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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet för denna undersökning var att få veta hur manliga socialarbetare inom psykiatrin ser på manlig yrkesidentitet med utgångspunkt i deras
yrkesval. I undersökningen analyserades orsakerna till att männen valde socialarbetaryrket, informanternas uppfattning av den manliga
yrkesidentiteten samt hur de som manliga socialarbetre såg på stereotypier och fördomar mot män. Vidare ombads männen beskriva deras
utbildning och arbetsuppgifter samt förmän och medarbetare. I min forskningsuppgift utgick jag från Rosabeth Moss Kanters teori att människor
i minoritetsposition, oavsett vilken kategori de tillhör, får problem i arbetslivet. Min fråga var: Gäller denna även manliga socialarbetare inom ett
kvinnoyrke?
Den teoretiska utgångspunkterna för undersökningen innefattade framförallt genusperspektiv och teorier om minoriteter i arbetslivet. Inom dessa
ses genus och formandet av manlig yrkesidentitet som något historiskt och socialt skapat och inte bundet av biologiska bestämningar.
Undersökningsmaterialet har samlats in med kvalitativa forskningsmetoder genom att göra halvstrukturerade temaintervjuer med sex manliga
socialarbetre inom psykiatriska specialsjukvården. Intervjuerna bandades och transkriberades var efter jag gjorde en genomgång av intervjuerna
och utvecklade teman efter det. Materialet klassificerades och analyserades genom att jämföra materialets olika delar med varandra.
Man kan inte ge några generella svar på frågan om manlig yrkesidentitet utgående från resultten. I undersökningen framgick att den manliga
yrkesidentiteten byggts upp individuellt och har olika betydelser för var och en av de manliga socialarbetarna som intervjuats för
undersökningen. Man kunde se till en viss grad dock att manliga socialarbetare som minoritet får problem iarbetslivet. I resultaten kom också
fram att deras maskulinitet, sexualitet och val av yrke hade ifrågasatts. En av de centralaste upptäckterna i undersökningen var vikten av manliga
socialarbetares och manliga klienters samarbete. De manliga socialarbetarna såg sig själva vara i en central position för att manliga klienter
skulle bli hörda och sedda. En annan upptäckt var de manliga socialarbetarnas roll i en kvinnodominerad arbetsgemenskap. Fast männen hade
fått positiv uppmärksamhet så var de oavsett inte i en central position i den egna arbetsgemenskapens sociala nätverk.
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