäterna bestod av totalt 23 frågor som 
inleddes med flera demografiska frågor i syfte att få information om informantens kön, studier 
och arbetslivserfarenhet. Enkäten avslutades med två öppna frågor, för att få en djupare 
uppfattning om hur informanterna upplever sin egen sociala kompetens samt om kön/genus 
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utgjort ett hinder eller varit en förutsättning i arbetslivet. Dessa kodades inte i SPSS 14.0 för 
Windows, utan redovisas som ett enskilt resultat. 
Svarsalternativen på de demografiska frågorna 1-12 angavs på en kategoriskala och frågorna 
13-21 angavs på en femgradig skala, såsom; Instämmer helt, Instämmer delvis, Tveksam, Tar 
delvis avstånd och Tar helt avstånd. I enkätens avslutande del gavs utrymme för kommentarer 
och reflektioner, vilket inte kommer att ingå i analysarbetet eftersom informationen inte var 
relevant för frågeställningarna. Däremot anser vi dock att dessa kommentarer är intressanta 
och viktiga att ta till vara, både kunskaps och utvecklingsmässigt.  
 
Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen ägde rum i samband med vår C-uppsats inom ämnet sociologi, där vi delade ut 
enkäterna på en och samma dag under skoltid, på Högskolan Väst i Trollhättan/Vänersborg. 
Studenterna tillfrågades om ett deltagande i enkätundersökningen och efter samtycke delades 
samtliga enkäter ut, vilka tog cirka 15-20 minuter vardera att besvara. Vi samlade in dem efter 
hand och fick tillbaka de flesta, förutom ett bortfall på nio stycken.  
 

Kvalitativ undersökning 

Urval 
Även här gjordes ett bekvämlighetsurval, där fyra högskolestudenter (Trollhättan/Vänersborg) 
intervjuades. Informanterna var två kvinnor och två män i åldrarna 26-28. En av kvinnorna 27 
år, studerar fristående kurser med inriktning beteendevetenskap. Den andra kvinnan 28 år, 
studerar sjuksköterskeprogram, båda dessa utbildningar äger rum i Vänersborg. En av männen 
28 år, studerar hälsopromotionsprogram i Vänersborg och den andra mannen 26 år, studerar 
ekonomiprogram i Trollhättan.  
 
Intervjuformulär 
Intervjufrågorna baserades på intervjuguiden (bilaga nr 3) som var halvstrukturerad med fasta 
frågor, vilket gav möjlighet till öppna svar. Genom att intervjuerna bandades skapades det 
förutsättningar att gå tillbaka i materialet, så inte något väsentligt missades.  
Enligt Kvale (1997), skall intervjuguiden innehålla de ämnen som studien syftar till att 
undersöka samt i vilken ordningsföljd frågorna ska ställas. Han anser att denna typ av intervju 
är halvstrukturerad, eftersom guiden endast innehåller en översikt angående de teman och 
förslag till frågor som ska belysa och begränsa det som är avsett att undersökas i studien.  
 
Tillvägagångssätt/bearbetning 
Studenterna tillfrågades var och en personligen om att delta i en intervju, om de tillät att den 
bandades och att vi var två vid intervjutillfället. Syftet med vår undersökning presenterades, 
samtidigt som informanterna försäkrades anonymitet. Efter informanternas tillstånd om detta 
fick de frågan om var de önskade att intervjuerna skulle äga rum, varav tre valde sitt hem 
(Trollhättan/Vänersborg) och en valde Högskolan (Trollhättan). Datum och tid gjordes upp 
och utförandet av intervjuerna kan uppskattas till ca 30 minuter vardera. Materialet från de 
bandade intervjuerna transkriberades, där resultatet strukturerades utifrån intervjufrågornas 
ordningsföljd. Intervjufrågornas rubriker presenteras utifrån informanternas svar, vilka 
framställs och återges med utvalda citat.  
Trost (2001), anser att när intervjuerna är genomförda och mättade får man många gånger ett 
stort och rikt material att bearbeta, med en omfattande möjlighet att finna många intressanta 
händelser, upplevelser och mönster.  
Kombinationen forskare och privatperson är av stor betydelse i studiet av den Andre enligt 
Ehn och Klein (1994), för att frångå den traditionella forskarens distanserade förhållningssätt, 
som satte den personliga upplevelsen och känslan inom parentes.  
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Etik  
Vid utlämnandet av enkäterna som var onumrerade fick informanterna information om att de 
var anonyma och frivilligt deltagande. Även om det är enskilda individer som används för 
undersökningen och att enkäterna kodas i datorn, så kan den enskilde individen inte 
identifieras, anser Trost (2001). Enkätnumreringen gjordes efteråt och är inte kopplad till dem 
som svarade, det finns heller ingen förteckning över informanterna.  
 
Intervjuundersökningen är en moralisk situation, där intervjun speglar den mellanmänskliga 
interaktionen, vilket intervjupersonen påverkas av. Detta har även inflytande på förståelsen av 
mänskliga situationer (Kvale, 1997).  
Kvale (1997), anser att forskaren bör förbereda sig angående etiska frågor som anknyts till de 
frågor som intervjuguiden innehåller och även till de spontana frågor som kan dyka upp under 
intervjuns gång.  
I intervjusituationen är det ytterst viktigt att man som forskare beaktar intervjupersonernas 
anonymitet. En intervju är ett samspel som är intimt och ömsesidigt nära. Det kan bidra till att 
påverka den intervjuade vilket vi som forskare måste ta stor hänsyn till och ha respekt för, 
eftersom den intervjuade delger sitt allra innersta. Det är också av vikt att informera om syftet 
med undersökningen i grova drag, hur den är upplagd och vilka eventuella konsekvenser och 
fördelar deltagarna kan bli utsatta för genom att medverka i studien. Information ska ges om 
att intervjupersonerna deltar frivilligt, utan något som helst tvång och att de kan avbryta 
intervjun närhelst de önskar (Kvale, 1997). 
Dessa faktorer tog vi hänsyn till och informerade om innan intervjuerna med våra informanter 
inleddes, också om syftet med bandningen av intervjuerna, att materialet skulle behandlas på 
ett diskret sätt och förvaras säkert. 
 
Validitet och reliabilitet 
Med validitet avses hur väl man mäter det man avser att mäta (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2003). Detta är en avspegling av verkligheten, sanning är något som skapas i en 
dialog vilket ställer höga krav på forskarens kvalité. Kunskapen att reflektera över materialet och 
kunskapen att redogöra för validiteten, med rätt urval, metod, analys etc. är det som ger 
tillförlitliga resultat att delge läsaren (Kvale, 1997). Forskarens reflektion över sitt eget 
deltagande i forskningsförloppet är oerhört viktig anser Ehn och Klein (1994), inför 
sammansättningen i den färdiga texten, i presentationen av vad informanternas egna ord 
egentligen uttryckte. 
Vår studie hade som avsikt att se eventuella skillnader och samband gällande studenters 
upplevelse av sin egen sociala kompetens ur ett genusperspektiv. Extern validitet innebär i vilken 
utsträckning man kan generalisera resultaten till andra personer än de som ingått i 
undersökningen (Svartdal, 2001). 
Nära sammankopplat i kvalitativa studier är enligt Patel och Davidsson (2003) validitet och 
reliabilitet, men validiteten får den mest betydelsefulla och övergripande innebörden i 
forskningen. 
Intervjuerna har delgivit oss studenters upplevelser om sin egen sociala kompetens och vad 
begreppet kan ha för koppling till kön/genus samt vilken betydelse detta har i den sociala 
vardagen exempelvis utifrån uppväxt och arbetsliv.  
 
Ett mätinstrument som är reliabelt ska ge tillförlitlighet och resultat som är upprepbara. Ett 
kännetecken på att ett mätinstrument är reliabelt är att det vid upprepade tillfällen visar likartade 
eller samma resultat, att förhållandena ser likadana ut som vid första mättillfället (Svartdal, 
2001). Bristande reliabilitet i en enkätundersökning kan bero på att informanterna haft 
svårigheter att förstå frågorna och att de tolkat dem på ett felaktigt sätt. Detta är ett problem som 
är svårt att förhindra eftersom alla individer tänker och tolkar olika, därför går det inte att 
försäkra att samtliga informanter i enkätundersökningen uppfattade frågorna på samma sätt. 
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Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning förespråkas nödvändigheten av objektivitet. 
För att uppnå trovärdighet, systematiskt genomförande och en vetenskaplig grundstomme, 
krävs att ställningstaganden och slutsatser bygger på ett realistiskt resonemang (Sörensen & 
Olsson, 2004).  

Generaliserbarhet 
Det går aldrig att förvänta sig något givet svar i förväg på en fråga och det finns inte heller 
någon fastställd sanning, eftersom upplevelsen är unik för varje enskild individ angående 
dennes livsvärld (Patel & Davidsson, 2003). 
Generaliserbarheten är begränsad på grund av vår studies omfång eftersom den endast vände sig 
till två olika Högskolor (Trollhättan/Vänersborg) varav enbart cirka 200 informanter deltog, 
vilket gör det omöjligt att dra allmänna slutsatser kring resultatet. Större och mer omfattande 
studier får undersöka om det finns möjlighet att generalisera andra människor i motsvarande 
situationer.  
  
Vår kvalitativa studie har enligt vår mening inte haft avsikten att mäta, förklara eller 
generalisera, utan mer varit ämnad för att få en djupare insikt, närhet och förståelse till det 
problemområde vi valt att studera.  
 
 
Tidigare forskning/Forskningsbakgrund 
 
Social intelligens är en allmängiltig begåvning som används och praktiseras i sociala 
situationer, enligt David Welchsler refererad i Goleman (2007). Det är först nu när ”social 
intelligens” utforskas under neurovetenskapens lupp angående de delar av hjärnan som styr 
den interpersonella dynamiken, som Welchsers åsikt kan återupptas menar Goleman. För att 
få en mer djupgående uppskattning av begreppet social intelligens, bör det inkluderas icke-
kognitiva förmågor, anser Goleman. Han ger ett exempel på dessa begåvningar, såsom 
sjuksköterskans lyhördhet och omsorg inför sina patienter, vilket är en naturlig fallenhet utan 
att behöva tänka efter. Meningsutbytet bland psykologer om vilka mänskliga begåvningar 
som är sociala eller emotionella är områden som enligt Goleman, inte kan särskiljas. Han 
återger Rickard Davidson, laboratoriechef för neurovetenskapsforskningen på University of 
Wisconsin som uttalar ”Man kan inte skilja orsaken till en känsla från relationernas värld - vår 
sociala interaktion är det som styr våra känslor (Goleman, 2007, sid.110)”. 
 
Johansson & Kuosmanen (2003), återger Gunnarsson och Andersson som valt att lyfta fram 
maskulinitetsforskningen i organisationer utifrån ett internationellt perspektiv, eftersom det 
berikar forskningen inom detta område. En vidare bild av hur könskategoriseringar skapats, 
både mellan det motsatta och det egna könet, har utvecklat en ny variant av postmoderna 
könsspecifika mönster och ordningar. I den internationella litteraturen benämns detta fenomen 
som ett ständigt pågående av ”doing gender” (Johansson & Kuosmanen, 2003, sid. 67). Detta 
kan vara till både fördel och nackdel menar Gunnarsson och Andersson, fördelen är att 
fokusering ligger på förändringens kraft, nackdelen är att det kan bidra till dolda 
maktrelationer. 
 
Feministisk forskning är ett ifrågasättande av i vilken utsträckning och på vilket sätt den 
gällande genusordningen är negativ, vilket är en åsikt av genusforskaren Britt-Marie Thurén 
bland flera andra som Forsberg och Grenholm (2005), beskriver. Thurén, anser att det inte 
råder något tvivel över att kvinnor generellt sett är de stora förlorarna i den dominerande 
könsordningen. Den feministiska forskningens syfte var redan i ett tidigt skede att lyfta fram 
kvinnornas undanskymda och tystade samhällspositioner, genom att belysa problemet utifrån 
flera perspektiv än enbart som en kvinnokänsla. Uttrycket kvinnoforskning används inte 
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längre lika flitigt utan är mer en föregångare till genusforskningen. Forsberg och Grenholm 
tar också upp idéhistorikern Eva Gothlin, som är av åsikten att övergången från 
kvinnoforskning till genusforskning öppnat upp teorierna kring kön till ett mer omfattande 
område. Könsteoretisk forskning och genusforskning klargör att forskningen bedrivs på ett 
bredare forskningsfält, att genus är aktivt i samhällets alla strukturer, gällande båda könen 
(Forsberg & Grenholm, 2005).   
 
Den moderna genusforskningen har enligt Johansson och Kuosmanen (2003), tagit avstånd 
från den kritiskt strikta uppdelningen av mans - och kvinnoroller. Kvinnligt/manligt belyses 
utifrån en mer sakenlig flertalsform, där klass, nationalitet och etnicitet anses som viktiga att 
beröra i dess sammanhang. Johansson och Kuosmanen, tar bland flera andra upp Michael 
Kimmel, den amerikanske sociologen som i sin mansforskning menade att vikten av studiet 
kring män, både bör ha det feministiska området och det historiska perspektivet som 
utgångspunkt. Eftersom manlighet enligt Kimmel, inte kan antas vara vare sig självklar eller 
statisk.  
Den engelske sociologen Jeff Hern är ytterligare en forskare som Johansson och Kuosmanen 
refererar till, vilken anser att det inte går att frångå det politiska projektet gällande 
mansforskning. Om inte politiken knyts an till dessa studier riskerar de att mista sin legitima 
ställning, eftersom politik och jämställdhetsfrågor hör ihop och bör medvetandegöras.  
Den moderna mansforskningen har under 1980-90-talet visat att allt fler kvinnor bedriver 
mansforskning men att männen dock fortfarande är dominerande inom detta område 
(Johansson & Kuosmanen, 2003). 
 
Ett centralt begrepp inom mansforskningen är homosocialitet, vilken avser en mellanmanlig 
dragningskraft enligt Jean Lipman-Blumens ursprungligt framställda benämning. Johansson 
och Kuosmanen (2003), återger Lipman-Blumens, åsyftande om att män känner en större 
tillfredställelse och inspiration att umgås med sitt eget kön. Detta har varit något som också 
utforskats inom feministisk organisationsforskning. Detta fenomenet angående homosociala 
grupperingar har flera forskare också studerat utifrån ett maktperspektiv, där det visar sig att 
män ser en större potential att utvecklas och inta maktpositioner i mellanmanliga relationer än 
i gemenskaper som är kvinnodominerade. Johansson och Kuosmanen, återger även Rosabeth 
Moss Kanter, som i ett tidigt skede observerade att män håller ihop och sluter sig till varandra 
i organisationer, särskilt mansdominerade sådana. Det är ett av problemen anser Moss Kanter, 
som utgör hinder för kvinnorna att bli accepterade, anses som jämlika arbetskamrater och få 
tillträde till chefspositioner. 
 
Den feministiska forskningen bygger på Simone de Beavoirs kända uttalande, att kvinnor inte 
föds till kvinnor utan de blir kvinnor, vilket Johansson och Kuosmanen (2003), pekar på som 
ett viktigt grundval. Kopplat till studierna inom mansforskningen kan detta uppvisa hur män 
blir män, vilket i sin tur kan presentera en skör bild av den nutida manligheten och som 
dessutom kan väcka frågan om män verkligen kan vara feminister. Eftersom män innehar en 
helt annan maktposition än kvinnorna, kan det komplicera männens förståelse inför känslan 
som underordnad, men den feministiska teorin kan ge dem chansen att verkligen sätta sig in i 
den problematiken. Trots att maktstrukturerna fortfarande styrs av män, är det av vikt att lyfta 
fram en annan sida av manligheten som inte bara grundar sig på den feministiska kritiken. En 
ny vändning har tagit fart genom Queerforskningen, som utgår från studier om 
homosexualitet, vilket därigenom lyfter upp många nya frågor som sätter maktens olika 
skepnader och uttryck i fokus. Frågan som ställs är om det går att riva ner den manliga 
barriären eller om det finns någon existerande avgränsning angående kön (Johansson & 
Kuosmanen, 2003). 
Butler (2007), hänvisar till dr David Pages upptäckt 1987 av en dominerande gen som avgör 
individers kön. Han kom fram till att en testikeldeterminerande faktor ”TDF”, som likt en 
strömbrytare slår av och passiviserar eller slår på och aktiverar gener, vilken alla sexuella 
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egenskaper är beroende av. Dr Pages studier kring X och Y kromosomer, bidrog till 
antagandet om att det måste finnas en gen som på ett annat sätt avgör kön, än enbart dessa 
kromosomer. Problematiken som ledde fram till ”TDF”, var att en del män saknade Y 
kromosomen, vilken ansågs ligga till grund för manlighet och att Y kromosomen förekom i 
kvinnors X kromosom. Förklaringen är enligt dr Pages, att även om genen förekommer hos 
båda könen är den aktiv hos män och passiv hos kvinnor. Det som Butler anser intressant i 
denna studie som hon också hävdar saknar vetenskaplig grund, är att inget framställs 
angående kvinnans gener som resulterar i specifika underlag för kvinnlighet. Det är svårt 
menar Butler, att uppnå en skiljelinje mellan kön och genus, eftersom vetenskapen utgår från 
väl förankrade och kulturella normer (Butler, 2007).   
 
Inom i stort sett all människokunskap inryms det stereotypa föreställningar om kvinnor och 
män, vilket är något som genusvetenskapen lyfter upp till ytan. Väl dolda och djupt 
förankrade samhällsstrukturer med dess deltagare, processer och förställningar, ligger enligt 
Forsberg och Grenholm (2005), fortfarande bakom orättvisor och förtryck av olika grupper. 
De tar upp forskningsprogrammet Genusrelationer i rörelse som startades av en forskargrupp 
i Karlstad år 2001, som ett exempel på att genusforskning väcker nya frågor som resulterar i 
förändringar. Däremot konstaterar forskarna att även om så sker upptäcks det att 
könsfördelningar rekonstrueras i nya maktkonstellationer, för att i nästa andetag sätta hopp till 
forskningsprogrammet de deltar i. Det är av stor vikt anser Forsberg och Grenholm, att 
genusvetenskapens olika disciplinområden samarbetar, eftersom det väcker olika 
kunskapsinsikter och nya infallsvinklar som är relevanta för en och samma frågeställning. 
Mångvetenskap kan bland annat presenteras som en mötesplats där många olika 
vetenskapsteorier kan kopplas ihop för att skapa nya metoder men även att fler självständiga 
vetenskapsteorier och forskningstraditioner kan uppnå ett ömsesidigt och berikande utbyte 
(Forsberg & Grenholm, 2005).  
 
I SOU (2006: 59), framställer de los Reyes, det förändrade arbetslivet som tillhörande den 
nydanade ekonomiska samhällsutvecklingen. Flera exempel på nya organisationsformer som 
ansluter arbetsmarknaden både globalt och lokalt, är bland annat teknisk utveckling, flyttbara 
produktionssystem, utlokalisering och kundanpassning. Samhällets gränslösa krav på en 
flexibel, anpassningsbar arbetskraft och företagens nya anställningsvillkor anser de los Reyes, 
legitimerar diskriminering på arbetsplatserna. Arbetsgivare efterfrågar vissa kategorier av 
människor som kan rätta sig efter tidsbegränsade och instabila arbetsuppgifter, vilket leder till 
återskapade hierarkier och homogenitet. De individer som inte tillhör dessa grupper utestängs 
och så länge samhället kategoriserar i termer av över/underordnad, kommer dessa 
maktstrukturer leva kvar utan att ifrågasättas.  
Utgångspunkten för diskriminering är föreställningar och attityder om olikhet och som också 
är avgörande för hur människor agerar i olika situationer. Eftersom arbetsorganisationer 
verkar i olika sociala situationer påverkas de av samhällets maktstrukturer. Detta leder till ett 
normskapade där de anställdas kompetens inte tas tillvara, som i sin tur skapar och 
reproducerar modeller för samspel och disciplinering. 
De los Reyes, återger Sundin som påvisar att maktrelationer på arbetsplatser är strukturer som 
påverkats och legitimerats genom samhällets gällande könsmaktsordning. Det bidrar till ett 
berättigande av maktförhållanden inom organisationen som skapar en traditionsbundenhet och 
acceptans inför ogynnsamma situationer på arbetsplatser, vilket föder en likgiltighet hos de 
anställda som lyder under dessa normer (SOU, 2006: 59). 
 
Hur förkortad arbetstid förväntas leda ökad jämställdhet inom arbetslivet och hur det skulle 
skapa förbättrade villkor för kvinnor både inom och utanför arbetet, beskrivs under stycket 
kvinnor och mäns tid, SOU (2002: 58). En av förutsättningarna som nämns är att effekten av 
flexibel- och förkortad arbetstid blir densamma inom kvinno- och mansdominerade 
arbetsområden. För att möjliggöra jämställdhet angående betalt och obetalt arbete både inom 
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och utanför arbetslivet, krävs att samhällets normativa system och föreställningar förändras. 
Förkortad arbetstid bidrar till bättre arbetsfördelning mellan könen eftersom den utökade 
ledigheten oftast är koncentrerad till sammanhängande och mer tillfälliga perioder (SOU, 
2002: 58). 
 
I sin studie om flexibilitet lyfter Grönlund (2004), fram hur detta fenomen framträder på 
svenska arbetsplatser, undersökningen bygger på intervjuer av fackförbund, 
arbetsgivarorganisationer och offentlig statistik. 
En av åtskilliga undersökningar Grönlund, belyser är en statistisk enkätstudie, med frågan om 
flexibel arbetstid kan leda till ökad jämställdhet. Data bygger på enkätsvar utifrån flexibel 
arbetstid och hur den fördelar sig mellan könen hos anställda som yrkesarbetar inom vård, 
finansbransch och verkstadsindustri. Huvudfrågan är enligt Grönlund, om organisationer 
erbjuder flexibla arbetstider på grund av de anställdas behov eller som en anpassningspremie. 
Enkäten belyser flera olika perspektiv på flexibilitet och består av sex frågor/påståenden om 
flexibla tider, kön och bransch, där den rörliga arbetstiden definierar de anställdas möjligheter 
att rätta arbetstiden efter sina behov.  
Tabellen nedan visar att endast hälften av de anställda inom respektive verksamhetsområde 
kan avbryta sitt arbete för att uträtta privata ärenden. Antalet är ännu lägre av de anställda som 
kan variera sin dagliga arbetstid genom att ”flexa", förvånansvärt anser Grönlund eftersom 
den möjligheten angående flexibilitet ingår i kollektivavtalet. Det framgår också av tabellen 
att de flexibla arbetstiderna varierar sig mellan de tre olika branscherna och mellan könen.  
 

 
Inom verkstadsindustrin arbetar en hög andel flexibelt, inom finansbranschen likaså, medan 
vården har lägst andel flexibilitet. Däremot framkommer skillnader och olika förutsättningar 
för flexibla arbetstider mellan könen inom finansbransch och vård, där kvinnor har mindre 
chans att avbryta arbetet för privata ärenden. Ytterligare könsskillnader som påvisas i tabellen 
inom finansbranschen är att kvinnor även får stå tillbaka för männen under olika perioder, när 
det gäller variationer, beträffande arbetsveckans längd. De stora förlorarna med möjlighet att 
”flexa” inom de olika arbetsverksamheterna menar Grönlund, är kvinnor inom vården och 
överraskande är att verkstadsindustrins specifikt styrda kvinnoarbeten inte gäller den flexibla 
arbetstiden. Liknande resultatförhållanden mellan branscher och kön hänvisar Grönlund, till 
en arbetsstudie utförd av SCB 1992 (Grönlund, 2004). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Social kompetens  
 
Individens interpersonella behov och vikten av bekräftelse 
Goleman (2007), hänvisar till forskningens nya rön, där insynen i individers interpersonella 
liv påvisar det mest fundamentala, nämligen att människan är skapt för sociala kontakter.  
Neuralforskningen har upptäckt att konstruktionen av människans hjärna gör den social, vilket 
menas att det ofrånkomligt sker en koppling mellan individernas hjärnor så fort ett samspel 
äger rum. Forskarna har liknat detta vid en neural brygga vilken medverkar till att påverka 
anslutningen som sker via kroppen till hjärnan och frambringar olika sorters känslor.  
Enligt Goleman, grundas livets mening på djupa, nära och varma relationer samtidigt som han 
pekar på frånvaron av mänskliga möten i dagens samhälle, där ett alltmer utbrett umgänge 
utövas med hjälp av tekniken, exempelvis Internet. Han anser att det är av vikt att använda de 
verktyg som utvecklar betydelsefulla egenskaper såsom empati, samarbete och 
medmänsklighet. I alla mänskliga möten är Goffman (2000), av åsikten att individer 
projicerar en bild av situationen där dennes jag- uppfattning har en viktig roll, där de använder 
sig av olika handlingsmönster i olika situationer. Dessa handlingsmönster upplöses när det 
sker störningar i interaktionen, exempelvis vid en känsla av publikt utelämnande och olika 
interaktioner har olika intensitet av störningar. En individ som känner att han/hon framställt 
sig på ett felaktigt sätt, väljer att avstå från samspel eftersom det individuella syftet är att få en 
fördelaktig bedömning av sitt uppträdande från andra. Det är just denna positiva respons av 
individers självbild som blir av stor betydelse för deras agerande i kommande interaktioner 
med okända människor. När främlingar möts har de ingen kännedom om varandras 
reaktioner, känslor eller behov, vilket problematiserar bemötandet. Det är då menar Goffman, 
som förmågan att tolka kroppsspråk blir mycket viktigt, för att kunna möta den andre utifrån 
dennes behov (Goffman, 2000). 
 
Hur definieras social kompetens och vilka krav innefattas i begreppet?  
Definitionen av social kompetens, såsom förmågan att lära känna sig själv, hantera relationer 
och kunna samspela med sin omgivning är inslag som Persson (2003), anser vara av vikt att 
fokusera på. Enligt Persson, är det en förmåga att veta när ett agerande är riktigt eller inte och 
det är också en förmåga att visa känslor för andra, vilket kan vara personer i en nära relation, 
helt okända eller grupper. Den sista komponenten i Perssons definition utgår från samhällets 
krav, vem som avgör vad social kompetens är och vem som har den. Som individ är det 
viktigt att leva upp till det efterfrågade kravet på begreppet, vilket är en personlig fallenhet 
som bedöms utifrån samhällets alla olika sociala situationer. För att belysa begreppet social 
kompetens ur ett vidare perspektiv använder Persson, definitioner såsom högre utbildning och 
samhällelig kompetens. En högre utbildning ger individer en medborgerlig kompetens, vilket 
skapar förberedelser inför de framtida krav som kommer att ställas på dem.  
 
Angående förutsättningar att leva upp till dessa krav i arbetsliv och samhälle betonar 
Mannberg (2001), vara vikten av social kompetens. Det är förmågan att sätta sig in i andras 
situationer och kunna avläsa omgivningens behov, vilket bidrar till människans empatiska 
kunnighet, som blivit nyckelbegrepp inom den sociala kompetensens område. Empati ligger 
som grund för lyssnandet, att bygga nätverk och förmågan att fungera i grupp. Under den 
senaste tiden har begreppet emotionell intelligens diskuterats, som handlar om tre steg enligt 
Mannberg. Det första steget är att kunna lära sig identifiera de känslor individer upplever, det 
andra är att ha förmågan att förstå vad känslorna säger och det tredje är hur individen väljer 
att hantera informationen som ges genom de första två stegen. Den sociala kompetensen blir 
tydlig när individen lär sig att förstå och hantera sina egna känslor, vilket resulterar i 
lyhördhet och förståelse inför andra människors upplevelser och känslor. Denna process 
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utvecklar empati enligt Mannberg, och hon poängterar att social kompetens inte är ett 
personlighetsdrag, utan det handlar om färdigheter som alla individer kan lära sig (Mannberg 
2001). 
 
Kön/Genus 
 
Dolda föreställningar och konstruktioner kring begreppet kön/genus 
Det är omöjligt att bortse från att kön är något omedvetet, som alla ikläder sig utifrån 
kulturella och historiska arv, hävdar Elvin och Thomsson (2003). Det går däremot att 
synliggöra de uppfattningar människor har angående kön, vilket också genomsyrar alla 
livssituationer, relationer och sammanhang. Elvin och Thomsson vill lyfta fram betydelsen av 
kön genom att klarlägga de omärkbara föreställningar och handlingar som kretsar kring detta 
begrepp, det som visar mäns och kvinnors obönhörliga behov av att inta sina roller i alla 
sociala kontexter. 
Kön är inte bara något biologisk även om det är den första tanken menar Elvin och Thomsson, 
det är också en tolkningsfråga, vilket gör det mer komplext. Viljan att följa och vara det kön 
som den biologiska bestämningen och könsuppdelningen har skapat, bidrar till följder såsom 
orättvisa norm- och maktsystem (Elvin & Thomsson, 2003). 
 
Förtydligad könskonstruktion genom genusvetenskapen 
Forsberg och Grenholm (2005), pekar på idéhistorikern Eva Gothlin´s redogörelse för hur 
flera vanliga definitioner angående begreppet genus, sammanfaller i en gemensam tolkning, 
där kön anses vara socialt och kulturellt konstruerat. Gothlin, tar upp genvetenskapens 
motsättningar mellan forskare som hon anser bygger på deras förhållningssätt till olika 
ämnes- och vetenskapsteorier. Det genusvetenskapliga begreppet kan definieras som en 
gemensam benämning, utifrån olika teorier och inriktningar i studiet av sociala och kulturella 
konstruktioner av kön och sexualitet.  

 
Eftersom både könsforskning/könsteori och genusforskning/genusteori undersöker hur kön 
och sexualitet konstrueras kan dessa enligt Gothlin, förstås som likvärdiga ur ett 
genusvetenskapligt perspektiv. Könsteoretisk forskning och genusforskning tillsammans, 
förtydligar och breddar de områden som samhällets strukturer gällande konstruktionen av kön 
påvisar. Modellen ovan visar samtliga forskningsinriktningar som kan sammanställas under 
paraplybeteckningen genusvetenskap (Forsberg & Grenholm, 2005). 
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Hierarkiska positioner 
Bourdieus åsikt om att synliggöra de ”dolda” handlingsregler som kan bidra till en 
medvetenhet om varför människor agerar som de gör, belyses i Miegel och Johansson (2002). 
Bourdieu, beskriver även inskrivna habitus såsom kön, vilka finns med individer i den sociala 
verkligheten och som utgör grunden för hur han/hon tolkar, uppfattar och förstår sin omvärld. 
Det är utifrån dessa begrepp som strukturer hierarkiskt ordnar att makt- och statuspositioner 
reproduceras i samhället. Exempel på institutioner där reproduktionen ständigt sker är på 
arbetsplatser och bland många andra även inom äktenskap. Dessa inprogrammeringar från vår 
uppväxt kan jämföras med Elias Civilisationsteori, vilken handlar om individens kontroll av 
sitt beteende utifrån samhällets struktur. Det innebär en livslång varaktighet som också är 
överförbar till olika plaster och livssituationer. Däremot anser Elias refererad i Miegel och 
Johansson (2002), att individ och samhälle inte kan ses som två separata kategorier, utan 
måste betraktas i relation till varandra. I människors nätverk av beroende och i takt med 
utvecklingen av ett alltmer avancerat samhället, kommer det fordras ett större behov av 
specialister på olika områden, vilket leder till att vi får olika roller. Kopplat till kön utvecklade 
civilisationsprocessen ”regler” gällande begreppet, vilket enligt Elias refererad i Johansson 
(2002), kan anses som specifika könsroller, där exempelvis kvinnor fick roller som 
specialister i hemmen. Kvinnan var underordnad mannen, de fick uppvisa en större 
affektkontroll och dölja de drifter och behov som hänvisades till skam.  
 
Genus/kön – social konstruktion 
Olika perspektiv har lyfts fram genom tiderna som bevis på att just kön eller snarare genus är 
socialt konstruerat, där den viktiga frågan som Ian Hacking (1999), ställer är; den sociala 
konstruktionen av vad?  
Hacking, betraktar det som oundvikligt att begreppet kön/genus hamnar i kategoriseringar och 
att vikten av dessa leder till olika självbilder och handlingsmönster, som i sin tur skapar 
socialt konstruerade individer. Hacking, menar att alla människor är ofrånkomligt formade 
genom historiska och sociala processer. Ytterligare en aspekt är åtskillnaden mellan att vara 
och skapa kön. Elvin och Thomsson (2003), pekar på flera könsforskare som använt 
begreppet genus just för att förtydliga könsbegreppet, vilket de inte anser vara nödvändigt. 
Benämningen kvinna/man avgör olika situationer av makt och ordning. 
Det är sammanhangen, den sociala interaktionen som bidrar till att människor gör kön i alla 
vardagliga situationer och att skillnader mellan kvinnligt/manligt då visar sig mycket tydligt. 
Förståelsen menar Elvin och Thomsson, utvinns därigenom angående mäns och kvinnors 
olika levnadsförhållanden, vilka aldrig kan var beroende på endast gener utan även på 
uppfostran och på hur olika betydelsen av genus tolkas mellan könen.  
 
Elvin och Thomsson, ser etablerandet av könsroller som djupt förankrat i historien, långt 
tillbaka i tiden, att det ger en förståelse av hur betydelsen av kön uppkommit. 
Könsrollsbegreppet grundar sig i att barn lär sig att vara flicka/pojke, kvinna/man genom att 
stimuleras att härma de som representerar de typiskt kvinnliga respektive manliga rollerna i 
omgivningen. Detta beteendemönster och förhållningssätt, att exempelvis flickor är 
relationsengagerade medan pojkar är mer fria är ofta ansedda som naturliga angående kön, 
vilket lärs in och vävs samman med barnets livsvärld. Här menar Elvin och Thomsson, att 
barn påverkas och lär sig tidigt att göra kön och det skulle kunna undvikas om 
förhållningssättet till kön förändrades genom att bryta kategoriseringen över/underlägsen. 
Enligt Elvin och Thomsson har dessa direktiv gällande könstillhörighet en stor betydelse för 
barnens självkänsla och värdighet och detta skulle vara ett betydelsefullt uppdrag för 
Queerrörelsen att ta i tu med (Elvin & Thomsson, 2003). 
 
Normativ avvikelse 
Det kan uppstå problem som gör det svårt att se kopplingen mellan den biologiska, sociala 
eller kulturella könsbestämningen, om barnet avviker från dess normalkurva. Berglund 
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återgiven i Almqvist och Wiksell (2003), tar upp den amerikanske psykologen Robert Stollers 
presentation av begreppen kön/genus, utifrån studier kring transvisiter och transexuella på 
1960-talet. Stoller, ansåg att det biologiska kön individer föds med inte är avgörande för hur 
de själva upplever sig, utan identitetsskapandet grundas på psykologiska omständigheter. 
Syftet med den nya begreppsförklaringen av kön/genus var enligt Stoller, att särskilja den 
biologiska identiteten från den psykologiska. Ur ett biologiskt perspektiv existerar kvinnor 
och män rent kroppsligt, medan de ur ett socialt perspektiv kan uppleva sig själva, sin egen 
identitet vara av det motsatta könet. Svårigheter som skapats genom förutfattade meningar 
kring begreppet kön, har också Butler (2007), som avsikt att synliggöra. Kön som biologiskt 
är något som följs av föreställningar om maskulint/feminint, där Butler belyser feminismens 
oförmåga att göra sig av med subjektet ”kvinna”, eller benämningen ”vi”. Det är endast en 
konstruktion som existerar för att dölja komplexiteten i begreppet. ”Jaget” är något som varje 
individ själv hävdar i den kontext benämningen uppkommer, där dess handlingar måste 
förstås utifrån tidsperspektiv och kultur.  
 
Butler (2007), anser att genus genomskär ras, klass, etnicitet och sexualitet genom diskursivt 
konstruerade identiteter. ”Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus, denna 
identitet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter (Butler, 
2007 sid. 78)”. Vad Butler anser vara viktigt, är att ta upp är Foucaults åsikt om att kroppen 
inte är könad utan att det är diskursen som definierar dess betydelse till följd av olika 
maktpositioner. Maktsystem inom sexualiteten skapar roller för kvinnokroppen, exempelvis 
nämner Foucault moderskapet som en av de viktigaste uppgifterna. Han pekar även på att 
effekten av dessa återspeglar de maktstrukturer som finns i samhället, vilket underkastar 
subjekten som sedan kommer att representeras som en reproduktion utifrån de definitioner 
och former som står i enlighet med dessa strukturers krav (Butler, 2007). Frigörandet av 
samhällets styrande normativa ramar och till synes självklara kategoriseringar som påverkar 
individens identitetsskapande tar Rosenberg (2002), upp som Queerteoretikernas 
gemensamma nämnare.  
Queers främsta företrädare Judith Butler och rörelsen, lägger fokus på kön och sexualitetens 
kategoriseringar men även på de institutioner och strukturer som bevarar dessa normativa 
grupperingar. Queerteoretikerna vill möjliggöra individers självskapande av identitet, bortsett 
från samhällets iordningställda grupperingar angående kön/genus och att det dessutom 
handlar om identiteten i sin helhet. För att kunna skapa ett eget jag, ska människan ha 
möjlighet att plocka bort och lägga till olika kategorier, såsom kön eller sexualitet.  
Kritiken som riktas mot detta är att det leder till en splittrad identitet, vilket Queerrörelsen 
kontrar med åsikten att det istället är det traditionella synsättet som förstenar 
identitetsskapandet. Eftersom det redan finns en bestämd grunduppsättning ideal och värden 
som vanligtvis inte ifrågasätts (Rosenberg, 2002). 
 
Styrt och kategoriserat identitetsskapande 
Olika perspektiv på självet påverkar individers identitetsskapande, där kön bland annat 
medverkar som en påverkande faktor. De bilder av självet som Johansson (2002), tar upp är 
det privata, det splittrade, det disciplinerade och det uträckta självet. Dessa aspekter är 
beroende av kontexten, att självet skapas i en specifik social och kulturell miljö. Det privata 
självet innefattar individens drömmar, upplevelser, begär med mera och dessa känslor hamnar 
allt emellanåt i konflikt med dess motpol, samhälle eller kultur. Det splittrade självet är 
resultatet av individers oförmåga att handskas med olika konflikter som kan uppstå mellan 
samhälle/kultur och de inneboende drifterna. Dessa drifter undertrycks av det moderna 
samhällets krav på anpassning, där den strukturella kontexten underordnar och cementerar 
traditionella könsroller. Det disciplinerade självet handlar om kroppsdisciplinering, en 
anpassning till omgivningens beteende som följer ett visst manuskript. Samhällets 
könsordning skapar olika egenskaper och förutsättningar för män och kvinnor, dessa 
reproduceras och befästs genom regler och tabun. De som bryter mot strukturerna, klassas 
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som avvikare, vilket kan relateras till Foucaults, analyserande av sexualiteten som spelat en 
mycket betydelsefull roll i åsiktsutmaningen, angående sexuell identitet (Mills, 2004). 
 
Foucault hade inte som avsikt att skriva om sexuellt beteende i sin praxis, utan han ville 
belysa sexualiteten utifrån de vetenskapliga, religiösa eller filosofiska strukturernas 
representation. Sexualiteten har fortfarande på 1900-talet, enligt Foucault, influenser från den 
viktorianska eran som höll ämnet inom strikta och outtalade ramar. I Foucaults trevolymsverk 
History of Sexuality, beskrivs sexualitetens olika områden utanför de så kallade accepterade 
ramarna, som då även belyste dess maktutövande och kontroll (Mills, 2004).  
De identitetsskapande begreppen manligt och kvinnligt handlar om kön, vilket Elvin och 
Thomson (2003), också kopplar till något som finns i individens innersta identitet. De anser 
att könsidentiteten är något som finns med redan vid födseln och som därifrån utvecklas till 
att bli en del av varje enskild människa. Denna könsbestämning utvecklas och följer med hela 
livet, utifrån djupa rötter i bland annat familjeband, levnadssätt, kultur och klass, vilket Elvin 
och Thomson menar är att göra kön. Gamla föreställningar och fördomar lever fortfarande 
kvar och skapar abstraktioner om vad som är att vara kvinna eller man och även vikten av hur 
man uppfattas av omgivningen, det motsatta eller det egna könet.  
Dessa kategoriseringar genomtränger hela samhället hävdar Rosenberg (2002), de visar sig 
genom individers handlingar och förhållningssätt till begreppet kön, vilket är något som 
Queerrörelsen vill frigöra. De öppnar dörrarna för ett identitetsskapande som förbigår 
normativa kategoriseringar, då inte med endast förbättrade villkor för exempelvis 
homosexuella, utan som sociala förutsättningar för alla. Det kommer alltid att finnas 
individer/grupper som är olika och som inte kan existera utan en likvärdig individ/grupp att 
jämföra sig med. Queer förespråkar en större acceptans för olikheter i samhället, där insikten 
bör infinna sig att alla individer oavsett grupptillhörighet har samma värde.  
 
Mannen – mänsklighetens mall 
En princip av könsmaktsystemet är att ”manligt” bedöms som ”normalt”, vilket även är 
eftertraktat och som på många vis utgör mallen för hur människan skall vara. Elvin och 
Thomsson (2003), är av åsikten att denna kategorisering av män som ”bättre”, genomtränger 
hela samhället och bidrar till att kvinnorna får ge vika och anpassa sig efter att vara något 
”sämre”. Den så kallade normala mansförebilden är fulländad och den normen är svår att 
bryta, kvinnorna kan uppnå idealet genom att likna den men de kan inte inta den utan 
konsekvenser som uppkommit genom historiens manliga företräde. Det har även bedrivits ett 
principfast och hårt motstånd mot kvinnor, där Johansson och Kuosmanen (2003), tar upp den 
kvinnliga amerikanska journalisten Susan Faludis hävdande om att detta ytterligare har 
försämrat kvinnors villkor. Hon vinklar denna fråga om kön och maktproblem utifrån ett 
annat perspektiv med åsikten att männen orsakat kvinnors försämrade sociala tillhörighet, 
genom sin egen rädsla att förlora den makt och de överordnade ställningar de besitter.  
Den hegemoniska maskuliniteten byggs upp och bevaras av män med främsta syfte att 
försäkra dem sin överlägsenhet gentemot kvinnor. Gunnarsson och Andersson pekar på 
Connell som tar upp flera andra forskare, vilka kritiserar detta som en ensidig 
radikalfeministisk åsikt. Connell, nämner bland annat Viktor Seidler och Keith Pringle, som 
anser att denna uppfattning begränsar själva maktutövandet, eftersom maktutövning även 
utövas och skapar hierarkier män emellan. Pringle, vill sammanföra de båda blocken som 
särskiljer de män som upplever vanmakt och de män som skapar dessa problem genom 
maktutövning (Johansson & Kuosmanen 2003).  
 
Makt och vanmakt 
Dahlgren och Starrin (2004), lyfter fram Jackalls åsikt om att bakom agerandet av män i 
ledande ställning ligger en oro och rädsla som de skickligt döljer bakom en iver att uppvisa en 
manlig rationaliseringstaktik. Detta handlande leder oftast inte till förändringar där andra kan 
få del av ansvaret, utan fungerar mer som en form för att behålla en beslutsfattande position. 
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Män som däremot blivit avskedade från sina chefsposter upplever en total undergång, ett 
misslyckande som rämnar marken men trots det är det inget som de visar utåt. Istället 
uppvisar de en likgiltighet för att inte erkänna den egentliga skammen av en förlorad status 
och identitet, vilka oftast hör ihop med befattningen. Tryggheten att få behålla sin position 
inom det manliga gardet belyser Johansson och Kuosmanen (2003), genom Kanters 
benämning av homosociala formationer och strukturer. Det är oftast företagschefer som 
reproducerar dessa genom att anställa enbart män på ledande poster och då gärna män som har 
samma bakgrund och inställning som dem själva. Charlotte Holgerson och Pia Höök är 
ytterligare några forskare som Johansson och Kuosmanen refererar till. Vilka anser att 
homosociala nätverk är avgörande och som dessutom anses kompetent överlägsna när det 
gäller att nyrekrytera chefer. Deras studie om högt uppsatta företagsledare visar att 
homogenitet däremot inte är lika viktigt, de har tolerans för olikheter inom sin manliga grupp, 
samtidigt som gemenskapens styrka bibehåller dess normer (Johansson & Kuosmanen, 2003).  
 
Feminismen mot samhällets könsmaktsordning 
Medvetenheten om att det finns en obalans i och med könsmaktsystemet utgör feminismens 
kamp att synliggöra och förändra de samhälleliga mönster som styr outtalade orättvisor och 
maktobalans mellan kvinnor och män. Feminismen genomskådar könsmaktsordningen genom 
att påvisa att de högre positionerna domineras av män på arbetsmarknaden poängterar Elvin 
och Thomsson (2003). De lyfter även upp medias gestaltning och framställande av män som 
överlägsna kvinnor, vilket återspeglas i människans vardag. Det är just denna feministiska 
kunskap som skapar insikt om att könsneutralitet faktiskt inte existerar. När ojämlikhet mellan 
könen i samhället kommer upp till ytan och åskådliggörs, blir reaktionerna starka och 
upprivande för många. Genom att ta på sig dessa feminismens glasögon, klarläggs en ny 
livsåskådning som ödelägger det för givet tagna. Dessa könskategoriseringar är väl dolda och 
gömda för omgivningen och får bedömer de Beauvoir (2002), följder i det sociala livet. 
Kvinnors roll blir därigenom att representera en vacker utsida, där klädsel och utseende är av 
stor vikt. Detta pågående mönster bottnar bland annat i det ursprungliga ändamålet med 
kvinnors garderob, då kvinnor skulle visa upp ett angenämt yttre vid högtidliga bjudningar 
inom och utanför hemmet. Även hennes konversation och uppförande var mycket 
kontrollerad, det fanns en bestämd ordning om vad som var passande att tala om på dessa 
visiter. Något sådant som barnens olydnad var inget som nämndes utan samtalet begränsades 
till det som ansågs vara kvinnans intresse, såsom väder och senaste mode. Kvinnan 
arrangerade mestadels sällskapslivet och vänskapsbanden kvinnor emellan var viktiga 
eftersom de utgjorde deras vardag. Under vissa omständigheter menar de Beauvoir, att 
relationer kvinnor emellan kan vara mer värdefulla för dem än kärleksrelationen de har med 
en man. Männen arbetade och fördrev största delen av tiden utanför hemmet, oberoende av de 
intima vänskapsband kvinnorna levde för, eftersom deras deltagande i offentligheten ständigt 
skapade tillgång till nya relationer (de Beauvoir, 2002). 
 
Likväl som analyser om homosexualitet och barns sexualitet blivit konstruerade, kan det 
också konstateras enligt Foucault skildrad av Mills (2004), att kvinnors kroppar och sexualitet 
är formade utifrån ett socialt tryck. Han ansåg att kvinnor, särskilt från medelklassen blivit ett 
subjekt inför ett specifikt sexuellt beteende, som lyder och formas under en viss diskursiv 
regim, som disciplinerar och bestämmer vilka regler som gäller för kvinnors inre och yttre 
skick. Den feminina presentationen är sedan långt tillbaka och är fortfarande, en process av 
påtvingad ansträngning för att kvinnor ska uppnå det kroppsliga idealet. 
 
Resulterade Kvinnokampen i ett bristande systerskap? 
Bokholm (2000), beskriver sin akademiska avhandlig om Agda Montelius liv och 
samhällsengagemang som en lång, mödosam men berikande tid, vilken först efter fem år var 
klar att edera. Montelius var förkämpen för den borgerliga kvinnorörelsens stora 
välgörenhetssatsning under sekelskiftet och även kvinnornas representant i den offentliga 
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samhällsdebatten. Montelius ambition var att förändra samhället genom att engagera sig och 
sina medsystrar i sociala frågor och kvinnofrågor. Det blev en betydelsefull kombination som 
klarlade de faktiska livsvillkoren dåtidens kvinnor och nödställda. De borgerliga kvinnorna 
som befunnit sig i den privata sfären, tog en allt större plats i männens offentlighet genom ett 
organiserat välgörenhetsengagemang. Kvinnorna ansåg sig själva som förpliktigade och mest 
lämpade att vidta åtgärder mot den samhälleliga nöden bland barn, sjuka och gamla. 
Kvinnornas roller i välgörenhetsföreningar var en könskategorisering och könsmaktsordning, 
där kvinnor stod för omsorg och vård, utestängda och omyndiga inför männens ekonomiska 
och politiska samhällsuppgifter. Även om det inte alls är en liknande situation för dagens 
kvinnor kan det enligt Boklund, ändå återspegla rester av detta mönster i dagens samhälle. 
Montelius var stark och drivande i den officiella framställningen av kvinnor, hon framhöll 
deras självständighet och initiativförmåga angående fattigvårdsinsatser. Alltfler 
kvinnoföreningar tog fäste och de förut mansdominerade posterna ersattes av kvinnor och 
männens uppgift blev då endast att bistå med ekonomiska resurser (Bokholm, 2000). 
  
Den motsatta åsikten är att feminismen inte uppmärksammat sin egen brist, påpekar de Los 
Reyes, Molina och Mulinari (2006). De anser att systerskapet stagnerade vid den europeiska 
gränsen och identifikationen gällde endast den västerländska vita kvinnan med övertygelsen 
att endast hon utgjort betydande insatser för jämlikhetens förändring. Frånvaron av 
tillkännagivandet om kvinnorörelsers kamp utifrån ett gränsöverskridande perspektiv, skapar 
en ensidig rumslig mentalitet som inte ger någon plats för mångfaldens värde och erfarenhet. 
Det upprätthåller den egna sanningen som finns i kontexten, där dess värderingar, 
föreställningar och handlingar som överordnad, blir en given sanning. 
Den drivande kraften att föra frågan om jämlikhet mellan könen framåt, har fått en 
skambelagd fläck, genom att kvinnor underordnar och utesluter det egna könet på grund av 
bland annat etnicitet. Feminismen har därigenom själv nedsvärtat sitt syfte att driva kampen 
för jämlikhet, vilket skapar en paradox till den kritik de riktar mot männens förtryck mot dem 
själva. Samtidigt skapar detta omöjliga systerskap en förlöjligad situation som minimerar 
chansen att uppnå feminismens egentliga syfte (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006).  
 
Arbetsliv 
 
Ökade arbetsmarknadskrav under legitimerad diskurs 
Social kompetens är ett begrepp som inte kommer att försvinna, eftersom utbredningen av 
serviceyrken ökar och arbetsplatser omorganiseras i större grad än tidigare. Detta menar 
Mannberg (2001), i sin tur ökar kraven på de anställda i takt med att arbetsmarknaden går mot 
en utveckling där alltfler arbetar i projekt gentemot olika uppdragsgivare och som 
ensamföretagare. Det individuella arbetet kräver flera olika kompetenser och erfarenheter för 
att kunna lösa arbetsuppgifter, vilket Persson (2003), påpekar genom arbetsgivarens satsning 
på säkra kort, eftersom de efterfrågar flera olika kompetenser. Det kan visa sig att social 
kompetens kan vara en avgörande faktor mellan två sökande med likartad utbildning, speciellt 
vid rekrytering inom högre befattningar och vissa expertisområden. Dagens arbetsplatser 
satsar på att forma sin personal enligt vissa mönster, dels för goda interna relationer och 
effektiva kundkontakter, dels ur ett vinstrelaterat företagssyfte. Individer och sociala 
relationer tenderar enligt Persson, alltmer inrätta sig efter samhällets ekonomiska och 
rationella profittänkande, vilket skapar spänning mellan social kompetens och 
individualisering. Foucault (1993), tar bland annat upp utestängning som den mest välkända 
samhällsproceduren och den påtagligaste. Det mest kända är förbudet som sätter gränsen för 
vad som får sägas eller inte, när det får sägas och av vem. Foucault, nämner olika ritualer som 
används vid olika tillfällen som utgörs av bland annat sexualitet och politik, vilket genom 
förbudet kan kopplas till begär och makt. Diskursen handlar om begäret och föremålet för 
begäret är makten som alla slåss om för att erövra. Detta är något som de los Reyes (2006), 
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hävdar är av vikt att lyfta fram, att visa hur samhällets hierarkier vidmakthålls av särskiljande 
handlingar som leder till existerandet av underordning och även exkludering. 
”Ofta står rutinmässiga och oreflekterade handlingar för en ansenlig del av 
vardagsdiskrimineringen (de los Reyes, SOU 2006:59, s 16)” 
 
Foucault (1993), pekar på ytterligare en procedur som skapar förutsättningar att kontrollera 
och ställa villkor för diskurserna, vilken handlar om att vara kvalificerad och uppfylla 
särskilda krav för att få inträde i dessa. Foucault, talar om ritualer som ger vissa bestämningar 
på kompetenser individer måste inneha, de avgör och fastställer hur individer ska uppträda, 
handla och tala för att få tillträde till en specifik diskurs.  
Foucault, belyser också de stora skillnader som finns inom tillägnelsen av den sociala 
diskursen, där utbildning fungerar som ett samhälleligt sorteringsinstrument. Även om 
utbildning skapar förutsättningar, urskiljer den vilka individer som ska ha tillgång till vad. 
Foucault, anser att det är ett politiskt spel som antingen kan välja att förändra eller bibehålla 
diskurser, vilka i detta fall handlar om utbildningssystemets kunskap och makt. Diskurserna 
har olika lagar som legitimerar dess sanning och som fortfarande står stark inför motsägelser. 
Det västerländska tänkandet tycks enligt Foucault, alltjämt symbolisera ett högre värde. 
Diskursens kategoriseringar av under och överordningar, utgörs av tankar förklädda i skrivna 
tecken och uttalande ord, vilket skapar strukturer för denna disciplinerade ordning (Foucault, 
1993).  
 
Flexibilitet – jämlikhet eller organisationsfunktionell anpassning? 
Definitionen av begreppet flexibilitet är en uppkomst av organisationers behov av funktionell 
flexibilitet, där människor kan anpassa sig efter verksamhetens varierande arbetsbehov och 
tidspressade områden, genom att växla mellan olika arbetsuppgifter. Grönlund (2004), 
framhåller åsikter om att flexibiliteten kan bryta könsordningarna på arbetsplatser och i 
samhället. Genom varierande arbetsuppgifter upplöses manligt/kvinnligt jobb och en rörlig 
arbetstid skapar jämlik ansvarsfördelning på ledigheten. Frågan är enligt Grönlund, om 
flexibilitet får dessa följder eftersom företagen jagar en funktionell arbetsmetod, det kan 
istället skapa krav som är svåra att leva upp till. Risken menar Grönlund, är att innebörden av 
flexibilitet upplevs på olika sätt av män och kvinnor, att det på så sätt kan hålla kvar de djupt 
rotade könskategoriseringar som redan finns inom organisationer, angående arbetsuppgifter.  
 
Johansson (2002), ser flexibilitet ur ett annat perspektiv, på grund av att dagens unga 
arbetssökande är positiva till den rörliga arbetsmarknaden. Ungdomar upplever flexibiliteten 
som en chans att inte fastna på samma företag livet ut, den ger dem en möjlighet att förflytta 
sig och utvecklas på nya ställen. Det grundläggande kravet angående flexibilitet och 
anpassning inom dagens arbetsmarknad, bidrar mer och mer till framväxten av en ny sorts 
människa. Marcuse (1968), anser att människor lyder under de behov som samhällets 
irrationella effektivitet och produktion skapar. Han anser att det i sin tur leder till en 
begränsad frihet och utveckling för individer, vilket skapar en endimensionell mänsklig 
modell. Samhället utvecklar ständigt ny teknologi, den verkar enligt Marcuse, tendera till att 
vara ämnad av herraväldet som en maktfullkomlig kontroll som bidrar till omänskligare 
levnadsförhållanden. 
 
Jämställdhetsdebatt för kvinnors förbättrade arbetsvillkor  
Jämtegrering är ett verktyg för jämställdhetsdebatten inom organisationer som ska leda till ett 
större inflytande för olika arbetsgrupper att förbättra förutsättningarna för kvinnorna på 
arbetsplatsen. Enligt Elvin och Thomsson (2003), är det nog så viktigt att fokusera på en 
förändring av beteendemönstret genom att bland annat mäta löneskillnader, fördelning av 
resurser för vidareutbildning och arbetsfördelning mellan män och kvinnor. Om detta kan 
genomföras beror på organisationers öppenhet inför jämlikhet och chefernas positiva 
inställning, eftersom motståndet till kvinnlig konkurrens i arbetslivet är omfattande. En annan 
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sida angående denna problematik är att jämställdhetsforskning inte används särskilt ofta, då 
begreppet mött stark kritik, åsyftar Forsberg och Grenholm (2005). Hon anser att 
jämställdhetsforskningen fick ge vika för kvinnoforskningen, eftersom den inte förtydligade 
könsrelaterade frågor som synliggjorde samhällets könsstrukturer. Allteftersom utvecklingen 
gick framåt uppdagades nya teorier, vilket bidrog till att feministisk forskning blev ett nytt 
namn med strävan att ytterligare förstärka förklaringen och förståelsen kring detta fenomen 
(Forsberg & Grenholm, 2005).  
 
Den parallell som kan kopplas till detta är Dahlgrens och Starrins (2004), uppfattning om att 
yrken som kräver emotionellt arbete domineras av kvinnor och som dessutom är 
lågstatusyrken. Det resulterar i kvinnors lägre status och sämre självförtroende än för dem 
som har högre statuspositioner, vilka oftast är män som klarar sig bättre eftersom deras 
anseende vilar på ett socialt och ekonomiskt kapital. Dahlgren och Starrin belyser 
känslomässiga konstruktioner kring kön, där de återger Charles Darwins intresse angående 
om emotioner är medfödda eller inte. Darwin var av åsikten att de var medfödda och därmed 
universella, han ansåg att vissa emotioner tillkom det manliga könet och vissa det kvinnliga. 
Det är enligt Dahlgren och Starrin, en föreställning som sedan urminnes tider tillägnat 
kvinnorna det känslomässiga området. Det är inte lika stor betoningen på känslor hos män 
som kvinnor och en av förklaringen är bristen på kvinnors ekonomiska resurser och makt i 
samhället, vilket gör att de använder sig av känslor. En annan förklaring varför män inte 
lägger tonvikten på känsloarbetet, grundas på den arbetsfördelning som funnits i hemmen 
sedan decennier tillbaka.  
 
Vem tar ansvar för framtidens välfärd? 
Det genusvetenskapliga dilemmat anser Forsberg och Grenholm (2005), är hur förståelsen ska 
uppnås, angående skillnader mellan kvinnors och mäns livssituation. Genusforskare anser inte 
att kvinnors och mäns olika omsorgs- och ansvarstagande är biologiskt betingat, utan det är 
uppfattningar som uppkommit genom djupt grundade samhällsstrukturer. Dessa 
föreställningar är mallar för vad som är kvinnligt/manligt och vilken roll som tillhör vem av  
respektive kön. De gemensamma genusrelationerna bildar könsmaktsordningen mellan 
kvinnor och män som avgör deras olika positioner i tillvaron. Enligt Forsberg och Grenholm 
karaktäriseras kvinnor än idag som bland annat familjeinriktade, relationskunniga, 
anpassningsbara, tjänstvilliga, godhjärtade och dessutom snygga. Männen anses vara 
arbetsinriktade, obundna, framåtsträvande och kroppsligt starka, vilket är egenskaper som 
genom könsmaktsordningen ger dem en överordnad status gentemot kvinnorna. 
 
En förändrad arbetssituation som banar väg för jämställdhet är de brytare som Gunnarsson 
och Andersson refererat i Johansson och Kuosmanen (2003), redogör för. Brytare utmanar de 
traditionella yrkesvalen och som på så vis försvagar könskonstruktionerna inom arbetslivet. 
Ett exempel på brytare är män som söker sig till sjuksköterskeyrket, vilket på sikt kommer att 
öka jämställdheten på arbetsplatsen. En fråga som blir aktuell angående detta är maskulinitet 
och ledarskap, hur manliga maktgraderingssystem i organisationer visar sig och hur kön är 
kopplat till känsloyrken. Det finns även en uppfattning om att kvinnor får stå sitt kast, att 
dagens diskurs ger skenet av att kvinnorna själva kan sätta gränser för sin omsorgspraktik. 
Däremot frågar sig Forsberg och Grenholm (2005), kan detta möjliggöras utan att männen ger 
avkall på sina behov och självständighet? Dagens samhällsutveckling går mot en alltmer 
utbredd individualisering, där välfärden riskeras i brist på villiga omsorgs- och 
ansvarspraktiker och om genusrelationerna är i rörelse väcker nya frågor som är svåra att 
spekulera i. Vilka kommer att ta det omsorgsansvar som gynnar välfärden i framtidens 
samhälle, är ytterligare en betydelsefull fråga som handlar om ekonomi, varor och 
tjänsteproduktion. Det är enligt Forsberg och Grenholm, angeläget att debattera om och forska 
kring, eftersom ingen välfärd kan existera utan dessa komponenter. 
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Resultat  

Kvantitativ analys  
Regression  
Frågorna 2 & 15, mäter om det finns något samband beroende på var informanterna befinner 
sig i studierna och om de upplever sig ha den sociala kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. 
 
T-test  
Frågeställningarna 1 & 21, mäter om det finns skillnader mellan kvinnor och män, om de 
upplever att innehavandet av social kompetens skiljer sig åt mellan könen. Skillnad mättes 
även på frågorna 4 & 21, om det finns det någon skillnad mellan individer som har 
arbetslivserfarenhet och om de upplever att innehavandet av social kompetens skiljer sig åt 
mellan kvinnor och män. 
 
ANOVA  
Angående testet på frågorna 12 & 21, undersöktes det om det finns någon skillnad mellan 
informanternas upplevelse av sin egen sociala kompetens och dennes attityd till skillnaden 
mellan social kompetens och kön. 
 
Chi-test  
Testet av frågorna 1 & 11, mäter om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors 
upplevelser av att kön/genus har en betydande roll vid sökande av arbete.  

Regression  
Vid regressionsanalys gäller samma system som vid korrelation, då det även här är samband 
som mäts. Korrelation innebär att det testas om det finns ett samband mellan x och y, om det 
är så att y går att föra tillbaka till x. Detta gör vi genom att ta reda på korrelations 
koefficienten r. I vårt fall är den oberoende variabeln x, var i studierna informanten befinner 
sig, vilken mäts på ordinalskala. Den beroende variabeln y, om de upplever sig ha den sociala 
kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden är också mätt på ordinalskala (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
Vid testet om sambandet är signifikant använder vi oss av Persons r och gör därefter en 
hypotesprövning på detta. Antingen finns det inget samband → Hº är sant, eller så finns ett 
samband, vilket visar att motsatsen H¹, anses som sann (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen).           
Detta är dock något som Cohen sätter sig emot, eftersom det alltid finns de fall som faller 
utanför signifikansnivån, det är bara en fråga om hur stor just den populationen är och om 
forskaren då endast bör redovisa den siffran som avviker, även om sannolikheten är liten att 
det skulle stämma (Cohen, 1994). 
Enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen är det så att det vi undersöker är om dessa statistiska 
samband är sanna eller falska. Korrelations koefficient är ett mått på hur starkt eller svagt ett 
samband är. Det finns positiva, negativa och nollsamband. r kan vara allt från -1 - +1 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
Enligt Hinke refererad i Svartdal (2001), kan styrkan i samvariationen mellan två variabler 
klassificeras på följande sätt: 
 
0,90-1,00 = Mycket hög korrelation 
0,70-0,90 = Hög korrelation 
0,50-0,70 = Medelhög korrelation 
0,30-0,50 = Låg korrelation 
0,00-0,30 = Mycket låg korrelation 
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Förutom det ger oss regressionsanalysen också möjligheten att se R, som innebär 
prediktionsförmågan, där dess huvudanvändning är att kunna predicera ett y om vi har ett x 
värde. R² i sin tur visar då hur mycket detta samband säger, R² kan variera mellan 0-1 och vid 
ett fullständigt samband skulle den vara 1, vilket återspeglar att detta samband gäller 100 % 
av populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

T-test  
Här är den beroende variabeln mätt på ordinalskala och kön som är den oberoende variabeln, 
mättes på nominalskala. Ett t- test användes för att se om det förekom signifikanta skillnader 
och för att få ut ett medelvärde och en standardavvikelse mellan de båda oberoende grupperna 
(föreläsningsanteckningar). 
T-testet undersöker sannolikheten att en observerad skillnad mellan två medelvärden är 
slumpmässig, t-testet anger alltså huruvida en observerad skillnad är signifikant. Den är 
signifikant om den ena gruppens medelvärde ligger utanför den andra gruppen 95 % spann 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

ANOVA  
När vi vill testa skillnader mellan medelvärden för fler än två grupper görs inte ett T-test utan 
ett ANOVA. Det är en variansanalys som bygger på att det visas inom- men också 
mellangruppsvarians. I vårt fall studerar vi mellangrupps varians. Däremot måste det 
uppmärksammas om spridningen i en grupp är så stor att den förklarar det mesta av den totala 
variation som vi observerar. Kvoten i förhållande till mellan- och inomgruppsvariansen ger 
oss en fördelning som kallas F-fördelningen. Detta F-värde måste, likt i de andra 
skillnadstesterna vara signifikant för att det ska antas att skillnader finns. Hur fördelningen ser 
ut beror på antalet grupper och antalet personer i undersökningen. I vårt fall testar vi om det 
finns skillnader mellan de som anser sig ha Låg/Medel/Hög nivå av social kompetens, vilket 
mäts på ordinal- eller nominalskala. Attityden till om det finns skillnader mellan social 
kompetens och kön, mäts också på ordinalskala (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  
Får vi fram att ett F-värde är signifikant, räcker det inte med att stanna där (F-värdet är 
signifikant → p<0.05). Då det framkommit att det någonstans finns signifikanta skillnader, 
gör man ett post hoc-test, där det också visar sig mellan vilka grupper som skillnaderna är 
som störst (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Chi-2-test  
Pearsons Chi- 2 test användes för att se skillnaden mellan män och kvinnors uppfattning om 
kön/genus har betydelse vid sökande av arbete, båda dessa mäts på nominalskala. Ett Chi- 2 
test prövar Hº hypotesen, mot H¹, där Hº innebär att det inte finns någon signifikant skillnad 
och H¹ betyder att det finns en signifikant skillnad (föreläsningsanteckningar). 
Chi-2test innebär en jämförelse mellan de observerade frekvenserna och de förväntade 
frekvenserna i en korstabell (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
 
På frågan, om det finns något samband beroende på var informanterna befinner sig i 
studierna och om de upplever sig ha den sociala kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden, gjordes en regression.  
 
Tabell 1  
Model Variables Entered Variables 

Removed 
Method 

1 Vart i studierna 
befinner du dig 
(a) 

 Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Som arbetssökande anser jag mig har den sociala kompetens som är efterfrågad 
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Tabell 2 
Change Statistics Model R R Square Adjusted 

R Square 
Std. Error 

of the 
Estimate R Square 

Change 
F 

Change 
df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,203(a) ,041 ,036 ,83302 ,041 8,133 1 189 ,005

a  Predictors: (Constant), Var i studierna befinner du dig 
 
Tabell 3 
Model   Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 5,644 1 5,644 8,133 ,005(a)
Residual 131,152 189 ,694    

1 

Total 136,796 190     

a  Predictors: (Constant), Var i studierna befinner du dig 
b  Dependent Variable: Som arbetssökande anser jag mig har den sociala kompetens som är efterfrågad 
 
Tabell 4 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

95% Confidence Interval for 
B 

Model   

B Std. Error Beta 

T Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 4,042 ,149  27,185 ,000 3,748 4,3351 
Vart i 
studierna 
befinner du 
dig 

,206 ,072 ,203 2,852 ,005 ,063 ,348

a  Dependent Variable: Som arbetssökande anser jag mig har den sociala kompetens som är efterfrågad 
 
R² anger den del av den totala variansen i den beroende variabeln som kan föras tillbaka på 
den oberoende variabeln. Vi har här fått 4,1 % vilket är en väldigt låg siffra och efter justering 
är den dessutom lägre, 3,6 %. Detta innebär att det endast är en väldigt liten procent som 
skulle kunna visa ett samband men i och med att sig 2-taled = 0,005 är det ett signifikant men 
svagt samband. Det visar alltså att det finns något samband, mellan var informanterna 
befinner sig i utbildningen och hur de upplever sin sociala kompetens, men att detta är ett 
svagt samband. Att F-fördelningen är signifikant kan vi också läsa ut av tabell 4, vilket är ett 
signifikant men inte så starkt samband. 
 
 
På frågeställningen om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor och hur de upplever 
att den sociala kompetensen är olika mellan könen gjordes ett T-test.  
 
Tabell 5 
  Är du man eller kvinna N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

man 72 3,7778 1,16549 ,13735 Mitt kön/genus påverkar inte 
min sociala kompetens kvinna 119 4,0000 1,32127 ,12112 
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Tabell 6 
Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

1,043 ,308 -
1,177 

189 ,241 -,22222 ,18887 -
,59479 

,15035Mitt kön/genus 
påverkar inte 
min sociala 
kompetens Equal 

variances 
not 
assumed 

    -
1,213 

164,501 ,227 -,22222 ,18313 -
,58381 

,13937

* Visar skillnad och signifikans mellan enkät frågorna 1 och 16 
 
Det vi fått fram i resultatet av T-testet i den första tabellen, visar de uppmätta medelvärdena 
och urvalsstorleken i de jämförda grupperna, män och kvinnor. Vi kan också läsa ut standard 
avvikelserna och utifrån detta antar vi att varianserna i de båda grupperna är lika eller i varje 
fall inte tillräckligt olika. Medelvärdet hos männen ligger på 3,7778 och kvinnorna på 4,000, 
vilket visar på ett icke-signifikant p-värde på 0,241. Sannolikheten att vi skulle få en skillnad 
när vi gör flertalet stickprov, är alltså 24 %, vilket skulle ge oss detta utfall ungefär var fjärde 
stickprov. En annan avläsning vi kan göra är att männen verkar vara något mer enhetliga i 
sina svar än kvinnorna.  
 
Ett T-test gjordes också på frågeställningen om det finns det någon skillnad mellan individer 
som har arbetslivserfarenhet och uppfattningen om social kompetens skiljer sig mellan könen. 
 
Tabell 7 

  
Har du erfarenheter 
utav arbetslivet N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

ja 179 2,7374 1,38746 ,10370kvinnor och män har 
olika social kompetens nej 12 3,0833 1,44338 ,41667
   
 
Tabell 8 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce Lower Upper

Equal 
variances 
assumed 

,003 ,953 -,834 189 ,405 -
,34590 ,41472 

-
1,163

98 

,4721
8

kvinnor och 
män har olika 
social 
kompetens Equal 

variances 
not 
assumed 

   -,806 12,40
2 ,436 -

,34590 ,42938 
-

1,278
08 

,5862
8

 
Resultatet vi fått fram i T-testet i tabell 7 visar att de flesta av informanterna har 
arbetserfarenhet och de som inte har erfarenhet av arbete, har i högre grad svarat att social 
kompetens skiljer sig åt mellan könen. Medelvärdet för de som har arbetserfarenhet uppvisar 
2,7374 medan medelvärdet för dem som inte innehar erfarenhet från arbetslivet uppvisar 
3,0833. Standardavvikelsen läser vi ut av tabell 7, där vi ser att en spridning mellan grupperna 
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inte skiljer sig särskilt mycket åt, de som har arbetslivserfarenhet är dock lite mer enhetliga i 
sina svar. Vi har ett icke- signifikant p-värde på 0,405 och sannolikheten för att vi ska få detta 
utfall vid fler stickprov är 40,5%, alltså nästan vid varannan.  
 
 
Ett ANOVA utfördes för att testa frågeställningen om det finns någon skillnad mellan 
informanternas upplevelse av sin egen sociala kompetens och dennes attityd till att det finns 
en skillnad mellan social kompetens och kön.  
 
Tabell 9 

95% Confidence Interval for 
Mean 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

Minimum Maximum

låg 3 4,0000 1,00000 ,57735 1,5159 6,4841 3,00 5,00
medel 91 2,7802 1,35648 ,14220 2,4977 3,0627 ,00 5,00
hög 97 2,7010 1,42277 ,14446 2,4143 2,9878 ,00 5,00
Total 191 2,7592 1,38966 ,10055 2,5608 2,9575 ,00 5,00

 
Tabell 10 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,458 2 188 ,235

 
Tabell 11 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,987 2 2,494 1,295 ,276 
Within Groups 361,934 188 1,925    
Total 366,921 190     

 
Tabell 9 visar hur många individer som har svarat att de har låg, medel eller hög social 
kompetens och även dessas medelvärde på frågan om social kompetens skiljer sig mellan 
könen. Vi kan även av tabell 9 och 11 se att spridningen inom grupperna är rätt så stor i och 
med att vi bara har femskaligt svar, samt att avvikelsen från medel är närmare 1,5. Vi har fått 
en fördelning på F = 1,295, denna siffra är dock inte signifikant p = 0,276. Hade vi fått en 
signifikant skillnad så hade vi gått vidare med ett post hoc–test, för att se mellan vilka grupper 
som den signifikanta skillnaden fanns.  
 
På frågan om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelser av att kön/genus 
spelar roll vid sökande av arbete, användes ett Pearsons Chi- 2 test. 
 
Tabell 12 
  ja nej Totalt  

Är du man eller 
kvinna 

man 30 41 72

  kvinna 67 47 119
Total 97 88 191
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Tabell 13 
  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,986(a) 2 ,050

Likelihood Ratio 6,113 2 ,047
Linear-by-Linear Association 5,951 1 ,015

N of Valid Cases 191   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,26. 
 
Vi får de siffror vi vill ha i första raden i tabell 13. Här läser vi av Chi-2 värdet och 
signifikansen. Resultatet av detta test (Chi-2), redovisas alltid under antagande att 
nollhypotesen är sann. Testet visar oss endast att det eventuellt finns en signifikant skillnad 
mellan de observerade och förväntade värdena. Det visar dock inte åt vilket håll skillnaden 
går åt. Det vi kan resonera kring utifrån resultaten i tabell 12 är, är att kvinnor (56%) i högre 
grad än män (42%) verkar anse att kön/genus har betydelse när de söker arbete, vilket 
naturligtvis inte kan utgöra någon generalisering.  
 
Signifikansnivå p<.05 användes på samtliga test. Enligt Svartdal (2001), innebär ett lågt p 
värde att vårt fynd är representativt för populationen. Är p värdet däremot högt är 
sannolikheten mindre att upptäckten kan anses representera populationen. Cohen (1994), 
belyser problematiken med användandet av nollhypotesen i praktiken och den nästan 
universella missuppfattningen av p som sannolikheten att nollhypotesen är falsk. Att dess 
komplement är sannolikheten för en lyckad upprepning och att den felaktiga uppfattningen att 
avvisandet av nollhypotesen, bekräftar teorin som ledde till testet.  
I korrelationstestet och t-testet redovisas standardavvikelsen (s), vilket visar den 
genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (Svartdal, 2001).  
”Ju lägre värde på standardavvikelsen desto mer koncentrerade är observationerna kring 
medelvärdet, ju högre värde desto mer spridda är observationerna (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2003 sid. 65)”.  
Svartdal (2001), beskriver frihetsgraden såsom det tal där antalet värden är fria att variera, när 
vi vet antalet värden och summan av alla värden. 
 
Resultat över de öppna enkätfrågorna 

Den sociala kompetens du upplever dig ha, vad innefattas i den? 
Flertalet män talar om sin egen sociala kompetens i termer som att vara glad, positiv, 
utåtriktad, ha lätt att prata med människor och ta kontakt. De anser att social kompetens är att 
vara snäll, trevlig, arbetsam, social, öppen, flexibel, ha humor, vara aktiv, lätt att samarbeta 
med, fungera i grupp och att smälta in. En del ser sig själva som personer som har lätt att ta 
för sig och är framåt. 
Andra män lägger tonvikt på att kunna kommunicera med människor av olika kön och 
samhällsklass, samt att tala inför grupp, ha acceptans för olikheter. En kille menar att han 
även tolkar kroppsspråket, några andra män använder sig av begreppet lyssna och lyhörd i 
beskrivningen av sin sociala kompetens och en annan kille anser att ödmjukhet är av vikt. 
Nedan har vi valt att ta med några specifika citat; 
 
”Flexibilitet, samarbetsförmåga, lyhördhet”  
 
”Utåtriktad, anpassa tex. kläder till situationer, har en medvetenhet om det, att lyssna lika 
mycket som man pratar, intresserad av sin omvärld och omgivning”  
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”Lätt att ta kontakt. Har även förmågan att känna mig fram och anpassa mig efter 
situationer. Det vill säga att man beter sig olika med olika människor, artig bland gamla och 
tillbakalutad med yngre när man till exempel, jobbar som säljare”  
 
”Kunna hantera olika vardagliga situationer på varierande sätt. Ödmjuk och positiv 
grundinställning, men ändå vara kritisk”  
 
Under samma fråga om hur kvinnor upplever sig ha social kompetens har vi fått många svar 
som tyder på att de har lätt att prata med andra människor oavsett bakgrund och situation. Att 
de anser sig själva vara glada, positiva, öppna, sociala och utåtriktade. Kvinnorna beskriver 
också att de tycker om människor, nöjet att med att göra nya bekantskaper och vikten av attse 
individen. De belyser kunskapen om att bemöta människor på olika sätt, inte bara prata utan 
lyssna på den andre även lyssna av situationen. Bemötande är något som återkommer och 
även begreppet empati när de möter människor och omtänksamhet. Flertalet kvinnor anser sig 
själva vara lätta att samarbeta med, de anser sig flexibla och lyhörda. 
Många kvinnor gillar att hjälpa människor, se till andras behov och kunna få andra att känna 
sig sedda, vilket medför tillfredställelsen att de gjort ett bra jobb. En kvinna nämner att det är 
viktigt att kommunikationen är givande för båda parter och att det är av vikt att kunna hantera 
konflikter. Några utvalda citat presenteras här nedan; 
 
”Har lätt för att möta folk och se utifrån deras behov tycker om att träffa nya människor och 
få del av deras erfarenheter. Kön och uppväxt har ingen betydelse, alla människor är unika”  
 
”Allt, med avseende på att använda det kroppsspråk som står till förfogande. Ha ett genuint 
intresse för andra människor och deras specifika intressen. Inte rädd för att möta människor 
med annan kultur eller andra värderingar. Att ha bott utomlands”  
 
”Skulle kunna skriva många fina ord här men väljer det som för mig känns viktigast, 
lyhördhet”  
 
”Lätt att prata med människor i alla möjliga sammanhang. Lyssna bra och ta den platsen 
som känns okej att ta”  
 

På vilket sätt anser du att kön/genus kan vara en förutsättning/hinder gällande social 
kompetens i vardagsliv och arbetsliv? 
När männen ska beskriva sina förutsättningar respektive hinder angående social kompetens 
och kön talar de flesta om könets betydelse på arbetsmarknaden. En del män ser det som en 
fördel att vara man och att det är lätt att få jobb eftersom de är normen. Andra män anser att 
kvinnor har lättare att får jobb, då chefer och de som anställer ofta är män. En man talar om 
att det är fördelaktigt att vara man inom en kvinnodominerad arbetsvärld. Många män skriver 
om att män och kvinnor helt enkelt är olika och att de är anpassade för olika yrken. Män har 
t.ex. större muskelstyrka skriver någon.   
En man anser att det verkligen inte är ett hinder för dem, medan flera andra män påpekar att 
det är traditionella fördomar och invanda könsroller som gör att man möter olika 
förutsättningar och hinder och att det även kan finnas de som har ett intresse i att det är så. En 
man påpekar också att det beror på vilka kretsar man rör sig inom om det finns mycket 
fördomar just i den kretsen och en annan man skriver att äldre har mer fördomar.  
En del män menar att kön/genus inte spelar någon roll utan att det är individen som räknas 
och att då social kompetens är något som just kan göra att kön inte spelar någon roll. Social 
kompetens är hur man kommunicerar med andra oavsett kön, att det är ett samband mellan 
individ och social kompetens och inte kön/genus. En man menar att det beror på hur 
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arbetsgruppen ser ut och att anställning sker utifrån den. Nedan har vi valt att ta med några 
specifika citat; 
 
”Det beror på vilken typ av arbete, kvinnor och män är anpassade till olika saker”  
 
”Kvinnor kan många gånger vara uppfostrade att inte ta för sig, det har med föräldrars 
uppfostran och liknande att göra” 
 
”Jag tror att social kompetens innebär att vara en god samtalare och lyssnare, social 
kompetens = karisma i många fall, jag tror aldrig att detta kan vara ett hinder, oavsett kön, 
utan snarare en förutsättning för ’att lyckas’”  
 
”Vi lever i en mansdominerad värld men har fördelar av detta, förhoppningsvis kommer en 
förändring mot mer jämställdhet” 
 
Många fler kvinnor än män valde att svara på denna fråga. Övervägande antalet kvinnor väljer 
att enas kring de hinder som finns i vardags- och arbetsliv, vilka enligt dem beror på fördomar 
och förutfattade meningar om att kvinnor och män är olika och att uppväxten kan ha haft 
betydelse för hur de agerar. Arbetets art spelar roll, vilket kan vara både en förutsättning eller 
ett hinder för kvinnor. Hindret kan ligga i att individer placeras i ett visst fack på grund av 
kön/genus. En del kvinnor talar om hinder för dem eftersom de kanske kommer att föda barn. 
En del kvinnor menar att samhället och uppväxten formar individen men att vi går mot ett mer 
jämlikt samhälle, trots att vi har en bra bit kvar att vandra.  
Det verkar som att de flesta kvinnor talar om att social kompetens inte är ett hinder men att 
kön/genus är den faktor som kan vara hindret på arbetsmarknaden. Att vissa jobb helt enkelt 
är anpassade för olika kön och att vissa arbetsplatser söker ett visst sådant. Det kan också bero 
på vilken arbetsmarknad de ger sig in i och att det innebär olika hinder/förutsättningar, där en 
kvinna menar att det finns fler kvinnor än män med social kompetens. Medan det finns 
kvinnor som anser att social kompetens inte har med kön/genus att göra utan hur de är som 
personer. Några skriver att de själva kan sitta inne med begränsningar och att de då upplever 
sig bemötas på olika sätt. För de kvinnor som talar om att det inte är ett hinder, nämner några 
av dem att det är upp till personen att kämpa, och att även utnyttja könsolikheter och göra 
genusfrågan till något positivt. En kvinna anser att om individen har hög social kompetens så 
kan kön/genus förbises, några utmärkande citat presenteras här nedan;  
 
”Tror inte att kön varken är förutsättning eller hinder för social kompetens däremot kan 
social kompetens uttryckas olika av män respektive kvinnor”  
 
”Då samhället är indelat i olika delar så är det fortfarande så att män är i högre grad ex. 
högre chefer, medan kvinnor skall ta hand om andra. Jag tror att kvinnor får slåss lite mer än 
män” 
 
”En förutsättning ! Fastän vi inte borde vara olika är vi det och det gäller att använda detta i 
positiv bemärkelse se det ur olika synvinklar och ta hjälp av varandras olikheter, lära av 
varandra”  
 
”Tjejer framhäver sig inte lika mycket som män (samhället har format dem så många ggr)”   
 
”Kvinnor och män uppfostras olika även om man inte tror det”  
 
”Samhällets krav på könsroller börjar luckras upp, är man i 30-35 års ålder är man 
uppvuxen med en mamma som är hemma och sköter hemmet plus hel- eller deltids jobb pappa 
arbetar och tar det lugnt hemma, så det är ännu en bit kvar till jämställdhet” 
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”Jag tycker egentligen inte att social kompetens har med kön att göra. Däremot kan 
samhällets syn på kön påverka den sociala kompetens som man tror sig ha”  
 
”Svår fråga alla är olika även jag har antagligen fördomar men tror att kvinnor har svårare 
att klättra på en mansdominerad arbetsplats”  
 
Det avgörande för kvinnorna var att kön/genus inte utgjorde något hinder gällande social 
kompetens, däremot ansåg majoriteten av kvinnorna att det utgör ett hinder på 
arbetsmarknaden. Orsaken är enligt kvinnorna, fördomsfulla fördomar och kategoriseringar 
angående kön i arbetslivet och som de anser fortfarande i viss mån genomsyrar dagens 
samhälle.  
Det var färre män än kvinnor som besvarade frågan och utifrån männens svar framkom det att 
kön/genus inte alls utgjorde något hinder gällande social kompetens eller arbetsliv. Även om 
flera män delar många av kvinnornas åsikter, framhåller dock övervägande delen av män 
vikten av kön/genus betydelse på arbetsmarknaden, vilket de antyder är en fördelaktig manlig 
förutsättning. 
 

Kvalitativ analys 

Intervjuredovisning 
 
De sammanställda intervjuerna återger fyra studenter (två kvinnor och två män), där varje 
intervju genomfördes vid olika tillfällen. Studenterna berättade om sina upplevelser angående 
sin egen sociala kompetens, relaterat till kön, arbetsliv och uppväxt.  
Vi valde att ha samma intervjufrågor till samtliga informanter och inte skilja dessa åt, även 
om de studerande informanterna har olika utbildningsinriktningar.  
Informanterna visar en stor öppenhet när de delger oss sina egna erfarenheter, tankar och 
uppfattningar under intervjuerna och visar en stor entusiasm och ärlighet under besvarandet 
av intervjufrågorna, vilka även återges i citaten.  
Studenternas uppfattningar angående social kompetens och kön/genus, kommer att 
presenteras i en följd under varje rubrik som representerar intervjufrågorna. Informanterna 
kommer att vara presenterade under olika beteckningar, där kvinnorna nämns som A och B, 
och männen med C och D. 
 

• Studenternas utbildningsområde 
• Studietid och eventuellt avbrott eller uppehåll i studierna 
• Synen på begreppet social kompetens  
• Studenternas upplevelse av sin egen sociala kompetens 
• Uppväxtens betydelse för uppfattningen om begreppen social kompetens och kön  
• Genustänkandets påverkan angående social kompetens 
• Arbetslivserfarenhet och den sociala kompetensens betydande roll i arbetslivet  
• Motsvarande eller bristande social kompetens i förhållande till samhällets krav  
• Hinder beträffande den sociala kompetensen på grund av kön/genus  

 
 
Studenternas utbildningsområde  
Den första frågan om vilket område informanterna studerar är en mer inledande fråga som 
visar på varierande utbildningsområden, både fristående kurser och inom program. Kvinna A 
studerar sjuksköterskeprogrammet och kvinna B har utbildat sig till beteendevetare och har 
läst psykologi ett antal år. Man C läser ekonomi och informatik och man D studerar 
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hälsopromotionsprogrammet. Samtliga informanter (A, C och D) är i slutskedet av sina 
studier, men där en av kvinnorna B ändå planerar att fortsätta med några fristående kurser 
såsom juridik för att komplettera sin utbildning ytterligare.  
 
Studietid och eventuellt avbrott eller uppehåll i studierna 
Angående frågan om hur studietiden sett ut svarar informanterna att det både varit svårt, tungt 
och ett chanstagande samt lätt och smidigt. En av de kvinnliga informanterna (A), tog en 
chansning att söka in på sjuksköterskeprogrammet på högskolan efter att ha läst till 
undersköterska på Komvux. Den andra kvinnliga studenten (B), är förvånad att utbildningen 
gått så över förväntan enkelt och lätt, vilket hon i första hand tror har berott på stödet hos 
studiekamraterna och hon uttrycker;  
 
”Det har gått som på räls från första dagen, jag trodde det skulle vara tuffare än det var men 
det är väl för att jag haft så bra kompisar i skolan, att man hjälper varandra och att man 
pluggat ihop och att man passat ihop med någon man skrivit med”  
 
En av de manliga informanterna (D) ser på sin studietid som ganska jobbig medan den andre 
manlige studerande (C) ser den som väldigt positiv, där han trivts som student men nämner 
även sin oro över den ekonomiska situationen. Den har följt (C) under hela studietiden 
eftersom han inte längre har det fasta arbetet som innan han började läsa. Nu, menar han är 
det mer en fråga om att ställa in sig på ett sparsammare liv och bli lite mer ekonomisk, vilket 
både han och hans sambo hjälps åt med. Trots oron över ekonomin har det ändå fungerat och 
aningen eftertänksamt uttrycker han (C);  
 
”Det var det största orosmolnet att man inte fick så mycket pengar jämfört med vad man hade 
tidigare, jag har ju ändå hunnit jobba några är mellan gymnasiet och högskolan. Men det har 
visat sig efter hand att det gått väldigt bra, lite extraknäck, leva lite sparsamt och försöka 
vara lite ekonomisk och så har jag ju sambo och vi delar ju på mycket å så där, så det går 
väldigt bra”  
 
På följdfrågan om avbrott eller uppehåll i studierna svarar de båda manliga informanterna (C 
och D) och en av de kvinnliga (A) att de har fullföljt utbildning utan uppehåll eller byte av 
inriktning. Däremot svarade den andra kvinnliga studenten (B) att efter två års studier tog hon 
en paus när dottern föddes. Hon återgick till sina studier efter att varit mammaledig ett halvår, 
vilket var hon upplevde som ett behövligt avbrott; 
 
”En paus på en termin tog jag bara, det var det enda, sen fortsatte jag och det var skönt för 
då fick man ny kraft, det var segt ändå att läsa fyra år” 
 
Synen på begreppet social kompetens  
Frågan om hur informanterna ser på begreppet social kompetens är lite djupare och kräver 
mer eftertanke, vilket också märks i pauserna under informanternas svar. Kvinnorna (A och 
B) såg likvärdigt på begreppet, att det handlade om hur människor uttrycker sig, fungerar och 
anpassar sig till andra och i grupp samt hur individer upplever varandra och helt enkelt passar 
in i olika situationer.  
Även en av männen (C) uttryckte sig på ett liknande vis men tog också med en annan aspekt, 
nämligen dess konsekvenser för olika personer; 
 
”Jag ser det som en person som till skillnad från en person som kanske är duktig på ett 
område men som har svårt att prata med människor och liksom vara en trevlig prick, han 
saknar ju social kompetens, men kan ha andra kompetenser” 
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Den andre manlige (D) respondentens svar var efter en stunds tänkande, mer kort och koncist; 
 
”Det är ett begrepp som finns men som ändå inte är så vetenskapligt etablerat, känns det 
som” 
 
Studenternas upplevelse av sin egen sociala kompetens 
Följdfrågan på föregående fråga är hur informanterna ser på sin egen sociala kompetens, där 
de kvinnliga studenterna (A och B) svarade lite försiktigt och fundersamt att de ansåg att de 
hade social kompetens, en av kvinnorna (A) svarade med ett leende att den var väl utvecklad 
och att innebörden av detta är; 
 
”Att man till stor del är social, ödmjuk, lägger alla på samma nivå, att man inte särbehandlar 
olika folk, utan man behandlar alla samma” 
 
Den andra kvinnan (B) svarade efter en lång paus att det var svårt att precisera; 
 
”Men jag ser mig som en person som har lätt för att anpassa mig till olika situationer, jag tar 
ansvar och jag är pålitlig och lyssnar på folk och tar hänsyn till situationen jag är i” 
 
Och hon (B) tillägger med ett generat skratt; 
 
”Ja, det tror jag att jag är, jag är en bra person”   
 
De manliga informanterna (C och D) ansåg sig också besitta social kompetens och att det är 
lätt att komma in i nya grupper och få kontakt med andra människor. En av männen (D) ansåg 
inte sig vara den allra bästa men att han ändå är relativt bra, medan den andre mannen (C) 
uttryckte sig på följande sätt; 
 
”Social kompetens är att föra sig att kunna prata och kunna uttrycka sig och det upplever jag 
att jag kan"  
 
Uppväxtens betydelse för uppfattningen om begreppen social kompetens och kön  
På frågan om uppväxtens betydelse för informanternas syn på social kompetens blev svaren 
mycket blandade. Männen (C och D), ansåg att det hade en stor betydelse hur de vuxit upp, att 
den trygghet och de värderingar de fått med sig utvecklat deras sociala kompetens. Det breda 
umgänget familjen hade på fritiden och dagis/skola gjorde att de redan som barn fick uppleva 
gemenskap, vilket genererat i en stor vänskapskrets för dem som vuxna. Även resor med 
familjen under uppväxten, har väckt nyfikenhet och öppenhet som blivit en drivfjäder för att 
ta kontakt med andra människor. 
De kvinnliga informanterna (A och B), tyckte det var svårt att se om uppväxten haft någon 
nämnvärd betydelse för deras egen sociala kompetens. Visserligen menar en av kvinnorna 
(A), att det såklart är av vikt att man har uppfostrats i hur man ska bete sig bland andra och att 
det fortfarande hänger kvar men hon kan inte riktigt svara på den frågan. Även den andra 
kvinnan (B), tror nog trots allt att föräldrarna är viktiga i sammanhanget men kan ändå inte se 
att uppväxten spelat någon roll för hennes egen sociala kompetens. Eftersom kvinna (B), 
under i stort sett hela sin barndom växte upp med en förälder, ger hon en bild av hur hon vill 
att hennes dotter ska få växa upp i en trygg familj med båda föräldrarna. 
 
Det övervägande antalet informanter anser på frågan om hur deras uppväxt har påverkat dem i 
synen på kön/genus inte att de varit ledda åt något håll, utan de har vuxit upp mer eller mindre 
med att få välja själva. De manliga studenterna (C och D), uppfattar inte att deras föräldrar 
varit styrande och en av männen (D), berättar att han vuxit upp med sin syster, vilket inneburit 
att han både lekt med dockor och bilar. Man (C), har varken haft som han själv uttrycker det, 
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en karlakarl till far eller en feminist till mor men ändå upplever han sig själv som en pojkig 
pojke som alltid lekte med bilar. Trots detta ler han (C), när han tilläger;  
 
”Sen vet man ju inte om man blivit manipulerad, det kanske kan vara så, men det tror jag 
inte. Jag tror att min uppväxt har erbjudit mig att välja själv, om jag får säga det så” 
 
En av de kvinnliga studenterna (A), beskriver sin uppväxt ungefär på samma sätt, att hon fått 
välja själv, där föräldrarna inte uppfostrat henne som en typisk tjej och att hon anser sig vara 
något av en pojkig flicka. Däremot anser den andra kvinnliga studenten (B), att föräldrarna 
aningslöst integrerar pojk- och flickrollen hos sina barn, att en könsrelaterad uppfostran på 
något vis sker automatiskt, vilket hon uttalar;  
 
”Om jag jämför min syster med min bror, så tror jag att man som förälder omedvetet gör det, 
även om man kanske idag mer tänker på det” 
 
 
Genustänkandets påverkan angående social kompetens 
De manliga informanterna (C och D), svarar på frågan om den sociala kompetensen kan 
påverkas på grund av vilket kön man har, att det kan vara så men som en av männen (C), 
svarar är det frågan om hur man upplever det; 
 
”Då hade jag nog fått vara av ett annat kön för att jämföra för det är väldigt svårt att sätta 
sig in i. Om jag refererar till min flickvän, så har jag märkt att om jag tycker jag har bra 
social kompetens men om vi sätts båda inför en ny samling människor, så tycker jag att hon 
är lite snabbare att börja prata med dem och ibland kan jag nästan bli lite avundsjuk för att 
hon är så sjukt socialt kompetent”  
 
Den andra manlige respondenten (D), svarar att; 
 
”För mig är det ju positivt men det är det ju inte för andra kvinnor” 
 
Man (D), fortsätter med mer allvar i rösten när han säger; 
 
”Det är ju negativt i det stora hela, det är lättare att komma framåt i samhället, att växa inom 
företag eller få jobb överhuvudtaget” 
 
På samma fråga svarar en av de kvinnliga studenterna (B), att hon upplever att 
genustänkandet påverkar den sociala kompetensen och att det just är könsrollerna som är 
avgörande för hur den sociala kompetensen kommer till uttryck; 
 
”Man tänker sig själv som ansvarsfull och pålitlig, det här typiska som jag kan tycka ändå är 
tjejer eller kvinnor. Att man tar ansvar för familjen, hemmet och man är en person som folk 
kommer till och pratar, man kanske främst inte tänker på sig själv och det kanske har att göra 
med att man själv fått barn att man sätter andra framför innan man går till sig själv” 
 
Den andra kvinnan (A), anser däremot inte att genustänkandet kan kopplas till synen på social 
kompetens mellan könen; 
 
”Jag tror inte det har någon betydelse att jag är kvinna utan jag tror att hade jag varit man 
så hade jag varit på samma sätt” 
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Arbetslivserfarenhet och den sociala kompetensens betydande roll i arbetslivet  
Samtliga respondenter svarar på frågan om de har erfarenheter av arbetslivet, att de arbetat 
innan de började studera på högskolan och merparten av dem arbetar sporadiskt vid sidan om 
sina nuvarande utbildningar. 
En av männen (C), har gjort militärtjänsten och har därefter flera års arbetslivserfarenhet både 
som väktare och fabriksarbetare, han tar också extraknäck för att finansiera studierna. Den 
andre mannen (D), har arbetat inom verkstad och även inom omsorgen samt arbetar också vid 
sidan om studierna som personlig tränare på ett gym. De kvinnliga studenterna (A och B), har 
båda erfarenhet från vård och omsorg både innan och under studierna, en av kvinnorna (A), 
leder gympapass då och då, medan den andra kvinnan (B), är timanställd som personlig 
assistent vid sidan om studierna. 
 
På frågan om hur den sociala kompetensen kommer till användning i arbetslivet är det med 
stort intresse som informanterna delar med sig av sina tankar kring detta. Den ena kvinnliga 
studenten (A), anser att hon har haft nytta av den även om det är svårt att uppleva hur man är 
som socialt kompetent och efter en stunds tystnad säger hon; 
 
”Är man trevlig och ödmjuk och kan anpassa sig och hjälpa till och vara flexibel, så tror jag 
att det hjälper en långt. Och det är väl egentligen det som hjälpt mig om man tänker efter” 
 
Social kompetens är enligt den andra kvinnliga studenten (B), mycket viktigt speciellt när 
man arbetar med människor, vilket hon beskriver genom sitt arbete som personlig assistent; 
 
” Det är så självklart, jag jobbar ju hemma hos en kvinna, där går jag ju ändå in i hennes 
hem och ska utföra mitt arbete men jag får ju aldrig glömma bort att det är hon som bor där. 
Jag är inte på en institution utan där får jag ju respektera de reglerna som finns, samtidigt 
som jag ska göra mitt jobb, så det är social kompetens att lyssna, att ta ansvar, hon är ändå 
handikappad. Jag ska utföra mitt arbete fast samtidigt respektera hennes så det blir ett 
ömsesidigt beroende” 
 
De manliga respondenterna (C och D), anser också att de har användning av sin sociala 
kompetens i arbetet men att det som en av männen (C), beskrev är lite beroende på var man 
arbetar. Mannen (C), återger sin tid som byggnadsarbetare som mer av ett grovarbete, där det 
inte var så mycket prat.  Som väktare arbetade man (C), för det mesta ensam men tillägger att 
yrken som har med människor att göra är annorlunda; 
 
”Som skidinstruktör var det grymt användbart och kunna prata med människor och i alla fall 
ha anständigt lätt att ta människor i olika åldrar. Så där har jag ju en grym fördel att ha lite 
social kompetens” 
 
Den andra manlige respondenten (D), lade tonvikt på att den sociala kompetensen kommer till 
stor användning och att behovet av den anser han för sin egen del, kommer till ännu större 
användning i framtiden; 
 
”Man använder ju sin sociala kompetens väldigt mycket i arbetslivet och det kommer jag ju 
att få göra ännu mer i min framtida yrkesroll som hälsopedagog, då får man ju verkligen 
arbeta med andra människor och göra sig förstådd och samarbeta med andra, så det spelar 
en jättestor roll” 
 
Motsvarande eller bristande social kompetens i förhållande till samhällets krav  
På frågan om informanternas sociala kompetens motsvarar samhällets krav, svarar både de 
manliga (C och D) och de kvinnliga respondenterna (A och B), att de anser sig uppfylla dessa 
anspråk. Däremot anser de att kraven ger sig till känna och uttrycks på olika sätt. Männen (C 
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och D), anser att det i arbetslivet läggs stor vikt vid personlighet men också att media 
framhåller en mer ytlig bild av hur människor ska se ut och upprättar normer för hur de bör 
uppträda och bete sig. En av kvinnorna (A), anser att det läggs alltför stor betydelse i den 
akademiska utbildningen, att kraven bara ökar angående den teoretiska kompetensen, vilket 
resulterar i att det inte räcker med att vara socialt kompetent. Den andra kvinnan (B), svarar 
lite skämtsamt och med ett skratt att hon märkte att hennes sociala kompetens är väldigt lik 
den som eftersöks. Däremot mer seriöst berättar kvinna (B), om när hon sökte jobb inom 
kriminalvården fick hon känslan av att motsvara deras förväntningar, av vikt för dem liksom 
för henne var, ansvarstagande, pålitlighet och en positiv människosyn. 
 
Följande fråga lyder om respondenterna i någon situation upplevt brister i sin sociala 
kompetens, svarade en av kvinnorna (B), med ett fniss att det har hon inte upplevt, inte vad 
hon kunde komma på vid intervjutillfället. Däremot hade den andra kvinnan (A), upplevt 
bristande social kompetens i vissa situationer, men hon anser att hon drar nytta och lär sig 
genom dessa erfarenheter. Det är oftast när kvinna (A), i sitt arbete inom vården stöter på 
detta; 
   
”Det är väl oftast inom vården, att jag har jobbat med svåra fall som jag inte kan hantera för 
jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller uttrycka. Men numera har man ju lärt sig att man 
måste inte alltid säga någonting eller svara på alla frågor, utan man kan bara finnas där”  
 
En av de manliga respondenterna ansåg att han var ganska vanlig (D), att hans sociala 
kompetens var normal och att han inte stack ut på något sätt, med ett skratt sa han;  
 
”Jag är ganska tråkig tror jag” 
 
Den andra mannen (C), ansåg att han kunde utan att peka på något konkret, känna en brist i 
sin sociala kompetens genom att inte vara pratglad nog. Man (C), menar att han har ett behov 
av att inte alltid prata med människor, vilket beror på hur han känner sig, vilken dagsform han 
är i; 
 
”Vissa dagar känner man att man inte vill hälsa på alla man känner utan man vill bara slinka 
förbi obemärkt och vara för sig själv en stund” 
 
Hinder beträffande den sociala kompetensen på grund av kön/genus  
Den sista frågan som ställs till informanterna är om de upplevt ett hinder på grund av sitt 
kön/genus gällande social kompetens. En av de manliga studenterna (D), har inte alls känt 
något hinder och den andre mannen (C), anser att även om det någon gång hindrat honom så 
har det för det mesta hjälpt honom och han är nöjd med den sociala kompetens han har. Man 
(C), menar att det kan vara så vid brist på social kompetens, men att den kanske kan tränas 
upp. Man (C), tillägger att även om tjejer anser sig ha sämre förutsättningar på 
arbetsmarknaden har han svårt att se detta ur ett genusperspektiv; 
 
”Man pratar ibland om lägre lön åt tjejer och de har svårare att komma åt vissa tjänster, det 
är möjligt att man inte ser eller märker av det så tydligt när man är kille, så det är möjligt att 
de ser problem i det tydligare. Men jag har nog aldrig tänkt att det finns några svagheter 
eller nackdelar eller brister för min del att vara just man” 
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Den ena kvinnliga informanten (B), ser ingenting som tyder på att det finns hinder på grund 
av kön/genus när det gäller hennes sociala kompetens, hon menar att det kanske är andra 
runtomkring som upplever det så utan att hon noterar det, men tillägger att det kanske 
kommer att märkas mer nu när hon börjar söka jobb; 
 
”Jag har ju bara sökt ett jobb och det var ju inom kriminalvården och där kände jag 
överhuvudtaget inget att dom sökte efter någon skillnad, om man var man eller kvinna det 
tycker jag inte dom la fokus på, det var att man skulle arbeta med människor”  
  
På samma fråga svarade den andra kvinnan (A), med stor övertygelse och utan tvekan att hon 
upplever ett stort hinder när det gäller kön och social kompetens, där hon anser att män har 
många fler fördelar på arbetsmarknaden; 
 
” Som sjuksköterska är det bättre att vara kille, ska jag säga. Så jag hade nog fått betydligt 
fler jobb och bättre lön framförallt om jag hade varit kille. Jag tror det är svårare för 
kvinnorna”  
 
Kvinna (A), avslutar med att be om att få tillägga ytterligare en uppfattning, för att framhäva 
problemet angående detta;  
 
”Det är ju alltid diskussioner i media och i tidningar, allt vad det nu är att kvinnor har svårt 
att komma fram och de har svårt att få upp sina löner och de har svårt att få de jobben som 
de egentligen är kvalificerade för, männen går före på något sätt och det kanske börjar 
utrotas successivt men, som det känns nu är det ganska tungrott, tror jag” 
 
De kvinnliga informanterna (A och B), anser att kön/genus utgör ett hinder på 
arbetsmarkanden. En av kvinnorna (A), uttrycker en övertygelse om att kön/genus spelar en 
stor roll på arbetsmarknaden medan den andra kvinnan (B), anar att det kommer att visa sig i 
hennes framtida arbetsökning. Däremot anser inte (A och B), att kön är något hinder angående 
deras egen sociala kompetens. De manliga informanterna (C och D), ansåg liksom kvinnorna 
att kön/genus inte har någon betydelse för deras egen sociala kompetensen. Däremot är de (C 
och D), överrens om att det kan spela någon roll på arbetsmarknaden men tar avstånd från att 
se detta som en genusproblematik. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Upplevd social kompetens anses motsvara samhällets krav  
Den kvantitativa delen av studien har uppvisat att det finns samband och skillnader mellan 
kvinnliga och manliga studenters uppfattning angående social kompetens relaterat till 
kön/genus, med utgångspunkt i ett antal olika variabler.  
Gällande frågan om var informanterna befann sig i studierna och frågan om de anser att deras 
sociala kompetens motsvarar arbetslivets krav, visas ett svagt men dock signifikant samband. 
Resultatet visar att studenterna anser sig ha den sociala kompetens som uppfyller 
arbetsmarknadens krav, oavsett de är i början eller i slutet av studierna. Det vi anser är att 
resultatet kunde ha uppvisat ett eventuellt större samband, om den vänt sig till fler studenter 
på fler orter utöver vårt urval.  
Persson (2003), är av åsikten att utvecklingstakten inom utbildningsväsendet, ligger i otakt 
med utvecklingen inom arbetslivet. Det medför att de studerandes sociala kompetens inte 
uppfyller de anställningskriterium som arbetsmarknaden kräver när de utexamineras. Det 
finns en tendens till bristande social kompetens och det beror enligt Persson, på samhällets 
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allmänna intresse för begreppet. Sedan forskare börjat undersöka och kartlägga fenomenet, 
har den tysta kunskapen blivit alltmer betydelsefullt på arbetsplatserna. 
 
Skillnaden mellan frågorna om informanternas uppfattning om sin egen nivå av social 
kompetens och attityden till att kvinnor och män har olika social kompetens, resulterade i en 
icke signifikant skillnad. Dock kan vi avläsa att de som anser sig ha en låg nivå av social 
kompetens, har attityden att det skiljer sig åt mellan könen beträffande att inneha begreppet. 
Det intressanta i detta resultat är att det endast var 3 studenter av 191 som ansåg sig ha en låg 
social kompetens. Enligt resultatet ansågs sig flertalet av båda könen ha hög social 
kompetens, vilket vi uppfattar som att bristen på social kompetens är låg hos studenterna, 
vilket intervjuerna talar emot. I intervjuerna ser vi en tydlig könsaspekt rörande social 
kompetens, där attityden hos både de kvinnliga och manliga informanterna pekar på att 
kvinnor har en högre social kompetens. Det vi uppmärksammar är att kvinnorna anser sin 
sociala kompetens som hög i både arbets- och vardagsliv, männen delar denna åsikt, men 
anser däremot att kvinnorna inte har samma möjlighet som dem själva på arbetsmarknaden.  
När Persson (2003), påpekar brist på social kompetens anser han att det upplevs i relationer 
mellan individ och grupp eller individer emellan. Dessa brister innebär oförmågan att fungera 
i grupp, framförallt när det gäller arbetslivet, som idag värderar smidighet, samarbetsförmåga 
och anpassning högt. Persson hävdar däremot att samhällets upplevda brist på social 
kompetens inte handlar om individers sociala förmåga, utan snarare den nya tidens stora krav 
inom arbetslivet och överskridande möten i en mångfald sociala situationer. 
  
Jämfört med tidigare generationer är det svårt att peka på vad som är bristfälligt gällande 
social kompetens, eftersom förmågor angående detta är en generationsfråga då kraven på 
begreppet förändras parallellt med samhällsutvecklingen. Dahlgren och Starrin (2004), anser 
att föreställningar om mäns och kvinnors olika känsloengagemang både i arbetsliv och på 
fritiden bygger på djupt förankrade vanföreställningar, där kvinnor anses passa bäst för 
ansvaret av emotioner. Dessa fördomar förs ofta vidare på nya generationer, där 
känsloyttringar fortfarande lyder under vissa regler och som ett led av detta, överförs så 
kallade kvinnliga beteenden till just flickor. Dahlgren och Starrin menar också att i 
traditionellt patriarkala samhällen förväntas kvinnor vara blyga, modesta och ödmjuka och 
mer känslosamma än män.  
 
Den sociala kompetensens innebörd utifrån olika genusperspektiv  
På frågorna om innebörden av social kompetens och om det upplevs olika av studenterna på 
grund av kön/genus visar resultatet, att kvinnor i högre grad än män anser att begreppets 
innebörd skiljer sig åt mellan könen. Vi anser att resultatet kan jämföras med intervjuerna, att 
det tyder på en åsiktsskiljaktighet mellan könen, där föreställningen om genusindelning verkar 
uppmärksammas mer av kvinnor. Könsskapandet förhåller sig till ett regelverk anser Elvin 
och Thomsson (2003), där outtalade föreställningar och självklara förmodanden om hur män 
respektive kvinnor ska vara cementerats. Dessa regler tillskriver vissa färdigheter eller anlag 
utifrån kön.  
Oavsett det talas mycket om jämlikhet och obetydligheten av kön, är det ändå så att kvinnligt 
och manligt beteende används mer eller mindre i vissa situationer. Trots att forskning visar att 
det inte finns något särskilt belägg för allmänhetens fördomsfulla åtskillnad mellan manligt 
och kvinnligt, finns föreställningen som generaliserar manligt och kvinnligt, djupt förankrad. 
Även om båda könen definierar begreppet likvärdigt, såsom flexibilitet och 
anpassningsförmåga så tycker vi att det går att skönja en viss skillnad, både i enkäternas 
öppna frågor och i intervjuerna. De kvinnliga informanterna lägger tyngdpunkten på empati, 
omsorg och ansvar gentemot sina medmänniskor, medan männen anser att social kompetens 
mer är som ett individuellt redskap för att ta sig fram. Flexibilitet är ett användbart begrepp 
påpekar Johansson (2002), i avgörandet av rationellt beteende, där faktorer såsom kön blir 
betydelsefulla för det privata självet. Han anser att människans sociala tillhörighet är 
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avgörande för hur individen använder sig av sina resurser och för dennes tolkning av olika 
situationer som dagens komplexa samhälle erbjuder. Hochschild (refererad i Dahlgren & 
Starrin, 2004), påpekar att sårbarheten för olika typer av affärsmässiga utnyttjanden, utgörs av 
maktskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnliga yrken genomsyras av värme och empati, 
vilket är förmågor som alltmer kommersialiseras i det postmoderna samhället. Däremot är 
männens aggressivitet och ilska fördelaktiga komponenter som utnyttjas inom manliga yrken. 
Detta handlar om de samhälleliga sociala rum människor befinner sig och agerar i. Enligt 
Bourdieu (refererad i Miegel & Johansson, 2003), är individer placerade i olika rum utifrån 
sina maktresurser (kapital) och när de agerar (agenter) följer de olika handlingsmönster 
(habitus, exempelvis kön) som avgör grupptillhörighet och förutsättningar att röra sig inom 
olika fält.  
 
Genusbetydelsen på arbetsmarkanden 
När det gäller informanternas upplevelse av sin egen sociala kompetens uppvisas en 
överresstämmande uppfattning hos samtliga, att begreppets innebörd inte direkt kan knytas an 
till genusproblematiken som sådan. Däremot kan vi urskilja i undersökningsresultaten att 
kön/genus har en betydande roll för informanterna på arbetsmarkanden, även om de anser att 
de har den sociala kompetens som söks. Johansson (2002), tar upp en aspekt som existerar 
inom arbetslivet, nämligen att män fortfarande dominerar och behåller sina maktpositioner, 
där kvinnor än idag har svårt att få tillträde till högre poster. Detta tyder på att arbetslivet 
verkar vara det område som håller starkast på de klassiska makthierarkierna, vilket bygger på 
föreställningen att män och kvinnor är olika och har olika egenskaper.  
Ian Hacking (1999), tar mestadels upp att feminister har olika syften att förändra 
könsskillnader och att alla inte är av åsikten att genus är konstruerat. Ordet genus kom till 
under kampen att eliminera samhällets maktrelationer, där åsikterna skapade större 
motsättningar än vad som förutspåddes. 
 
Frågan om det finns någon skillnad mellan män/kvinnors uppfattning angående kön/genus och 
frågan om det har någon betydelse när de söker arbete, resulterade i skilda åsikter. De 
kvinnliga informanterna poängterade verkligen enligt vår uppfattning att kvinnor inte har 
samma möjligheter som män på arbetsmarkanden, gällande högre position och lön. Männen 
anser sig också kunna se en viss könsskillnad, men de anser inte sig själva som drabbade utan 
ser det endast som en fördel att vara man i dessa situationer. Detta kan även återspeglas i 
intervjuerna, där vi ser en märkbar skillnad mellan könen.  
De los Reyes (2006), åsyftar att för den enskilde individen utgör sällan samhällets 
maktstrukturer diskriminering, däremot är hon/han medspelare på den arena, där 
föreställningar om könsmässiga särarter över och underordnar. Dessa normativa 
föreställningar blir betydelsefulla för individens möjligheter att påverka något på 
arbetsplatsen, där diskriminering kan ha två karaktärer menar de los Reyes. Det är antingen 
som kvarlevor av gamla föreställningar om exempelvis kön eller normativa modeller som 
skiljer vissa individer åt. Den förstnämnda karaktären innebär institutionell diskriminering, 
den andra skapar ojämlikhet genom att jämföra normativa förebilder på individer med sämre 
förutsättningar.  
Föreställningar om vem som ska få tillträde på olika arbetsplatser bidrar till att vissa individer 
favoriseras eller missgynnas. Det leder till exkludering och homogenisering, där de som fått 
chansen att komma in på arbetsplatsen hellre fogar sig efter dess regler än riskerar att hamna 
utanför. Utestängning är en princip som inte sällas till förbudet utan till klassificering och 
avfärdande hävdar Foucault (1993), där kategorisering och diskriminering vilar tryggt på det 
som lever kvar i skuggan av historiska institutionella diskursiva system.  
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Tillämpning av social kompetens 
Resultatet på frågan om upplevelsen av social kompetens åtskiljer sig mellan könen och 
frågan om informanten har arbetslivserfarenhet eller inte, uppvisar endast en liten tenderande 
skillnad. Resultatet ser vi som beroende på att vi vänt oss till en homogen grupp studenter 
inom likvärdiga utbildningar.  
Däremot ansåg de som inte hade någon arbetslivserfaren att det skiljer sig mellan könen 
angående social kompetens, vilket enligt vår mening beror på studiens omfång som 
därigenom inte ger någon möjlighet att generalisera. Intervjuerna gav däremot inte samma 
intryck, här uppfattar vi att studenterna haft användning av sin sociala kompetens på olika sätt 
inom olika arbeten och i olika situationer. Goleman (2007), tar upp skolan som en produkt av 
kultiveringen, vilket har försvagat hjärnans ursprungliga konstruktion. Det var inte som idag 
att få bästa betyget eller passa in i en specifik grupp, utan det handlade om att klara sig i den 
sociala världen, vilket evolutionsteoretiker också påvisat. De pekar på att den okonstlade 
begåvningen i människans hjärna från begynnelsen var just social intelligens. Goleman, anser 
att social intelligens är överlägsen den generella intelligensen när den tillämpas i den sociala 
verkligheten. 
 
Uppväxtens könskonstruktion 
Vi ser tydliga tendenser i undersökningen att studenternas olika könsroller kan baseras på 
samhälleliga genusstrukturer, vilket kunde antydas i de kvinnliga informanternas 
beskrivningar om sin uppväxt. De kvinnliga studenternas barndom präglades av könsaspekten 
i fråga om ansvar och uppförande och som de anser fortfarande pågår medan männen frångår 
den kopplingen, de anser sig mer fria. Enligt Elvin och Thomsson (2003), hävdar en del 
könsteoretiker att det endast handlar om yttre kroppsliga olikheter då individer föds till flickor 
eller pojkar, vilket inte kan påvisa att man föds manlig eller kvinnlig. Det är omgivningen 
som genom sin tolkning utvecklar pojkens respektive flickans könsidentitet och 
könsrelateringen börjar redan vid barns späda ålder, genom att exempelvis ge dem typiska 
pojk- och flickkläder, leksaker med mera. 
Sociala konstruktioner är något som endast kan förstås historiskt och kulturellt anser 
Johansson (2002), och att de förändras över tid måste uppmärksammas. Identiteten formas 
under en lång tid och på så vis kompliceras förändringen menar Johansson då han tar upp 
begreppet kön som socialt konstruerat. Det innebär att förutsättningarna för en förändring 
kväver att de könsstereotyper som fortfarande begränsar människors handlande suddas ut.  
Viktigt vid individens identitetsskapande är tillhörandet i en grupp påpekar Rosenberg (2002), 
och dennes livshistoria är beroende av hur individen uppfattat sitt förflutna. Dessa berättelser 
kompliceras av normativa föreställningar som bidrar till att livshistorian får uttryckas utifrån 
ett annat perspektiv. Hur människor upplever sig själva är alltid beroende av de rådande 
reglerna. Queerrörelsens tanke är enligt Rosenberg, att individen ska vara obunden i valet av 
sin egen identitet och i tolkningen av denna hos andra. Kategoriseringar som exempelvis 
man/kvinna, homo/hetero utifrån samhällets gällande normer, bör inte existera som de enda 
valen. 
 
Familjelivets effekter på arbetslivet 
Ytterligare en viktig aspekt som framkom tydligare i enkäternas öppna frågor än i intervjuerna 
var att enbart de kvinnliga informanterna tog upp familjesituationen. Barnledighet ansågs 
kunna utgöra ett hinder för dem på arbetsmarkanden, trots att samhället ansågs vara 
demokratiskt, är det fortfarande en bra bit kvar till jämlikhet beträffande denna fråga. 
Jämställdhetsproblematiken anser vi även kan avspeglas i de manliga respondenternas åsikter, 
där de nämner ojämlika villkor mellan kvinnor och män inom arbetslivet, dock utan att nämna 
privatlivet och familjeförhållanden. Könssegregering menar Grönlund (2004), begränsar 
fortfarande kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden, vilket grundas på de traditionella 
föreställningarna manligt/kvinnligt. Trots att normerna lösts upp är det kvinnorna som än idag 
ansvarar för balansen i det praktiska engagemanget, såväl i rollen som yrkesarbetande och 
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som mor. Mannens huvudansvar är anser Grönlund fortfarande dominerat av det ekonomiska 
bidraget till familjen. Dessa föreställningar som alltjämt präglar båda könens beteende 
gällande arbete och hem, är något som även arbetsgivarens förväntningar uppmuntrar.   
Informanterna nämner även att media har inflytande på dessa uppfattningar i framställandet 
av manligt/kvinnligt och att detta också påverkar vad som anses vara social kompetens i 
samhället. Dagens identitetsskapande har förändrats genom medias och teknikens framväxt, 
vilket Johanson (2002), benämner som det utsträckta självet. Teknologin har bidragit till fler 
förutsättningar som tar fram och presenterar nya identiteter i egenskap av att inbjuda individer 
att forma sig därefter. Marcuse (1968), påpekade redan på den tiden denna problematiska 
samhällsutveckling, där teknologin medverkar till nyskapandet av produktivare och 
behagligare former av social kontroll i ett dolt maktsystem.  
 
Intervjuerna i den kvalitativa undersökningen återspeglar många givande och engagerade svar 
från informanterna, då de med stor entusiasm och spontanitet delgivit oss skildrande 
upplevelser och erfarenheter från sitt vardags- och arbetsliv. Angående vikten av social 
kompetens kopplat till kön/genus och arbetsliv, anser sig studenterna båda i den kvantitativa 
och kvalitativa studien inneha social kompetens. Studenterna tycker att de uppfyller 
begreppets innebörd, såsom att de har förmågan att bemöta andra människor i olika 
situationer, att de är anpassningsbara, utåtriktade och flexibla. Gällande genusperspektivet 
uttalas innebörden i och användandet av social kompetens genom skilda uttryck och aspekter, 
där kvinnorna tar på sig en annan roll än männen både i privat - och arbetslivet. För att 
komma bort ifrån det traditionella talet om könsroller och hitta en balans mellan könen måste 
föreställningar frångås om vad som är manligt respektive kvinnligt, anser Johansson (2002). 
Dagens samhälle befinner sig i en övergångsfas som delvis utmanar traditionella könsroller 
som bidrar till individers nyskapande kategoriseringar och identiteter, där könsrollerna har 
ersatts med mer förutsättningslösa könsidentiteter (Johansson, 2002).  
 
 
Slutdiskussion 
 
Vår studie bygger på kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod angående begreppet social 
kompetens med fokus på genusperspektivet. Enkäterna avsågs för att få en bredare 
uppfattning och intervjuerna för att få en närmare och djupare förståelse beträffande dessa 
fenomen.  
Syftet med undersökningen var att få inblick i hur studenter upplever sin egen sociala 
kompetens och om detta begrepp kan relateras till kön/genus, arbetsliv och uppväxt.  
 
Den kvalitativa studien reflekterar många givande och känslobetonade svar under 
intervjuerna. Det var mycket intressant och berikande att få ta del av studenters innersta 
tankar och upplevelser ur deras egen livsvärld. Det har bidragit till en djupare förståelse och 
större insikt av de begrepp studien syftade till att belysa. 
Enkäternas öppna frågor speglade studenternas personliga åsikter, vilket gav oss en djupare 
insyn som trots anonymiteten resulterade i ett intressant material att analysera utifrån. 
Vår studie underlättades av studenternas positiva respons, dels genom att de tog sig tid att 
delta i enkäter och intervjuer, dels att de var så öppna till ämnet. Studiens trovärdighet utgörs 
enligt vår uppfattning av respondenternas ärliga och äkta svar och att den undersökt det som 
varit avsett att undersökas, utifrån syfte och frågeställningar.  
Vår litteraturfördjupning bidrar som ett komplement, vilket ger studien en vidare kunskap. 
Djupdykningen i genusproblematiken anser vi ytterligare förstärker vår analys av resultatet 
angående studenters syn och upplevelser inom det problemområde vi undersökt. 
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Vad är social kompetens idag egentligen? En tendens som vi uppmärksammat är att kraven 
ökat på detta begrepp inom arbetslivet, att det ändrat karaktär. Detta stämmer överens med det 
Johansson belyser i artikeln ”Attityden betyder mycket” i STUDENTLIV 5/07, att 
arbetsgivaren främst värdesätter samarbetsförmåga, attityd och erfarenhet före den formella 
kompetensen vid rekryteringar. Vi har fått uppfattningen att många människor anser sig ha 
någon form av social kompetens vilket kan kopplas till Goleman (2007), i hans hänvisning till 
neurovetenskaplig forskning, av vad som innefattas i definitionen social kompetens. Nya rön 
påvisar att vår hjärna är i grunden social, mellanmänskliga samspel sätter igång hormoner 
som styr individers biologiska system. Vi frågar oss om detta är något människor anser sig ha 
på grund av egna kvalitéer, utbildning eller om det uppstått som en bieffekt av 
samhällsutvecklingen. Elias, menar att beteendet behärskas både utifrån samhälleliga och 
psykologiska processer (Dahlgren & Starrin, 2004). 
Det vi reflekterar över angående detta är att medias inflytande påverkar individers 
identitetsformning, att det är ett resultat utifrån de ständigt pågående dokusåporna och 
Internet. Där visas och framställs tydliga åsikter och färdiga mönster för hur beteende och 
utseende ska profileras. Vår identitet är ytterst instabil anser Johansson (2002), eftersom den 
revideras och omformuleras, de perspektiv som anses rätta och värdefulla förändras ständig i 
takt med dagens samhällsteknologi. Frågan vi ställer är om det är tack vare eller på grund av 
denna? Vår åsikt är att här krävs det verkligen en kapacitet för att människor ska uppfylla 
samhällets krav och hänga med i dess ständiga föränderlighet. Denna problematik påvisar 
Persson (2003), skapas på grund av att arbetsgivares krav på social kompetens ökar 
allteftersom vetenskapen klarlägger den så kallade tysta lärdomen. Konsekvensen av detta är 
att de nyutbildade studenterna kanske inte uppfattar att deras sociala kompetens inte räcker 
till, eftersom skola och samhälle inte följer samma utvecklingsfas. 
Precis som Goffman (2000) betonar, är att individens uppgift är att lära sig agera och 
framträda på rätt sätt vid rätt tillfälle, vilket innebär undvikandet av de uppträdande som leder 
till skam. Skönhetsmallen är trots allt än idag ett dominerande kvinnokrav, som också 
Foucault antyder gällande det feminina uppvisandet, där en utvecklingsgång av påtvingad 
ansträngning begärs, för att kvinnor ska uppnå det kroppsliga idealet (Mills, 2004). 
Diskussionen om att social kompetens kan läras in är en åsikt som vi anser vara möjlig, vilket 
Mannberg (2001), understryker är en möjlighet för alla, eftersom social kompetens inte är ett 
personligt drag. En slutsats som kan dras här är att undervisning och praxis borde vara mera 
samhällsinriktad redan i småskolan. Det är något som även Persson (2003), betraktar som 
haltande genom att systemen inte sammanstrålar i ett gemensamt utvecklingsskede. 
 
Enligt vår uppfattning är innebörden gällande social kompetens något som påverkas av 
kön/genus och även om det inte påtalas, så känner vi outtalade könsskillnader i luften. Detta 
är något som visar sig i litteraturen, samtidigt måste vi fråga oss om vi söker dessa 
associationer eller om det fortfarande verkligen är så att vi styrs av traditionella 
könsstrukturer?  Vårt tänkande och värderande angående social kompetens och definitionen 
kön, kan ha påverkat tolkningen av informanternas egna upplevelser under studien och i 
texten som kommer att presentera dem. Enligt Ehn och Klein (1994), är det av vikt att 
forskaren pendlar mellan ett analytiskt avståndstagande och en vördnadsfull närhet till den 
Andre. Eftersom vi inte i lika hög grad har deras erfarenhet och kunskap så har vår strävan 
varit att ha både ett objektivt och subjektivt förhållningssätt i studien.  
Dock kan vi urskilja olika betoningar mellan män och kvinnor när det gäller begreppet social 
kompetens, varför lägger kvinnor så stor vikt vid empati, ansvar och omvårdnad i begreppet? 
När vi började bena i gamla traditionella könsstrukturer förstod vi hur djupt rotade dessa 
föreställningar är och att de fortfarande speglar sig i dess glans, vilket feminister enligt 
Hacking (1999), ansåg vara föreställningar om olika genus som biologiskt. Detta menar 
feministerna gynnar vissa människor i samhället, medan Elvin och Thomsson (2003), åsyftar 
att dessa orättvisor bygger på strukturer som inte existerar av sig själv utan det är individerna 
som upprätthåller dessa i samhället. Det kan anas att feminismen har spelat ut sin roll där även 
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Butler (2007), påpekar att feminismen sätter begränsningar för människors handlande särskilt 
för kvinnor eftersom de reproducerar kvinnors underordning.  
Turén (refererad i Forsberg & Grenholm, 2005), anser att det helt klart råder en dominerande 
könsordning men att det via genusforskningens sammanfallande teoriområden öppnar upp ett 
bredare forskningsfält där samhällets könsstrukturer förtydligas. Som vi ser det är 
genusforskningen en möjlighet att bortse ifrån könsspecifika kategoriseringar vilket vi tycker 
är ett framtidshopp genom Queerforskningen. Queerrörelsen tar avstånd enligt Rosenberg 
(2002), från den stabila gränsen mellan olika sexualitetskategoriseringar, de vill eliminera alla 
dessa slutna normativa föreställningar. Även Foucault (refererad i Mills, 1993), ville belysa 
sexualiteten utanför de styrande ramarna, genom att skrota begreppets verktyg som använts 
för maktutövande och kontroll. Elvin och Thomsson (2003), menar att det finns en inplanterad 
identitet hos människan redan vid födseln, som utvecklar en könsbestämning utifrån 
familjeband och levnadssätt, vilken följer individen hela livet.  
 
Frågan är om medvetenheten finns om vilka handlingar vi utför och roller vi antar på grund av 
sociala konstruktioner eller utifrån biologiska aspekter. De är just det som de Beauvoir 
(2002), belyser med åsikten att individer inte föds till ett kön utan blir det.   
Det vi anser är att människor har ett behov av att passa in och platsa i sociala situationer, vilka 
Bourdieu (refererad i Miegel & Johansson, 2002), ger benämningen aktörer som har olika 
kapital för att kunna röra sig i olika sociala rum. Detta är även jämförbart med Elias (refererad 
i Johansson, 2002) civilisationsprocess, där individers beteende har formats efter en alltmer 
civiliserad samhällsutveckling. Insikten om dessa konstruktioner menar Johansson (2002), är 
det enda som kan möjliggöra en förändring.  
Gällande olikheter eller likheter mellan könen, vad som är normalt eller onormalt bedömer vi 
att alla människor letar efter och även att få bekräftelse på de kompetenser de anser sig ha. 
Normsystem som individen känner igen, blir enligt Elvin & Thomsson (2003), avgörande för 
hur de formar sina liv. Vi ser en tydlig tendens till att kvinnor inte intar den position som 
männen gör, när det gäller att framhålla sina förmågor. Vi kan dock se att männen förstår 
kvinnors underordnade situation på ett sätt men att de samtidigt vill behålla de manliga 
förutsättningarna, vilket vi anser kan kopplas till begreppet homosocialitet. Kanter (refererad i 
Johannson & Kousmonen, 2003), menar att män vill umgås med män för att säkra sin position 
i samhället och inte hamna utanför. Eller är det så att detta sker omedvetet på grund av enligt 
Elvin och Thomssons (2003), de djupt förankrade genusstrukturerna? Dahlgren och Starrin 
(2004), nämner också skammen hos män som utestängs genom att tvingas underordnas i den 
manliga hierarkin. Finns det en så djupt liggande rädsla inom individer att minsta avvikelse 
kan generera i sämre förutsättningar, leder till att beteendet anpassas oavsett de vill det eller 
inte? Foucault (1993), nämner diskursens ordning, där utestängning är en konsekvens om inte 
dess inneboende regler följs, eller som Elias (refererad i Johansson 2002), menar är det rätta 
beteendet som ständigt lagras och civiliseras in i våra kroppar. Detta anser vi i allra högsta 
grad påverkar arbetslivet, vilket de los Reyes (2006), poängterar genom att påvisa att 
individer hellre underordnar sig organisationers krav än risken att bli exkluderade. 
 
Viktigt att diskutera kring är ju vilka olika förutsättningar människor har beroende på 
kön/genus. Är vi våra könsroller eller ärver vi dem? Det har Elvin och Thomsson (2003) som 
åsikt att individer gör, utifrån kulturella och historiska epoker. De vill lyfta fram de 
omärkbara föreställningarna som finns runt begreppet kön, där både män och kvinnor har ett 
ständigt behov av att inta sina roller i alla sociala sammanhang. Detta åtföljs av 
maktpositioner menar Foucault (refererad Butler, 2007), eftersom kön inte definieras utifrån 
kroppen utan från diskursen. Både tidigare forskning och litteratur har påvisat att djupa 
förankringar av könsskillnader ligger kvar i samhället. Även om individer anser sig ha social 
kompetens framkommer det enligt vår mening åtskillnad mellan mäns och kvinnors yrkesval 
och förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta styrker de los Reyes (SOU 2006: 59), genom 
hävdandet att samhällets maktstrukturer inte bara påverkar de anställdas självbild utan dessa 
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mönster har inflytande även på arbetsgivare och arbetsledare i valet av individer vid 
rekryteringar. Förr sökte arbetsgivare producenter med fysisk styrka hävdar Dahlgren och 
Starrin (2004), medan dagens tjänstesamhälle eftertraktar arbetskraftens personlighet. Detta är 
också en könsfråga, eftersom flest kvinnor arbetar inom yrkesområden som kräver emotioner. 
Vi tycker att detta tyder på att kvinnorna fortfarande förpassas bakom kulisserna där de 
mestadels har tillträde till yrken som anses typiskt kvinnliga, med lägre lön och därmed lägre 
status. Vilket Dahlgren och Starrin (2004), anser är en tillägning sedan långt tillbaka i tiden. 
Kanske är det Gunnarssons och Anderssons (refererat i Johansson & Kuosmanen, 2003), 
brytare som utmanar arbetsmarknadens könsdiskriminering, där män och kvinnor väljer det 
motsatta könets yrkesområden? Vi tror att det finns en större öppenhet hos den yngre 
generationen att välja yrken utifrån sin egen fria vilja. Även Johansson (2002), påpekar detta 
som en positiv åsikt bland dagens unga, eftersom de ser den rörliga arbetsmarknaden som en 
utvecklingsmöjlighet. Kanske flexibiliteten är en lösning som kan komma att visa sig i 
framtiden som en förlösande faktor inom arbets- och privatliv för upplösningen av den 
rådande könsrollsfördelningen menar Grönlund (2004). 
Vi valde att ta med uppväxten i undersökningen för att se om den kan ha varit betydelsefull i 
hela detta sammanhang och som vi anser oss fått bekräftat. Det har påvisats att våra könsroller 
är konstruktioner utifrån historiska och kulturella arv, vilket vi belyst tidigare i ovanstående 
diskussioner. Dessa påvisar att individer redan från barndomen tar efter färdiga modeller som 
presenteras av omgivning, vilket Hacking (1999), menar exempelvis kan vara kön som 
tilldelar dem olika roller. Det som är intressant idag är om de nya familjeförhållandena leder 
till att vi får nya könsidentiteter. Detta till följd av skilsmässor och andra typer av ”nya” 
familjer t.ex. homosexuella familjerelationer, vilket enligt Johansson (2002), påverkar barnens 
socialisation in i olika roller.  
När människor avviker från dessa modeller är det enligt vår mening inte individernas brister 
som ska pekas ut, utan att det är våra fördomar och föreställningar som stämplar det som en 
mänsklig brist. Genom att öppna upp våra sinnen för olikheter kan fördomar och 
kategoriseringar suddas ut och först då kan individens sociala kompetens komma till sin rätt i 
alla samhälleliga situationer. Vi ser härmed Hacking, Butler och Queer som en grund för att 
detta ska kunna införlivas i oss individer och i samhället.  
  
Vår studie har visat att begreppen social kompetens, kön/genus och arbetsliv är relevanta och 
kan kopplas samman som betydelsefulla faktorer, vilka påverkar varandra i dagens flexibla 
samhälle. 
I ”eftertankens kranka blekhet” ser vi lite brister i utformandet av enkät och intervjuguide. Vi 
kunde tänkt på att utveckla guiden med fler följdfrågor, eftersom frågorna om uppväxt 
relaterat till social kompetens krävde djupare reflektioner ifrån informanterna. Det vi också 
skulle ha tänkt på angående enkätens utformning vore att förtydliga studiens begrepp. 
Ytterligare en brist är att kunskapen om SPSS inte var tillräcklig för jämförandet angående 
enkätsvaren.  
Vi anser dock att studien har bidragit med en berikande kunskap, insikt och förståelse vi 
avsåg utifrån problemområde, syfte och frågeställningar. 
Om arbetsfördelningen mellan könen inom den privata sfären är grunden för 
genuskategoriseringen i arbetslivet och om det fortfarande är så, är en mycket intressant 
utgångspunkt för vidare forskning. Vi har i studien sett ansatser till att kvinnors 
ansvarsområden innefattar både arbets- och familjeliv. Detta är något som Grönlund (2004) 
belyser som en begränsning för kvinnorna på arbetsmarknaden på grund av de fundamentala 
och djupt förankrade föreställningarna om manligt/kvinnligt arbete. Vidlunds artikel i 
AFTONBLADET ”Papparoll ökar chansen för chefsjobb” 071123, återger en rapport från 
(Ifau) Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, som påvisar att familjesituationen har 
en åtskild påverkan för kvinnor och män i arbetslivet. Männens karriär och möjlighet till 
chefspositioner gynnas av föräldraledighet, medan kvinnor fortfarande befinner sig i ett 
underläge på grund av samhälleliga fördomar. 
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Bilaga 1 
 
Artikel av Johansson, Åsa ”Attityden betyder mycket” i STUDENTLIV, 5/07 TCO : 
Stockholm  
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Bilaga 2 
Enkät 
 
 
 
 
 
 
 
Vi är två studenter som studerar på Högskolan Väst i Vänersborg. Under höstterminen skriver 
vi en Cuppsats inom ämnet Sociologi.   
Vi skulle bli tacksamma om Du ville medverka i vår undersökning, genom att svara på ett 
antal frågor. Deltagandet är frivilligt och Du är givetvis anonym. Det är till stor hjälp om Du 
besvarar samtliga frågor samt att Du svarar så sanningsenligt som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Är du man eller kvinna?       
O Man                O Kvinna   
     
2. Var i studierna befinner du dig? 
O Början 
 
O Mitten  
 
O Slutet 
 
 3. Vilken studie form? 
O Program        
 
O Kurs     
 
4. Har du erfarenheter av arbetslivet? 
O Ja 
 
O Nej 
    
5.  Arbetar eller har du arbetat vid sidan av studierna? 
O Ja       
 
O Nej     
 
6. Har du börjat söka arbete som är relaterat till din utbildning? 
O Ja           
 
O Nej      
 
  
 
7. Upplever du att social kompetens efterfrågas idag?  
O Ja           
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O Nej      
8. Har du vuxit upp i: 
O Kärnfamilj (innebär med mamma och pappa, även icke biologiska föräldrar) 
 
O Ensam förälder 
 
O Styv föräldrar 
 
9. Hur många syskon har du växt upp med? 
O 0 
 
O 1 
 
O 2 eller fler 
  
10. Tänker du ofta på vilka förutsättningar/hinder du har utifrån ditt kön? 
O Ja 
 
O Nej 
 
11. Upplever du att kön har betydelse när man söker arbete? 
O Ja 
 
O Nej 
 
12. Hur upplever du din sociala kompetens vara 
O Låg  
 
O Medel 
 
O Hög 
 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig 
 
13. Jag upplever mig ha social kompetens 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
14. Min uppväxt har påverkat min syn på män och kvinnor 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
15. Som arbetssökande anser jag mig ha den sociala kompetens som är efterfrågad 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
 
16. Mitt kön påverkar inte min sociala kompetens 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
17. Det är samhället som styr vilken social kompetens som är viktigt att ha 
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Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
18. Könet spelar ingen roll på arbetsmarknaden 
  
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
19. Jag upplever mig ha användning av min sociala kompetens i flera vardagliga 
situationer/relationer 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
20. Olika individer har olika social kompetens 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
 
21. Kvinnor och män har olika social kompetens 
 
Instämmer helt         Instämmer delvis       Tveksam      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
22. Den sociala kompetens du upplever dig ha. Vad innefattas i den? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
23. På vilket sätt anser du att kön kan vara en förutsättning/hinder gällande social 
kompetens i vardagsliv och arbetsliv? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om Du har några synpunkter på undersökningen och dess frågor så skriv dem gärna här: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
 
 

• Inom vilket område studerar du? 
 
 
• Hur har studietiden sett ut? 

 
 

• Har du bytt inriktning eller pausat? I så fall Varför? 
 
 
• Hur ser du på begreppet social kompetens? 
 
 
• Hur upplever du din egen social kompetens? 
 
 
• Hur kan din uppväxt ha spelat roll för din syn på din egen sociala kompetens? 
 
 
• Har din uppfostran varit inriktad på social kompetens/kön. I så fall på vilket 

sätt? 
 

• Hur har din uppväxt påverkat din syn på ditt kön (genus)? 
 

 
• På vilket sätt skulle ditt kön kunna påverka din uppfattning av din sociala 

kompetens?  
 
 
• Hur ser din erfarenhet av arbetslivet ut? 
 
• Har du någon uppfattning av hur din sociala kompetens har kunnat användas 

inom arbetslivet? 
 
 

• På vilket sätt anser du att din sociala kompetens motsvarar samhällets krav? 
 
 
• Upplever du någonsin (i någon situation) att du inte besitter social kompetens?  

När, var och varför? 
 
 
• Upplever du att din sociala kompetens/ kön (genus) har hindrat dig i något eller i 

någon situation. Hur?  (Exempelvis på fritid, skola eller arbetet) 
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