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Abstrakt 
 
Högskolan i Halmstad, Sektion HOS, Arbetsvetenskapliga programmet, vårterminen 2006. 
 
Titel:  Mänsklighetens guider i ålderdomen. Varför så få män? En 

undersökning om manliga undersköterskor i en kvinnodominerad 
värld. 

 
Författare:  Björn Elb, Per Johansson  Dokument:  C-uppsats 
 
Examinator: Henrik Stenberg Handledare:  Åke Nilsen 
 
Syfte:  Vårt syfte med vår uppsats är att undersöka hur män inom ett 

kvinnodominerat yrke upplever och tolkar sin situation samt hur de 
eventuellt påverkar eller kan påverka den struktur som redan 
existerar. Det yrke vi valt att studera är vårdbiträde och 
undersköterskor inom äldreomsorgen. 

 
Problemformulering:  Frågeställningen som uppsatsen bygger på är uppdelad i tre frågor: 
 Vad är orsaken till att männen är få till antalet inom äldrevården? 

Hur påverkas genusstrukturerna och de existerande normerna inom 
yrket när männen gör sitt intåg? 
Hur upplever männen sin situation inom yrket och vad känner de att 
de tillför gruppen kvinnor som är verksamma där? 

 
Metod: En kvalitativ studie baserad på elva djupintervjuer med manliga 

undersköterskor och vårdbiträde inom äldreomsorgen.  
 
Slutsatser:  Manliga undersköterskor är medvetna om att man gör ett val som 

inte är normen och får ofta försvara sitt val. Sin syn på yrket 
undersköterska innan man börjar bygger på okunskap och 
förutfattade meningar, som även omgivningen har när de placerar 
yrket i ett genusfack. Genom handlingar och beteenden påpekar 
man brister eller tillgångar hos det ena könet som möjliggör att se 
de skillnader som finns. Genom att gruppen som helhet blir bättre 
med introduceringen av fler män så pekar man även på de tillgångar 
som tidigare saknats när det bara var kvinnor i arbetsgruppen. Tre 
saker som vi har fått fram som gör att få män arbetar är den låga 
lönen, att yrket har låg status i samhället och att det är traditionella 
kvinnosysslor som gör att man inte väljer att gå in i vård yrket. 
Angående den låga status och lön som finns för yrket kan det 
återknytas till könsdiskriminering där hegemoniska maskuliniteter 
rangordnar yrken och ger dem en placering i hierarkin. 
Traditionella sysslor som görs i hemmet ses som kvinnliga och får 
således en lägre lön och status.  

 
Nyckelord:  Maskulinitet, diskrimineringsteorin, Connell, Bourdieu, manlig 

undersköterska 
 

  



  

 Abstract 
 
Högskolan in Halmstad, Section for Health and Society, Working science program spring 06  
 
Title: The human guides for old people. Why so few men? An essay 

about male nurses in a female dominated world 
 
Writers: Björn Elb, Per Johansson Doc:   C- essay 
 
Examinator: Henrik Stenberg Mentor:  Åke Nilsen

  
Purpose: With our essay we want to investigate how men in a female 

dominated field experience and interpret their situation and how 
they affect the structures that already exist. The profession we have 
chosen is nurses in retirementhomes. 

 
Question: Our question that our essay where based on is divided in to three 

questions. What is the reason that men are few in numbers in old 
age profession? 

 How do the gender structures affect the existing standards in the 
profession when men are introduced?  

 How do men experience their situation in the profession and what 
do they feel that they bring to the group of existing women? 

 
Method: A qualitative method based on eleven interviews with male nurses 

at different retirements home 
 
Conclusion: Male nurses are aware of that they make a choice that isn’t standard 

and do often have to defend their choice. Their view on the 
profession male nurse before they begin is based on ignorance and 
prejudice that also the surroundings have when they place them in a 
gender field. Through actions and behaviour they pinpoint lacks or 
assets at one gender which makes a possibility to see the difference 
between them. By saying that the group improves with the 
introduction of men one points out the assets that wasn’t their when 
there where only females in the group. Three things that we have 
discovered that is the reason there are so few men is the salary and 
the low status of the profession in society and that it is a traditional 
female work. About the low status and salary that the profession 
have one can connect that to gender inequality and hegemonic 
masculinity that ranks professions and gives them a place in the 
hierarchy. Traditional occupations that women do in the household 
are considered female and therefore get a lower pay and status.  

 
Keyword: Masculinity, discriminate theory, Connell, Bourdieu, male nurse 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Att byta olja på en bil ger ju ingenting för en personligen, men att raka en gammal man och efteråt 
se honom dra handen över hakan och ge mig ett leende tillbaka, det ger mig så oerhört mycket.” 

(undersköterska Taddaios) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRORD 
 
Vi skulle här vilja tacka de personer som under arbetets gång varit till stor hjälp med både kunskap och 

inspiration i samband med fullgörandet av denna uppsats. Vi vill tacka vår handledare, Åke Nilsen, på sektionen 

för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad för konstruktiv kritik och inspirerat bollande av olika 

tillvägagångssätt och teoribildningar för vår uppsats. Vi vill även tacka Ann-Katrin Witt som gav oss den första 

jämställdhetsinjektionen före fältarbetet, vilket öppnade våra ögon och gav oss inspiration till vår fortsatta 

undersökning. Men framförallt vill vi tacka våra elva respondenter som både öppnade upp ögonen på oss med 

sina fantastiska redogörelser om vad äldrevård innebär och även för den öppna och raka diskussion vi hade om 

deras egen tolkning av sin situation som män i ett kvinnodominerat yrke. Sist men inte minst måste vi tacka alla 

de generösa enhetschefer som lät sin personal intervjuas på arbetstid vilket var ett stort stöd samtidigt som det 

förenklade för oss, på detta sätt visade de sitt intresse för ämnet vilket sporrade oss i vårt uppsatsarbete.
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 1 INLEDNING 

1 INLEDNING 

 

Inledningen tar upp våra tankar innan vi började och varför vi gjorde vårt val av ämne. Vi 

presenterar därpå vårt syfte och vår problemställning som ligger som en röd tråd igenom 

hela arbetet. Under avgränsningar tar vi upp de val vi gjort för att inte vårt arbete skulle bli 

för omfattande, då det eventuellt hade blivit svårt att knyta ihop säcken. Som avslutning på 

det här inledningskapitlet visar vi hur uppsatsen har disponerats och strukturerats för att 

nå fram till slutmålet. 

 

1.1 INTRODUKTION      

 

– Jag har en kille som arbetar hos mig, nej två förresten.  

– Har inte x också några killar som arbetar hos dem? 

– Nej, de har slutat. 

– Men y har ju ett helt gäng killar 

– Ja, herregud, de tog ju allihopa. 

 

Ovanstående dialog är en konversation mellan två enhetschefer som vi var delaktiga i när vi 

sökte fler manliga undersköterskor. Vi hade just gjort två intervjuer och undrade var man 

kunde få tag på fler män att intervjua. Vi reagerade på samtalet då det verkade som om män är 

så ovanliga i äldreomsorgen att man vet vilka som arbetar även på andra vårdinrättningar. 

Detta verkar som en omöjlighet för oss, att man kan känna till all personal som är 

undersköterskor inom kommunen. Men det kändes som om männen utmärkte sig för att de 

just var män och att man då kom ihåg dem och visste vem de var och vad de hette. 

 

Ett arbetsställe som det talades om, där vi även gjorde ett antal intervjuer, var där man haft 

som målsättning att anställa 25% män när man öppnade dörrarna. Då det är brist på manliga 

undersköterskor inom äldreomsorgen kanske det är den vägen man ska gå. Man måste kanske 

aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor och kvotera in män inom vården, men blir vården bättre 

för att man tar in män när det möjligen finns kvinnor som vore mer lämpliga? Exemplet med 

ålderdomshemmet med 25% män lät inledningsvis som ett sjukt experiment som Doktor 

Frankenstein skulle ha utfört på sin tid, att ha så många män på en och samma plats i ett 

traditionellt kvinnoarbete.  
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 1 INLEDNING 

När vi till en början inledde diskussionen om vilket ämne som skulle ligga till grund för vår 

uppsats bollade vi med flera ämnen innan vi bestämde oss. Efter ett resonemang dök idén 

upp, som vi redan första året i våra studier hade diskuterat, nämligen. De problem som 

kvinnor har för att komma in i ett mansdominerat yrke om detta problem även finns och kan 

jämföras för män som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke. Då vi själva inte har någon 

erfarenhet av detta, förutom de diskussioner som vi varit med i på våra seminarier i skolan, 

kände vi att det var ett ämne som intresserade oss samt saknade kunskap om. På dessa 

seminarier har kvinnor, med erfarenhet från vårdyrket, påpekat om hur väl omhändertagna, 

mottagna och eftersökta dessa män är. Vår undersökning kommer att fokusera på hur männen 

upplever hur det är att arbeta inom en kvinnodominerad arbetsplats. Då yrket vi läser till är 

starkt representerat av kvinnor kommer eventuellt samma företeelser att drabba oss i vårt 

fortsatta yrkesliv. Ju mer vi har studerat inom Högskolan desto större har vår förståelse blivit 

om de orättvisor som inte drabbar oss då vi är män. ”Man får ta på sig genusglasögonen för att se 

orättvisorna mellan kvinnor och män” (Intervju Witt).  

 

Om man summerar ovanstående stycken får man en liten försmak om vad arbetet kommer att 

handla om. Det vill säga, det finns så få män inom vården att de som befinner sig där 

utmärker sig och därmed befinner sig utanför normen. Vi upplevde själva hur välkomna vi var 

på ett hem där en gammal dam med orden ”gossar, gossar” höll på att ramma oss med sin 

rullator. Är lösningen att kvotera in män eller aktivt få män i vårdyrket? Det måste ju 

självklart vara viktigare att rätt person anställs, och om mångfald och jämställdhet förbättras 

genom detta är det en positiv bieffekt. Att män har det lättare i ett kvinnodominerat yrke än 

viceversa är ett jämställdhetens gyckel. I slutändan handlar det ju om följande ”God vård 

handlar inte enbart om rationellt utförda vetenskapligt förankrade behandlingar, utan också om 

kroppskontakt och uppmuntrande samtal” (Nordberg, 2005: 122). Man eller kvinna borde inte 

spela någon roll. De individer som arbetar med vård borde vara det som betyder något, inte 

vilket kön man har. Men som positiv bieffekt blir kanske arbetsmiljön bättre på det 

psykosociala planet med en jämn fördelning. 
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1.2 SYFTE      

 

Syftet med vår uppsats är att genom djupintervjuer undersöka hur män inom ett 

kvinnodominerat yrke upplever och tolkar sin situation samt hur de eventuellt påverkar eller 

kan påverka den struktur som redan existerar. Det yrke vi valt att studera är vårdbiträde och 

undersköterskor inom äldreomsorgen. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING      

 

Genom männens upplevelser och tolkningar av deras arbetssituation vill vi belysa tre 

frågeställningar för att få en bredare bild av begreppet män i kvinnodominerade yrken. För att 

komma fram till denna bild blir våra frågeställningar således: 

 

• Vad är orsaken till att männen är få till antalet inom äldrevården? 

• Hur påverkas genusstrukturerna och de existerande normerna inom yrket när männen 

gör sitt intåg? 

• Hur upplever männen sin situation inom yrket och vad känner de att de tillför gruppen 

kvinnor som är verksamma där? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR      

 

Vi har valt att i detta arbete endast undersöka mäns situation i ett kvinnodominerat yrke. Det 

vi har gjort är att koncentrera oss på intervjuer med män som arbetar som 

undersköterskor/underskötare och vårdbiträden. Vi bortser helt och hållet från andra män 

inom yrkeskåren vård så som sjuksköterskor, läkare eller annan typ av ledande befattningar. 

Vi har inte heller någon anledning att undersöka kvinnors syn på män inom vården eftersom 

det är männens situation och tolkning av den som är det viktiga i vår undersökning. Vi har 

genom att undersöka fyra olika vårdinrättningar inte avgränsat oss till en och samma plats och 

därmed har vi fått ett bredare perspektiv ur männens synvinkel, samtidigt som vi har ökat 

tillförlitligheten i vår undersökning. 
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1.5 DISPOSITION 

 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Genom att vi delar in uppsatsen i dessa olika delar, ger 

det oss och läsaren en helhetsbild över det pussel som en vetenskaplig uppsats bygger på 

(fig.1). Arbetet börjar med en inledning där vi gör en introduktion till ämnet och varför vi har 

valt det. Vi har även med syftet och problemformuleringen som vi besvarar i övriga delar i 

arbetet samt hur vi har avgränsat oss i vår undersökning och varför.  

 

Därefter, i nästkommande kapitel, som vi kallar bakgrund tar vi först upp bakomliggande 

fakta till ämnet. Därefter gör vi en historisk tillbakablick för att avsluta det hela med att göra 

en sammanställning av fyra undersökningar om män i kvinnodominerade yrken.  

 

I vårt tredje kapitel ger vi Er läsare ett teoriavsnitt där vi tar upp vilka teorier vi underbygger 

vår analys på. Teorierna vi valt att använda är för det första en sammanställning och utdrag 

från maskulinitetsteorier och då framförallt genom Robert Connells syn på fenomenet. Den 

andra teorin som vi använder är av sociologen Pierre Bourdieu och hans begrepp habitus, fält, 

kapital, symboliskt våld och socialt rum. Den tredje och sista teorin vi har valt att använda är 

diskrimineringsteorin som är en nationalekonomisk teori.  

 

Efter teorikapitlet följer metodkapitlet vilket beskriver hur vi har gått tillväga, vilket urval vi 

har arbetat med, etiska aspekter och även en form av kritisk granskning av våra metoder.  

 

Vårt femte kapitel är de empiriska data vi har kommit fram till i våra intervjuer, alltså de 

resultat som intervjuerna gav oss. Resultatet är uppdelat i fyra tema vilka vi har, med hjälp av 

citat från våra respondenters intervjuer, lagt ihop till berättelser för att ge Er läsare en bild av 

vad respondenterna berättade för oss. Av den orsaken att intervjupersonerna är anonyma 

kommer inte deras riktiga namn figurera i uppsatsen utan samtliga av de manliga 

undersköterskorna/underskötarna och vårdbiträdenas namn kommer vara påhittade för att 

dölja deras identitet.  

 

Kapitel sex är vårt analyskapitel där vi kopplar ihop de valda teorierna med vårt empiriska 

material och med samma indelning som i resultatkapitlet. I detta sjätte kapitel gör vi även en 

konklusion av de fyra analysdelarna.  
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Det sista och sjunde kapitlet är en diskussion över det vi har kommit fram till, vad vi har lärt 

oss samt ett slutord över hur vi tycker att arbetet har gått och eventuella potential till fortsatt 

forskning i området. Vi tar även upp en jämförelse av den tidigare forskningen, som finns i 

bakgrundskapitlet, med det vi själva har kommit fram till. 

 

 

Inledning   Bakgrund         Teori               Metod            Resultat           Analys          Slutdiskussion
 

Fig.1 Dispositionspusslet 
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2 BAKGRUND 

 

Vårt bakgrundskapitel tar upp bakomliggande fakta om fenomenet som vi har undersökt 

och vi beskriver även historiska variabler samt hur relationerna mellan man och kvinna är. 

Detta är till för att belysa den skillnad som finns mellan könen och som påverkar även oss i 

vårt arbete. Till sist ger vi Er en sammanställning av fyra undersökningar, av tre olika 

forskare, som vi har haft som grund i vårt eget uppsatsarbete. 
 

2.1 REALITETER     

 

Mänskligheten är uppdelad i två kön, man och kvinna. Det finns fysiska skillnader som man 

föds med som gör att man kan avgöra vilket kön man tillhör. Män och kvinnor kan dock vara 

lika på många andra sätt genom den sociala relationen till sin omvärld. Genus skapas av tid, 

plats och den sociala miljön. Maskulinitet och feminism har koder som återskapar genus. Det 

manliga könet medför inte att man är maskulin utan det är de maskulina föreställningar och 

praktiker som skapar en man (Nilsson, 1999). Genusrelationer är komplexa strukturer och är i 

ständig rörelse med dominerade maskuliniteter, genom att de olika strukturerna existerar och 

agerar så förändras de också själva. Även om man är man behöver man inte agerar enligt de 

maskulina koderna som tillfället menar att man ska göra, man kan gå utanför de 

föreställningar som maskuliniteten har utformat (Connell, 1995). 

 

Yrkeskårer som uppdelas som manliga respektive kvinnliga förekommer inom flera yrken. 

Att vara polis eller militär har ansetts som ett manligt yrke men har med tiden börjat jämna ut 

sig könsmässigt, framförallt polisyrket. Vårdyrket ses som ett kvinnligt yrke, man talar då om 

de lägre tjänsterna såsom vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Läkare anses 

fortfarande som ett mer manligt yrke. När män väljer att gå in i vårdyrket skolar man sig ofta 

mot akutvård eller ambulanssjukvård då de yrkena är mer maskulina och legitimerar helt 

enkelt att en man har den typen av tjänst. Undersökningar som gjorts pekar även på att män 

som arbetar inom kvinnodominerade yrken ofta går vidare till ledande positioner och har 

större utvecklingsmöjligheter än kvinnor (Eklund, 1995).  Man pekar på de fördelar män har 

och hur de tar glashissen medan kvinnorna tvärtom har ett glastak som stoppar dem på en 

mansdominerad arbetsplats (Nordberg, 2005).  
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Vad är då typiskt för en enkönad arbetsplats? En arbetsplats som är dominerad av kvinnor 

håller familjevärden som födelsedagar och liknade händelser högt. Det kanske är en stereotyp 

bild av verkligheten samt att man inte generellt kan säga att det alltid är så men åtminstone 

mer förekommande än på arbetsplatser som är dominerade av män. Bilden av en manlig 

arbetsplats är att det ofta är lite hårdare stämning och att det förekommer grövre skämt. Där är 

det maskulina beteenden som gäller. ”Det förutsätts att män ska tåla en hård samtalston” 

(Alvesson m.fl., 1999: 128). Är det skillnad mellan män och kvinnor, vad skapar då dessa 

skillnader. Är det resultatet av social internalisering då de biologiska könsskillnader som 

publiceras ofta visas vara obetydliga (Connell, 1995). Vad ger då en integration mellan en 

kvinnodominerad arbetsplats och män för effekt?  

 

När kvinnor stiger in i en mansdominerad värld måste de acceptera de manliga normerna och 

värderingar som finns och blir tvungna att vara med i grupper med antingen manliga eller 

kvinnliga deltagare, vilket kan hindrar den individuella karriärmöjligheterna. En man drar 

tvärtemot till sig positiv uppmärksamhet, men på samma sätt som kvinnor kan de misstänkas 

inte klara av ett manligt arbete, så kan man misstänka att männen inte besitter alla de attribut 

som en kvinna har för att klara av ett kvinnligt arbete (Alvesson m.fl., 1999).  

 

Man har diskuterat att patienter kan må bra av att ha fler manliga vårdare, framförallt inom 

äldrevården där en majoritet av vårdtagarna är kvinnliga. Även fördomar mot det manliga 

könet i en kvinnodominerad miljö minskas genom att ha fler män (Ibid.). ”Ett ofta omvittnat 

fenomen av undersköterskor och sjuksköterskor är att om det finns endast kvinnor i en grupp uppstår 

lätt konflikter. Männen har sällan några problem med att finna sig tillrätta i de kvinnodominerade 

miljöerna, de blir sedda/synliggjorde och får därmed något av en specialsituation” (Pettersson, 

2000: 162-163).  Både personal och vårdtagare skulle då ha fördelar av en jämn fördelning 

mellan könen som undersköterskor. Att man traditionellt sett ser omvårdande som något 

kvinnligt och feminint gör att när män stiger in i den här världen får de den stämpeln med sig 

(Alvesson m.fl., 1999). Vilket som vi ser det säkert är en bromkloss för jämställdhetsarbete. 
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2.2 HISTORIK 

 

Varför kommer det sig då att omvårdnad idag ses som en kvinnlig syssla. Historisk sett var 

det ursprungligen ett manligt göromål, männen i Indien, omkring år 700 före Kristus, tog 

hand om patienter med vård och tillsyn och sågs som den tidens sjuksköterskor. Att män var 

en primär vårdare följdes sedan framtill medeltiden då man vårdade skadade soldater under 

krigen. Under 1880-talet arbetade män med att ge patienter mat och dylikt och var en stor del 

av omvårdnaden av patienter, framledes började männen försvinna från vårdyrket i början 

1900-talet, att industrier började ta fart kan vara en del i det. Först till andra världskriget steg 

männen in i vården igen och fram till nu har siffrorna sakta stigit för andelen män inom 

vården, siffrorna ligger dock fortfarande på mindre än 10%. En milstolpe i modern tid var 

1949 då den första mannen började på sjuksköterskeutbildningen i Stockholm (Eklund, 2005). 

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi började vårt uppsatsarbete med att läsa in oss på ämnet genom diverse litteratur. Vi har 

framför allt använt oss av fyra svenska undersökningar som vi här nedan kommer att redogöra 

för samt slutsatserna som de tre olika forskarna kom fram till, och sedan i diskussionskapitlet 

jämföra dem med vad vi själva fått ut av vårt arbete. 

 

”Maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvård” samt ”Maskulinitets-

konstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet” av Hans Robertsson 

Robertssons undersökning består av intervjuer med manliga sjuksköterskor och om deras 

uppfattningar om könsrelationer. Han talade även med deras kvinnliga arbetskamrater om hur 

de uppfattar de manliga kollegorna. Robertssons slutsats är att även om man förändrar 

genusordning och maktstrukturer, så är dessa stabila och en ny maktordning och struktur 

skapas automatiskt. Att öka andelen män inom sjukvården innebär inte att den maskuliniteten 

som där existerar förstärks utan den ligger fortfarande under den hegemoniska maskuliniteten 

(begreppet hegemonisk maskulinitet förklaras i teorikapitlet). Ju fler sjuksköterskor som är 

manliga innebär inte att gamla traditionella strukturer luckras upp eller att jämställdheten 

skulle öka, han ser två bidragande orsaker till detta. Den första är att män som arbetar inom 

sjukvård distanserar sig från det kvinnliga inom yrket då dessa har en feminin stämpel. För 

det andra är även kvinnorna delaktiga i denna process genom deras handlingar som delar upp 
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arbetet i kön, kvinnorna är förmodligen omedvetna om vad de gör. Robertsson menar att för 

att man ska ändra normsystemet som finns måste man belysa genusstrukturerna och inse att 

de är socialt konstruerade. För att kunna göra något åt jämställdhetsarbetet måste man höja 

kunskapen hos både män och kvinnor. Framförallt måste arbetet fokuseras på männen på 

olika plan i samhället vilka är inom den hegemoniska maskuliniteten (Robertsson, 2002). 

 

Både kvinnor och män anser att en jämnare fördelning hade ökat både trivseln och 

stämningen på arbetsplatsen. Intervjupersonerna menar att männens intåg har givit yrket 

högre status och därmed bättre löneutveckling, men männen har även givit fysisk styrka och 

tekniska färdigheter. Ytterligare en sak som männen tillför, enligt intervjuerna, är att 

diskussionerna och samtalen får andra dimensioner och därmed minskar det såkallade 

”kvinnopratet”. Nästan alla intervjupersoner menar, eller har uppfattningen, att manliga 

sjuksköterskor har lättare att göra karriär än de kvinnliga kollegerna. I undersökningen talas 

det om brytarstrategin vilken betyder att, i detta fall, män går in i vårdyrket och bryter den 

könsordning som finns. Avhandlingen ger inte några indikationer på att detta skulle ge någon 

som helst uppmärksamhet eller att det skulle locka fler män till vården. Men 

intervjupersonerna har indikerat att som manliga brytare ses de som underordnade den bild 

som finns av manligheten. Men genom att männen framhåller arbetet som könsneutralt och 

visar på de tekniska och fysiska färdigheterna kan de bibehålla den traditionella synen på 

maskulin identitet (Robertsson, 2003). 

 

”Tarzan & Jane” av Per Ekstrand 

Ekstrands avhandling handlar om en undersökning på två olika avdelningar inom vården, en 

akutmottagning och en äldrevårdsavdelning. Han har där följt ett antal manliga sjuksköterskor 

under deras arbete och gjort intervjuer. Hans slutsats är att män som arbetar som 

sjuksköterskor behandlas positivt inom vården och åker uppåt i hierarkin men även i 

positioner och har själva inget intresse av att ändra på rådande strukturer. Vårdpersonalen är 

själva omedvetna om hur de bibehåller de strukturer som finns genom sina ageranden. Män 

tillsammans bildar en identitet om hur en manlig sjuksköterska ska vara, vilket skapar en 

hegemoni inom vården. De hegemoniska ideal som ses upp till är att man ska vara stark samt 

tekniskt kunnig, man använder även ofta begreppet sjukskötare. Som man slipper man många 

gånger undan med arbeten som anses feminina. Titeln Tarzan & Jane avspeglar de två typer 

av manliga sjuksköterskor som Ekstrand stötte på. Tarzan, vilken är så som man anser att en 

manlig sjuksköterska ska vara och Jane, vilken är den som bryter mot normen och är mer 
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omvårdande i sitt agerande. Hegemoniska manlighetsideal håller dock ett hårt grepp om 

männens identitet (Ekstrand, 2005). 

 

”Jämställdhetens spjutspets” av Marie Nordberg 

Nordberg har gjort flera undersökningar på olika kvinnodominerade arbetsplatser, bland annat 

hos en frisör, en förskola och i vården. Hon har funnit att det finns flera olika hegemonier som 

råder hos männen. Vissa män var den stereotypa mannen medan andra valde att bryta mot de 

normer som man anser att män ska ha. Man var helt enkelt sig själv och brydde sig inte om de 

krav som omgivningen ställde på en som man. På flera ställen skjuts manliga sysslor över till 

männen när de började arbeta. Männen var förebilder för maskulinitet på förskolan men 

kvinnor var sällan förebilder för det feminina. Genom att man säger att bristen på män skadar 

yrket så säger man på detta sätt att kvinnorna inte gör ett fullgott jobb, vilket höjer männens 

status redan innan de börjat arbeta. En annan aspekt som Nordberg tar upp är att de kvinnliga 

sysslorna visserligen är uppdelade men inte de manliga. Om männen helt tar över de manligt 

kodade sysslorna står ju jämställdhetsarbetet stilla. Hon tar även upp en diskussion kring det 

faktum att löneläget är så lågt, vilket gör att män inte stannar utan söker sig till ett jobb med 

bättre lön. Men hon ger även en pekpinne om att fler män borde pröva på de olika yrkena som 

är dominerade av kvinnor för att få dem att se hur det egentligen ser ut (Nordberg, 2005). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Här presenterar vi de teorier som vi har valt till detta arbete och varför vi valde dem. Den 

första teorin är ett utdrag av maskulinitetsteorier, och då framförallt genom Robert 

Connells syn på det. Vi har valt att först göra en redogörelse för begreppet 

maskulinitetsteori och därefter presentera begreppen hegemoni och homosocialitet. Den 

andra teorin är Pierre Bourdieus teori om habitus, fält, kapital, symboliskt våld och socialt 

rum. Den tredje och sista teorin är en nationalekonomisk teori som kallas 

diskrimineringsteorin. Teorierna valde vi efterhand som empiriarbetet pågick och vi känner 

på detta vis att vi har valt teorier som kan hjälpa till att förstå de eventuella 

genusproblemen och jämställdhetsproblemen som finns i samhället och i arbetslivet. 

 

3.1 VARFÖR VÅRA TEORIER  

 

Som vi nämnde tidigare valde vi våra teorier efterhand som arbetet fortgick, samtidigt som vi 

under resans gång ändå hade vissa krav på vilken typ av teorier vi ville använda, för vårt eget 

lärandes skull. I vårt val av teorier ville vi för det första använda en teori som vi inte har varit 

i kontakt med i våra tidigare studier. Under tidigare studier har vi fokuserat på feministiska 

teorier, därför valde vi att nu använda oss av maskulinitetsteorier. Vi känner att vi genom 

detta val får en bredare syn och en bättre förståelse för genusstrukturen i samhället och 

därmed också i arbetslivet. Den andra typen av teori som vi vill använda i detta arbete är av en 

sociolog som har följt oss genom hela vår utbildning, valet föll på Bourdieu, samtidigt som 

det ska vara en teoretiker som i sina teorier har delar som vi kan använda i våra 

undersökningar. Efter att vi hade gjort valet märkte vi att man kan koppla Bourdieus teorier 

till de maskulinitetsteorierna vi använt på ett, i våra ögon, enkelt och självklart sätt. Eftersom 

man bör se teorierna som linser som man ser igenom för att tolka fenomenen och inte en 

spegel som man avbildar verkligheten med, anser vi att vi med vårt val har fått mycket bra 

linser till vårt sociologiska mikroskåp (Alvesson m.fl., 2000). För att knyta ihop säcken på vår 

utbildning och denna undersökning, valde vi till sist en teori som direkt kan kopplas till 

sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning, nämligen en diskrimineringsteori. Denna handlar 

både om den ekonomiska diskrimineringen och den vad gäller minoritetsgrupper eller 

beroende på vilken könstillhörighet man har på arbetsmarknaden. 
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3.2 MASKULINITETSTEORI 

 

De dominansskillnader som finns mellan könen har feministiska teorier haft som grundpelare 

och dessa är allmänt förstådda hos gemene man. Men dominansskillnader män emellan är 

något som det har talats mindre om, men som maskulinitetsteorier på senare år tagit upp till 

ytan. Vad är en man och vad krävs av denne? Vilka maktutövanden sker män emellan? Dessa 

relevanta frågor tar man upp inom maskulinitetsforskningen. Tidigare ansåg man att all 

mansforskning var likartad, det vill säga det fanns en typ av man och den är normen, men då 

etniska minoriteter och framförallt homosexuella män kritiserade detta så har man börjat bena 

upp mansforskningen och talar istället om flera maskuliniteter. Kritik som riktats mot 

mansforskning är dock fortfarande att generellt så används den vita medelklassmannen som 

norm (Ekstrand, 2005). 

 

Uppdelningen mellan man och kvinna görs i alla interaktioner, man orienterar sig om vem 

den andra är och vilken fysisk miljö man befinner sig i. Beroende på om det är en kvinna eller 

man blir interaktionen en följd av den. Det finns formella ramar som följs i olika situationer 

(Lindgren, 1999). Samma sak sker när man har en interaktion män emellan. Man gör vissa 

slutsatser och fullföljer sin interaktion baserat på dem. Som exempel väljer man sitt språkbruk 

och kroppsspråk beroende på hur motparten är och vilken typ av maskulinitet som denne 

representerar för en själv. Genomgående kan man ändå säga att män har ett 

dominansförhållande till kvinnor genom genusstrukturerna som är byggda på tre delar, makt, 

produktion och emotionell bindning. Man kan se det som manlig dominans, ojämlika löner 

och uppdelat arbete (Connell, 1995).  

 

Maskulinitet är inte något bestämt, inte heller någon typ eller norm som är fastslagen. 

Maskulinitet är kontinuerligt föränderlig och för att förstå maskulinitet måste man förstå 

processerna som förändrar relationerna. Man får se det som att det handlar om relationer 

(Ibid.). Vid en förändring på det tekniska planet förändras maktbalansen bland 

maskuliniteterna, efter ett tag skapas dock nya rangordningar inom maskuliniteterna. 

Maskulinitet är alltså ingen norm, utan är hela tiden i relation till en annan maskulinitet 

(Lindgren, 1999). Det finns olika maktrelationer män emellan som skiftar beroende på 

situationen. ”Ideal som växer fram i relationer och upprätthåller patriarkatets makt” (Ekstrand, 

2005: 31). 
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Mansforskning riktar in sig på studier om män och mäns maktrelationer (Ekstrand, 2005). 

Maskulinitet är motsatsen till feminitet, alltså kan maskulinitet kategoriseras mer som, vad 

man inte är, det vill säga feminin (Alvesson m.fl., 1999). Kvinnliga jobb som vårdare och 

inom mode ses ofta som att arbetet går ut på att försköna eller att vårda människor och skapar 

då en könssymbolik, att dessa yrken är feminina. Att vårda blir synonymt med att vara 

feminin. Maskulinitet och feminism är inte knutet till ett kön, man kan betrakta dem som 

egenskaper eller former av känslor och värderingar (Ibid.). Genus är en social konstruktion 

som genom samspel med andra bildas och formas (Ekstrand, 2005). Män är således inom en 

patriarkal sammanslutning inblandade i en strid om makt och kontroll över både kvinnor och 

andra män (Lindgren, 1999).  

 

För att fånga komplexiteten i genusrelationer behöver man komplettera Connells teorier med 

andra teorier i sitt analysarbete för att få en mer nyanserad bild (Ekstrand, 2005). Kritik som 

finns mot maskulinitet är att begreppet används inom olika sammanhang och inte enhetligt. 

Det är olika typer av maskuliniteter men om man säger att alla män har en typ av maskulinitet 

faller begreppet bort. Kritik mot Connell är att hans material inte kommer från homosociala 

sammanhang utan är levnadsberättelser från enskilda män. Gruppdynamiken och hur man 

agerar i en organisation saknas även den (Lindgren, 1999).  

 

3.2.1 HEGEMONISK MASKULINITET 

 

Det finns tre olika inre maskuliniteter enligt Connell (1995), hegemoni, underordnande och 

delaktighet, sedan en yttre som han kallar marginalisering. Hegemoni innebär herravälde, en 

viss grupp anser sig stå över alla andra och genom legitimering accepteras detta. Man kan 

alltså säga att maktens män har hegemonisk maskulinitet. Den andelen som är representerade 

här är relativt liten. Är man rik eller högt uppe i en institution kan man ändå vara långt från 

hegemonin. Denna legitimering är även föränderlig och underordnande när man använder 

kvinnliga utryck för att nedvärdera en man, exempelvis så är homosexuella underordnande 

hegemonin. Hegemoni är en kulturell dominans i samhället (Connell, 1995).  

 

Män är delaktiga, de tjänar på att det finns en hegemoni och följer med utan att vara en del av 

hegemonin. På så sätt känner man sig inte skyldig av hegemonins nackdelar då man står 
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utanför denna sfär. Den större delen män är i kategorin delaktiga eller medlöpare som tjänar 

på att det finns en hegemoni som gör att kvinnor blir underordnande (Lindgren, 1999). 

Delaktiga behöver inte ställa upp med det påfrestande att stå i fronten men får ändå ta del av 

fördelarna (Connell, 1995). Marginalisering är den grupp som står utanför klass eller 

etnicitetsmässigt. Marginaliserade så som till exempel svarta sportstjärnors framgångar, gör 

inte att svarta män får större social status (Connell, 1995). Nya grupper kan även utmana 

rådande hegemonier (Ekstrand, 2005). ”Vi är alla inblandade i skapandet av en värld av 

genusrelationer. Hur de skapas, vilka strategier som tillämpas av olika grupper och effekterna av 

dessa, allt är politiska frågor. Män är inte mer fastlåsta av nedärvda genusmönster än vad kvinnor är.  

Även män kan göra politiska val för att åstadkomma en ny värld av genusrelationer” (Connell, 1995: 

110-111). 

   

3.2.2 HOMOSOCIALITET 

 

Relationer och konkurrens mellan män skapar en tävlingsindividualitet samt ett sätt för män 

att markerar att de är olika jämfört med kvinnor, detta gör att de skapar en homosocialitet 

(Lindgren, 1999). Homosocialitet är arenor som bekräftar mäns identitet. Homosocialiteten 

skapar en tillhörighet men samtidigt en konkurrens (Ekstrand, 2005). Homosocialitet kan inte 

anses som en manlig företeelse utan är mer beroende på hur organisationen är strukturerad 

(Lindgren, 1999). Homosociala sammanhang gör att maktutövande kan ske, mansideal växer 

fram och bryts, genom denna norm blir man underordnad (Ekstrand, 2005).  Genom 

homosocialitet kan män samla ihop sig och peka på att kvinnor är olika män (Lindgren, 

1999). ”Männen producerar genom homosocialiteten en form av överordningstablåer som får till 

följd att kvinnor på arbetsplatsen exkluderas och nedskrivs. I förlängningen blir detta till 

självuppfyllande profetior om mäns överlägsenhet och kvinnors därav lägre värde, vilket får reella 

konsekvenser för kvinnorna” (Lindgren, 1999: 101) 

 

3.3  PIERRE BOURDIEU 

 

Pierre Bourdieu (1930–2002) var en framstående sociologisk forskare som blev känd för sina 

begrepp habitus, fält, socialt rum, symboliskt våld och kapital (Järvinen, 2003). I slutet av 

1990-talet kom han ut med en bok, som han kallade ”Den manliga dominansen” på svenska, 

och kom därmed genom denna med i den feministiska debatten. Boken är egentligen en 
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omarbetning av en artikel från 1990 som han publicerade i sin eget grundade tidning ”Actes 

de recherche en sciences sociales” (Bourdieu, 1999). I ”Den manliga dominansen” kopplar 

han sina begrepp, som nämndes ovan, till debatten om genus. Nedan kommer vi gå in närmare 

på respektive begrepp som Bourdieu använde sig av i sin sociologiska forskning. 

 

3.3.1 HABITUS 

 

Man brukar förklara habitus med att det är ett system av dispositioner som tillåter människor 

att handla, tänka och orientera sig inom den sociala världen. Habitus formas under hela 

livstiden av kollektiva minnen, exempelvis sätt att tänka och röra sig, samt sociala 

erfarenheter (Broady, 1990). ”Bourdieus habitusteori vilar egentligen på en enkel tanke: 

människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och praktiker och 

bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland, nämligen i händelse av bristande 

överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen, förändras” (Broady, 1998: 

16). Man kan säga att habitus är inristat i människors kroppar och sinnen (se fig.2). 

 

Habitus 
 

 

 

  

 

 

 
Fig. 2 Habitus inristat i kroppar och sinnen.  
 

Habitussystemet är något vi alltid bär med oss och är därmed mycket seglivat. Habitus är 

något som gör att man tolkar, handlar, rör sig, känner smak för och avsmak mot och det är 

lika ofta medvetet som omedvetet (Järvinen, 2003). Handlingarna, tankarna, uppfattningarna 

och värderingarna är med andra ord inga direkta efterapningar av yttre förhållanden utan 

resultatet av möten mellan olika människors habitus och de sociala sammanhang där de 

inträder (Broady, 1990). Habitus kan enklast beskrivas som de handlingsmönster som uppstår 

mellan människor som delar en viss sorts kapital. (Kapitalbegreppet kommer i detalj 

redogöras för i kapitel 2.3.3.) Habitus är de mentala eller kognitiva strukturer genom vilka 

människor handskas med den sociala världen. Habitus är verklighetsuppfattning, värdering 
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och handlingsmotivation. Habitus är ett kollektivt begränsningsmedvetande. Ett habitus 

förvärvas som resultat av lång tids verkande på en viss position i den sociala världen, vilket 

medför att olika människor och kollektiv har olika habitus. Men människor inom samma 

kollektiv eller position har likvärdigt habitus. Habitus är inte en oföränderlig struktur utan 

anpassas snarare av individen som ständigt förändras i sitt möte med olika situationer (Ritzer, 

2003). Som förklaring till detta kan man se på situationen där män kommer in i vårdyrket och 

genom deras redan förvärvade kunskaper tillsammans med kvinnornas, som redan arbetar där, 

förändras eventuellt de habitus som kvinnorna hade till något som anpassas till hur männens 

normer och värderingar ser ut eller vice versa. 

 

Genus är enligt Bourdieu ett såkallat bekönat habitus. Ett köns- eller genushabitus är 

följaktligen föreställningen om att detta habitus skiljer sig åt mellan de olika könen. 

Skapandet av könshabitus fordrar en utförligt genomförd social uppfostrings- och 

utbildningsprocess av ”manligt” och ”kvinnligt”. I grunden kulturella oenigheter som 

naturaliseras så att de blir universellt brukbara. Det uppstår en ensamrätt på normen för vad 

som är mänskligt och könshabitus är en viktig vägvisare i vårt informella och formella sociala 

universum (Bourdieu, 1999). 

 

3.3.2 FÄLT 

 

Fältet är ett nätverk med relationer mellan de objektiva positionerna inom det (Ritzer, 2003). 

”Bourdieu views the field, by definition, as an arena of struggle and battle with people occupying 

positions within fields and oriented, either as individuals or collectivities, to defending their present 

position or to improving it” (Ritzer, 2003: 193). 

Även om fälten har en inbördes gemensam syn och liknande habitus så är de också knutna till 

andra fält i form av ett nätverk eller en kedja av andra fält (fig.3). I illustrationen kan man se 

att fält 1 har störst gemensamt med fält 2 och 3 medan det gemensamma mellan fälten 

minskar ju längre ut man kommer. 
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Fig. 3 Nätverk av olika fält 
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Mycket förenklat kan man säga att ett fält är system av objektiva relationer mellan olika 

positioner. Ett fält består av människor eller institutioner som kämpar om något gemensamt. 

Fälten är relativt autonoma, d.v.s. självständiga med egna inre strukturer. Varje fälts inre 

strukturer och regler är aldrig beständiga utan är i oavbruten påverkan från både inre och yttre 

omständigheter. Alltså är fälten dynamiska i sin natur. Man kan beskåda varje fält som sin 

egen exklusiva lilla värld. Varje fält frambringar liknande habitus. Habitus är på en och 

samma gång villkoret för fältets funktionssätt och resultatet av denna process (se fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitus 

Habitus 

Habitus 

Habitus

Fig. 4. Ett fält bestående av olika individer eller institutioner med liknande habitus 

 

Inom alla fälten finns olika typer av individer, eller agenter som Bourdieu talar om. En agent 

som för tillfället befinner sig inom ett fält innebär inte att denne automatiskt får eller måste 

följa alla fältets regler. En agent kan endast vara på genomresa i det aktuella fältet. Alla 

människor som är engagerade inom ett specifikt fält har vissa grundläggande intressen 

gemensamma. Intressena ligger till grund för kampen och skapar också en objektiv 

samhörighet som bromsar de inre stridigheterna. Samhörighet är alltså grunden till att de olika 

fälten skall kunna fungera (Bourdieu, 1997). 
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3.3.3  KAPITAL 

 

Begreppet kapital beskriver värden, tillgångar och resurser. Bourdieu har delat in begreppet i 

fyra delar där det ekonomiska är ett materiellt kapital så som pengar och de andra kapitalen, 

socialt, kulturellt och symboliskt vilka kan kopplas till symboliska tillgångar. 

 

Ekonomiskt kapital är materiella tillgångar samt vetskapen om ekonomins spelregler, vid 

sidan av särskilda kapitalkaraktärer så som utbildningskapital, vetenskapligt kapital eller 

litterärt kapital. Inkomst återspeglar ofta även socioekonomisk tillhörighet (klass). Hög 

inkomst möjliggör för individer att spendera förhållandevis lägre summa pengar, procentuellt, 

på fundamentala nödvändigheter som mat, kläder och boende. Möjligheterna att öka 

kvaliteten på dessa varor ökar med ökad inkomst, liksom fritidsaktiviteter, semestrar och 

resor. Bourdieus mening är att utbildning leder till arbete och (högre) inkomst. Dessa 

variabler, utbildningstid, inkomstnivå, arbete och arbetslöshet, är tämligen lätta att mäta med 

allmänna metoder, vilket inte är fallet med de övriga kapitalen (Bourdieu, 1991). 

 

Det kulturella kapitalet är ett begrepp för resurser i form av kunskaper, idéer, språkbruk och 

vanor som legitimerar skillnader i status och makt. Kapitalet syftar på tillgångar och värden, 

tillgångar är sådant som av människor i en kultur uppfattas och accepteras som värdefullt. Att 

ha en viss utbildning eller att behärska ett visst språkbruk är sådant som kan stå för något 

värdefullt och är därmed ett kulturellt kapital. Ett högt kulturellt kapital uppnås till exempel 

via utbildning eller att det går i arv från föräldrar till barn (Ritzer, 2003). 

 

Socialt kapital kan vara relationer såsom släktband, vänskapsförbindelser och kontakter med 

gamla skolkamrater, helt enkelt att känna rätt människor när man behöver det. Socialt kapital 

är tillgångar i form av kontakter med andra agenter i samhället som kan skapa gynnsammare 

förutsättningar för den egna situationen på något sätt. Att mäta det sociala kapitalet är mer 

besvärligt än det ekonomiska kapitalet. Att ha ett arbete eller inte, påverkar det sociala 

kapitalet, liksom förbindelser med föreningslivet eller inte. Ett svagt socialt kapital kan tydas 

som isolering och utanförskap (Bourdieu, 1991). 

 

Det symboliska kapitalet är det kapital som är svårast att definiera och därmed också svårast 

att mäta. Man kan säga att det är det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt 
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(Bourdieu, 1995). Det är symboler som bygger upp och bekräftar ett underliggande mönster 

av bestämda sociala relationer. Det är en typ av maktstruktur som byggs upp av olika 

symbolvärden i olika samhällen eller på olika arbetsplatser så som utbildning, titlar, 

lägenheter, matvanor, bilar, kläder och pengar (Carle, 2003). Det symboliska kapitalet är en 

ackumulation av de andra kapitalen och värderas först när dessa har synliggjorts. Symboliska 

kapitalet måste alltså offentliggöras och tillskrivas ett värde av en eller flera betraktare 

(Bourdieu, 1991). 

 

3.3.4  SYMBOLISKT VÅLD 

 

Det symboliska kapitalet som man har kan användas eller missbrukas med symboliskt våld. 

Det symboliska våldet består av att man utnyttjar värden, bilder av hur världen ser ut, 

kunskaper, språkbruk och synsätt på vilka mänskliga egenskaper som är eftersträvansvärda 

överförs till och erkänns av en individ, en grupp eller ett samhälle. Det symboliska våldet är 

oftast osynligt och finns i vardagens rutiner och utövas genom att den som underkastas det 

själv övertar och erkänner de värden som våldet gäller. Den grupp som har mest symboliskt 

kapital eller makt kan därmed bruka det symboliska våldet inom ett samhälle eller på en 

arbetsplats (Järvinen, 2003). Bourdieu definierar symboliskt våld som ”// ett milt, omärkligt 

våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och 

kunskap, eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor” 

(Bourdieu, 1999: 11). 

 

3.3.5 SOCIALT RUM 

 

”Det som finns är ett socialt rum, ett rum av skillnader, i vilket klasserna existerar liksom virtuellt 

tillstånd, latent, men inte som någonting givet, utan som någonting som måste skapas” (Bourdieu, 

1995: 23). Det sociala rummet är ett system av relationer mellan positioner som intas av olika 

grupper, så som yrkesgrupper. Det kan också benämnas som ett rum av möjligheter eftersom 

det inte är helt statiskt i sin karaktär. Det sociala rummet är förbundet men en persons habitus 

(Bourdieu, 1991). Det sociala rummet skapas både av samarbete och av konflikt. I detta rum 

positionerar man sig utifrån varandra samt att man tar reda på vilka positioner man har 

samtidigt som man tar reda på de andras. Detta gör man för att man vill hitta sin sociala 
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status. Positioneringen som man gör sker utifrån mötet mellan vårt eget habitus och de andra 

agenternas. Men i detta sociala rum utvecklas även dominansförhållanden (Bourdieu, 1995). 

 

Man kan se det sociala rummet som ett rum som är indelat i två strukturer med livsstilar som 

den ena strukturen och sociala positioner som den andra (se fig. 5-7). 

 

 

 

  
Fig.5 Livsstilar, beteende (Bourdieu, 1984) Fig. 6 Sociala positioner, kapital (Bourdieu, 1984) 

 

 

 
 Fig. 7 Livsstilar och sociala positioner tillsammans (Bourdieu, 1984) 

 

 

Det sociala rummet kan sägas vara ett abstrakt schema som låter oss förstå likheten och 

överensstämmelsen mellan två olika strukturer, beteendestrukturen och kapitalstrukturen. 

Beteendena kan vara allt mellan hur en agent klär sig till vilken slags kulturkonsumtion denne 

anser bättre. Bourdieu kallar beteendestrukturen för rummet av livsstilar. Det kan innefatta 

symboliska egenskaper, tillgångar eller handlingar som är knutna till en viss grupp. 

Kapitalstrukturen, som också kallas rummet av sociala positioner, består av två betydelsefulla 

dimensioner, dels den totala kapitalvolymen och dels kapitalstrukturen. Kapitalstrukturen 

avser fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Att dessa två står i motsatt 

förhållande är av central betydelse i Bourdieus teorier och detta har han kunnat påvisa genom 
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ett flertal empiriska undersökningar (Bourdieu, 1984). Som en sammanfattning kan man visa 

att det finns en rad olika sociala rum som antingen har en överensstämmelse mellan varandra 

eller är kopplade till varandra eller de som inte har någon som helst koppling till det andra. 

Varje habitus som individerna har ger upphov till respektive socialt rum (se fig. 8). 

 

 
Fig. 8 Kopplingen mellan rummen (www.soc.uu.se) 

 

3.4  DISKRIMINERINGSTEORI 

 

Diskrimineringsteorin bygger på de produktivitetsegenskaper som individer har på 

arbetsmarknaden. Man kan kort och gott säga att om det är två grupper av individer på 

arbetsmarknaden som har exakt samma produktivitetsegenskaper, men som behandlas olika i 

form av lön så föreligger det en diskriminering. Men modellen om diskrimineringsteorin går 

lite djupare än så, den delar upp diskriminering i två delar, en som bygger på preferenser och 

en som bygger på informationsbrist eller statistiskdiskriminering som det också kallas 

(Björklund m.fl., 2000). ”I traditionella ekonomiska modeller, där varor eller arbetstid byts mot 

pengar, finns inte utrymme för de personliga relationer, de andra drivkrafter än ekonomiskt utbyte 

eller de etiska problem som ofta är förknippade med arbete direkt med människor” (Boschini, m.fl., 

2005: 31). 

 

3.4.1  PREFERENSDISKRIMINERING 

 

I denna modell delas arbetsmarknaden upp i två delar, en majoritetsgrupp och en 

minoritetsgrupp. Individerna i de respektive grupperna påvisar inga direkta skillnader vad 

gäller kunskaper och kunnande vilket därför inte påverkar deras produktivitet, däremot har 

minoritetsgruppen någon egenskap som inte gillas på arbetsmarknaden. Vidare finns det även 
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två typer av arbetsgivare, en som inte bryr sig om skillnaderna i gruppernas olika egenskaper 

samt den arbetsgivaren som ser skillnader i de båda gruppernas egenskaper. Den 

arbetsgivaren som ser de här skillnaderna anställer gärna individer från minoritetsgruppen 

men då till en lägre lön än om individen hade kommit från majoritetsgruppen (Björklund 

m.fl., 2000). 

 

Löneskillnader mellan minoritetsgruppen och majoritetsguppen skulle minimeras om 

minoritetsgruppen är liten, då dessa individer hade fått sin anställning hos arbetsgivare som 

inte bryr sig om skillnaderna grupperna emellan. Men då hade problem uppstått hos de andra 

arbetsgivarna, eftersom de inte hade fått sitt personalbehov tillgodosett och därmed hade man 

kunnat se en segregering ut av arbetsgivarna istället (Ibid.). 

 

3.4.2  INFORMATIONSBRIST- OCH STATISTIKDISKRIMINERING 

 

Denna modell bygger på att man som arbetsgivare utgår från den information som finns om 

den aktuella tjänsten istället för att göra en ny egen arbetsanalys. Man väljer som arbetsgivare 

att inte följa de fakta och erfarenheter som finns om och kring den arbetssökandes eventuella 

produktivitet. Detta kan vara en av förklaringarna till varför det är skillnad mellan en 

verkstadsarbetare och en person inom vården, men självklart inte hela sanningen. 

Produktiviteten bygger inte på vilket yrke man tillhör utan om vilken individ man är. 

Problemet på arbetsmarknaden är att arbetsgivarna i sina beräkningar räknar med att kvinnor 

är hemma för föräldraledighet eller sjuka barn och därmed blir deras totala produktivitet 

genom livet lägre än en mans (Borjas, 2005). 

 

Lönesättning sker inte individuellt utifrån varje individs produktivitet utan man slår ihop all 

statistik och gör en form av kollektiv produktivitetsbedömning av alla inom samma grupp 

(Björklund m.fl., 2000). Inom vården kan man se det som att kvinnornas genomsnittliga 

egenskaper har satt mallen för de löner som finns och därmed har produktivitetsbortfallet för 

barnafödandet tagits med som en referens. De individer som väljer att bortse från att skaffa 

barn blir då drabbade negativt då lönerna inte sätts efter kvinnornas individuella och högst 

personliga egenskaper. 
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4 METOD 

 

Idealet med att göra en uppsats är att den skall leverera nya insikter och på detta sätt lägga 

”en sten till vetenskapens stora hus” (Rienecker m.fl., 2002: 13). Hur vi har gått tillväga för 

att komma fram till denna byggsten inom vetenskapen skall vi beskriva här i detta kapitel. 

Vårt metodkapitel består av först en diskussion om vårt metodval för uppsatsen. Efter det 

kommer en presentation av vårt urval för intervjuerna som vi gjort och hur vi har gått 

tillväga i vår undersökning.  Vi tar även upp en diskussion kring etiska aspekter som vi 

beaktat och beskriver även vår förförståelse utifrån ämnesvalet. I slutet av kapitlet tar vi 

även upp vår egen metodkritik och hur vi kommit förbi de problemen som uppstått i vår 

undersökning. 

 

4.1 METODOLOGISKT VAL 

 

Vårt metodologiska val har en kvalitativ ansats för att få vårt syfte belyst. Vad vi har varit ute 

efter har varit hur våra respondenter upplever sin situation som minoritet på en arbetsplats. 

”Den kvalitativa intervjun är en unikt och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonerna vardagsvärld” (Kvale, 1997: 70). Vi vill med vår uppsats belysa 

tankar och reaktioner som män inom vården har av sin situation som minoritet. Vårt intresse 

ligger i vilken kvalité och vilka karaktärsdrag företeelsen som vi undersöker har. Detta har vi 

på ett bättre sätt kommit åt genom övergripande samtal om upplevelser och kommunikation 

mellan könen och dess konsekvenser, genom att sätta oss in i situationer som framkallar dem 

(Bjereld, m.fl., 2002).  Om vi valt en kvantitativmetod hade nackdelen varit att det som våra 

respondenter kände inombords inte hade kommit fram på samma sätt som en kvalitativ 

intervju skapat.   
 

Innan vår undersökning startade tog vi kontakt med en genusforskare på Högskolan i 

Halmstad, Ann-Katrin Witt, och diskuterade kring genusfrågor, jämställdhet och hur män 

inom kvinnodominerade yrken upplever sin situation. Vi fick flera tips på litteratur och hur vi 

kunde gå vidare efter intervjun. Vi beslöt oss för att intervjua manliga undersköterskor och 

tog kontakt med en enhetschef på ett äldreboende i Halmstad. Då det handlar om en 

undersökning på en arbetsplats var vi tvungna att anpassa oss till deras arbetstider och när det 

passar dem (Widerberg, 2002). Av den anledningen tog vi tidigt kontakt med tänkbara 
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intervjupersoner för att vara ute i god tid. Kontinuerligt har vi haft diskussioner om hur vi 

skulle gå tillväga och använda vårt insamlade empiri. Under hela fältarbetsprocessen har vi 

också djupstuderat litteratur i ämnet, bland annat har fyra undersökningar som tar upp 

liknande fenomen inom yrkeslivet legat till grund för vårt arbete; ”Jämställdhetens spjutspets” 

av Marie Nordberg, ”Tarzan och Jane” av Per Ekstrand och ”Maskulinitetskonstruktion och 

könssegregering i sjukvård” samt ”Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering 

och jämställdhet” av Hans Robertsson. Dessa undersökningar har vi med under rubriken 

”tidigare forskning” i vårt bakgrundskapitel samt i vår slutdiskussion där vi jämför dem med 

vår egen analys.  

 

Våra teorier valde vi efter hand då vår empiriinsamling var drygt halvvägs. De teorier vi valde 

gjorde också att vår förståelse för ämnet blev större vilket gjorde att vi såg det på ett annat 

sätt. Vårt val av teorier växte fram under arbetets gång, därmed påverkar detta inte våra 

slutsatser av empirin eller ger en felaktig bild av fenomenet. För om vi hade testat en teori 

innan fältarbete hade börjat hade vi kunnat förvränga bilden av det vi såg genom 

respondenternas ögon (Bryman, 1997). Ansatsen vi använt är således induktiv då den 

insamlade data fått bestämma teorin (Backman, 1998). 

 

Vårt syfte är att undersöka vilka upplevelser som männen har. För att få reda på detta har det 

hermeneutiska synsättet använts. Vi undersöker hur en individ uppfattar och skapar sin egen 

verklighet (Backman, 1998). Hermeneutik bygger på att vi tolkar delarna med helheten och 

tillsammans med vår teori och förförståelse kan vi nå fram till ny kunskap eller förståelse, vi 

kan bara förstå detta i dess sammanhang, kontext (Widerberg, 2002) Det vi får fram ur 

intervjuer är beroende på sammanhanget man sätter det i (Kvale, 1997). Vår inställning är att 

försöka se hur det är att arbeta som minoritet genom våra respondenters ögon, vilket är det 

grundläggande inom kvalitativ forskning, helt enkelt att vara empatisk men inte sympatisk till 

respondenten (Bryman, 1997).  Vi har sedan tolkat de svar som vi fick och applicerat dem på 

vår problemställning. Genom att vi analyserade vårt resultat från våra intervjuer och satte dem 

samman fick vi en empiri som byggde på återkommande svar, tillsammans med vår teori 

bildade de olika delarna en helhet och det är det som man talar om i den om den 

hermeneutiska cirkeln (Gilje m.fl., 1992). Man kan också tala om en återkommande varv i 

cirkeln då vår förförståelse ökade för varje intervju samt att den litteratur vi djupstuderade 

avspeglade sig i hur intervjuerna gick. Delarna är beroende av helheten och vice versa.  
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Då man som intervjuare är med själv och skapar resultatet och kan påverka intervjun försökte 

vi undvika att inte ställa ledande frågor eller avbryta utan bara lyssna och ställa huvudfrågor 

till respondenterna för att inte få ett felaktigt resultat. I början av vår undersökning saknade vi 

relevant erfarenhet från vården därför fick vi ta en dialog med våra respondenter och fråga om 

sådant vi inte förstod, genom detta handlingssätt kände vi att våra respondenter blev trygga i 

samtalet. 

  

4.1.1  URVAL 
 

För att vårt resultat inte skulle reflekteras av en fysisk plats valde vi att utföra intervjuer på fyra 

olika arbetsplatser. Vårt urval var selektivt och utgick från vårt syfte, vi valde personer med 

samma typ av tjänst med liknande arbetsplats. Ålderspannet är från 26 år och upp till 56 år med 

skiftande arbetslivserfarenhet där t.ex. vissa kommer från industrin och andra började direkt 

inom yrket efter gymnasiet. En aspekt som vi fick beakta var att enhetscheferna valde ut vilka 

respondenter vi skulle tala med, men då vi på tre av fyra arbetsplatser talade med nästan all 

befintlig manlig personal kände vi att vi inte blev undanhållna någon viss person. Eftersom vi 

har utgått från en intervjuguide och vårt urval har varit manliga undersköterskor eller 

vårdbiträden så har vi en hög validitet. Med hög validitet så menar vi att mätningen verkligen 

mäter det vi har för avsikt att mäta (Bjereld, m.fl., 2002). Då vi har haft samma intervjuguide 

och liknade upplägg på intervjuerna anser vi att reliabiliteten är hög, det vill säga att 

empiriinsamlingen har genomförts på ett tillförlitligt sätt, att själva insamlingen utförts på ett 

korrekt sätt (Thurén, 1991). Vi har dessutom studerat andra liknande undersökningar och dessa 

har på vissa punkter fått fram liknande svar och därmed anser vi vidare att intersubjektiviteten 

är hög vilket också förstärker vår reliabilitet då liknande undersökningar visar på likvärdiga 

resultat oberoende på vem som utför undersökningen (Bjereld, m.fl., 2002). Det finns dock 

alltid en risk vid en upprepning av en undersökning, till exempel då vi som forskare har haft 

vissa särdrag som påverkat undersökningen och som på så sätt möjligt sänkt 

intersubjektiviteten (Bryman, 1997).  

 

4.1.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Våra intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplatser med ett undantag då vi befann oss 

hemma hos en av respondenterna, efter önskemål från honom. Genom att vi gjorde 
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intervjuerna på arbetsplatserna fick vi en översyn av hur den fysiska miljön ser ut och vi 

kunde lättare förstå respondenterna när de beskrev sin arbetsplats. Vi fick en helhetsbild av 

verksamheten, men en nackdel är att vi tog dem från deras arbetssysslor (Widerberg, 2002). 

Vi kände att vi inte ville ta för stor tid av deras arbetstid därför tog intervjuerna som högst 35 

minuter, förutom intervjun med forskaren Ann-Katrin Witt som tog ca 1 timma. Vår 

intervjuguide till vårdpersonal (Bilaga 2), som vi tillsammans med vår handledare arbetat 

fram, var den samma för alla intervjuerna. Intervjuerna spretade i viss mån åt olika håll ändå 

beroende på vilka svar som kom fram och vad respondenten fann mer intressant. Vi gick in i 

intervjuerna förutsättningslöst och lät intervjun gå åt det håll som blev mest givande. Det var 

viktigt att respondenten fick associera till företeelser vilket då gav intressanta svar som den 

som intervjuas ansåg vara viktiga. Som intervjuare gällde det att låta bli att prata och istället 

lyssna mer (Widerberg, 2002). Blev det för långt ifrån ämnet gällde det som intervjuare att 

rätta in respondenten i rätt spår och styra samtalet tillbaka till ämnet (Bryman, 1997). 

Intervjuerna skedde på samma sätt, samma person var den ledande i utfrågningen vilket 

minimerade risken för känslighet, att svaren skulle variera (Kvale, 1997). Vi formulerade 

fram vår intervjuguide efter en analys av vilken problemställning vi ville undersöka. Vi 

fokuserade frågorna på vilka jämställdhetsproblem som männen ifråga ansåg att det fanns på 

en arbetsplats där man var i minoritet. Vi var ursprungligen intresserade av vad man kunde få 

fram för resultat som kunde gagna både män och kvinnor som arbetade på en arbetsplats med 

få representanter av det egna könet. I efterhand fick vi fram en annan bild från intervjuerna 

som gjorde att vi ändrade spår i viss mån. Vi tittade även på intervjuguider från liknande 

undersökningar för att finna nya frågor som vi inte tänkt på. För att ha en god reliabilitet så är 

frågorna öppna och frågorna är inte ledande (Ibid.). Efter hand kom liknande svar fram från 

intervjuerna och vi kunde mer noggrant testa svaren vi hade fått, med de intervjupersoner som 

vi pratade med senare. Vår kunskap och förförståelse ökade under fältarbetets gång. Varje 

respondent som vi intervjuat här beskriver en sammanhängande helhet, med sin bild av hur 

denne upplever verkligheten har vi för att vår höja reliabiliteten sökt att vara så opartiska till 

vår empiri som det går (May, 2001). Genom att vi låtit elva personer få komma till tals genom 

semistrukturerade intervjuer anser vi att vi fått en korrekt beskrivning av fenomenet som 

möjligt och fått en helhet på hur man upplever situationen (Kvale, 1997). 

 

Våra intervjuer spelade vi in på band så att vi aktivt kunde lyssna till den vi intervjuade och i 

lugn och ro sedan transkribera när vi kommit hem. Transkriptionerna gjorde även att vi som 

intervjuare kunde lyssna hur vi utförde intervjuerna och förbättra oss under resans gång 
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(Widerberg, 2002). Flera gånger sa våra respondenter intressanta saker när bandspelaren var 

avstängd, dessa saker antecknade vi i efterhand för att inte glömma dem. 

 

Då vi hade gjort drygt hälften av våra intervjuer hade vi handledning för att stämma av hur vi 

låg till och hur vi skulle gå vidare. Efter en strukturering av vårt fältarbete fullföljde vi de 

resterande intervjuerna och hade sedan ytterligare en handledning för att diskutera vårt resultat 

och den kommande analysen. 

 

4.2 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE 

 

I alla undersökningar och arbeten blockeras man eller hjälps man av sina tidigare erfarenheter 

och värderingar som påverkar de beslut och de mentala val man gör när man ska tolka nya 

fakta (Thurén, 1991). Förförståelsen är uppbyggd av olika komponenter så som språk, 

begrepp och trosföreställningar men även av personliga erfarenheter vilket vi kommer att ta 

upp här. Förförståelsen är en del av det som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln 

(spiralen) (Hartman, 2004). Med det menas att det finns både en förförståelse innan starten av 

ett forskningsprojekt samt en förförståelse under arbetets gång som förändras för varje steg 

eller varv man tar i den hermeneutiska cirkeln (spiralen) (Eriksson m.fl., 2001). I vårt fall ser 

man en förändring av vår förförståelse och vårt sätt att se män inom vården efter varje intervju 

och möte med vården som miljö. 

 

När vi tolkat och samlat in vårt material har vi i mångt och mycket haft en bild av vad det har 

varit som vi har undersökt. I den akademiska världen talar man om förförståelse till det 

forskningsprojekt som man har engagerat sig i. Förförståelsen kan man se som det 

professionella av den kunskap man bär med sig när man ger sig in i ett nytt forskningsområde. 

Den andra sidan av myntet, det man kan kalla den mörka sidan eller den amatörmässiga 

förförståelsen, är den ovetskap eller rent av rädsla man har för det nya och detta bygger 

mycket på förutfattade meningar och fördomar om en yrkeskategori som man inte har varit i 

någon större kontakt med tidigare. 

 

De kunskaper vi har tilldelats och sökt efter genom våra tidigare akademiska studier har inte 

gett oss några direkta kopplingar till det vi har sökt efter i denna undersökning, förutom 

ögonblicksbilder genom vissa feministiska teorier som har ingått i studierna. De delar som 
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kan kopplas till vården i vår utbildning har framförallt gällt kvinnors situation och ej någon 

koppling till mannens situation i just undersköterskeyrket. Det vi har fått med oss av studierna 

har hittills varit att en man inom vården strävar efter att komma upp i hierarkin och söka sig 

till en karriär som sjuksköterska eller läkare. 

 

Kunskapen om vårdyrket för män utanför de akademiska studierna bygger mycket på våra 

tidigare förutfattade meningar. En av författarnas fru har tidigare under tidigt 1990-tal arbetat 

inom vården som undersköterska men då det är sekretessbelagd information inom yrket, har 

inte mycket varit till diskussion och framförallt inte mäns situation inom vården. Vidare har 

båda författarna haft släktingar som har vårdats på något äldreboende men då har det inte varit 

aktuellt att se hur personalens verksamhet såg ut utan man var där för att hälsa på hos sina 

anhöriga. 

 

Om man ser till våra arbetserfarenheter har detta inte någon koppling till vården. En av 

författarna har tidigare arbetat inom tillverkningsindustrin, både som produktionspersonal och 

under de senaste 6 åren som produktionschef. Den andra författaren har under en tid arbetat 

som vårdare inom kriminalvården, vilket inte har någon koppling eller likhet till vården av 

äldre, enligt oss. Tidigare har han även arbetat inom restaurantbranschen. På vissa 

arbetsplatser har han dock varit den enda mannen och har därmed upplevt, i viss mån, hur det 

är att var i minoritet som man. Men det har enbart varit under vissa perioder och den generella 

personalkvoten inom serviceyrken är ändå att den är blandad med kvinnor och män. 

 

De fördomar som vi har eller har haft om män inom vården har vi till största delen fått genom 

medier och då framförallt genom aktuella händelser som har fått vården att synas i ett negativt 

hänseende. Övriga förutfattade meningar bygger mycket på hörsägen om att män inom vården 

är lite speciella eller är lagda åt ett visst håll. Allt detta och mer därtill har genom vår 

undersökning, i alla fall för oss själva, kommit på skam och gett oss en bild som fler borde få 

insikt om. 

  

4.3 ETISKA ASPEKTER  

 

All professionell forskning bygger på att det finns en respekt från forskarens sida för de 

personer och medmänniskor som berörs av den aktuella forskningen. Allt ansvar ligger på 
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forskaren vad gäller att vidmakthålla de etiska aspekterna så som moral och etik under hela 

forskningsprocessen och även efter. Enligt Kvale (1997) finns det tre grundläggande aspekter 

vad gäller etik som måste följas när man bedriver seriös forskning. Det första han talar om är 

att man som forskare skall se till att man skapar en värdefull och pålitlig kunskap, det han 

kallar det vetenskapliga ansvaret. För det andra menar han att man måste se till att man är 

oberoende i sin forskning så att inte individer eller organisationer styr en till något de vill eller 

tjänar på. Det tredje och sista han talar om är att man måste ansvara för de relationer man har i 

sin undersökning så att ingen tar skada. Dessa tre handfasta punkter vad gäller etiska regler 

har vi följt under hela vår process. Dessutom har vi sett till HSFR:s (Humanistiska – 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet) regler och riktlinjer som de kallar 

individskyddskravet. Individskyddskravet eller riktlinjerna är ett samlingsnamn för fyra 

huvudkrav på forskning, enligt HSFR, som lyder: 

 

 Informationskravet, som går ut på att forskaren ska informera de berörda om att forskning 

pågår och om forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckekravet, som går ut på att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska ha rätt att 

själva avgöra om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i studien. 

 Konfidentialitetskravet, som går ut på att deltagarna ska ges högsta möjliga konfidentialitet, 

och att personlig information ska lagras på ett sätt så att obehöriga personer inte ska kunna 

ta del av den. All information ska också registreras, lagras och rapporteras på ett sätt så att 

enskilda personer inte ska kunna identifieras. 

 Nyttjandekravet, som går ut på att de insamlade uppgifterna bara får användas i 

forskningsändamål (Sveningsson, m.fl., 2003: 176-177). 

 

Informationskravet följde vi både genom att lämna ut ett skrivet dokument (Bilaga 3) samt att 

före varje intervju gå igenom vad forskningen handlar om samt varför just personen i fråga 

var utvald. De som inte kände sig intresserade hade möjlighet att tacka nej eftersom vi följde 

riktlinjerna om samtycke. Då vår undersökning bygger på mäns upplevelser i vårdyrket har vi 

inte haft behov av att få namn på personer och platser med i arbetet. Vi har valt att benämna 

personer med fingerade namn och de namnen vi har valt går ej att spåra till någon av 

respondenterna eftersom namnen är tagna från elva av bibelns lärjungar. På detta sätt har vi 

tillfullo följt konfidentialitetskravet i vår undersökning. Det enda som vi har känt vara viktigt 

för oss är att vid transkribering av intervjuerna sätta en ålder på respondenten för att 

därigenom se eventuella skillnader i deras sätt att se på sitt yrke, men detta framkommer inte i 
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resultatet utan finns bara i våra transkriberingar. Vad avser nyttjandekravet ser vi inte att det 

skulle kunna finnas några som helst andra ändamål att använda vårt material än i vår 

nuvarande forskning, bortsett från en eventuell uppföljning av oss själva i framtiden. 

 

4.4 EGEN METODKRITIK 

 

Som en del i metodkritiken kan man likt Rosengren och Arvidson (2002) se över och tänka 

lite extra på vissa frågor så som: Är vårt forskningsarbete så bra som det kan vara? Finns det 

några avgörande svaga punkter och brister i det? Kan vi systematiskt se över 

forskningsarbetet och därigenom förändra arbetets kvalitet? Detta ska vi nedan försöka påvisa 

att vi har haft i åtanke när vi har gjort vårt arbete. 

 

Vår studie vilar uteslutande på de manliga anställdas röster och tolkningar av sina situationer 

inom ett kvinnodominerat yrkesområde. Detta måste man ta i sitt beaktande när man läser 

denna uppsats, även om det är det som syftet och frågeställningen bygger på. Vi vill se på 

deras situation utifrån deras egen syn på fenomenet. Hade meningen varit att se ett bredare 

perspektiv hade vi fått intervjua både deras kvinnliga kolleger samt eventuellt deras chefer, 

men detta var inte syftet med undersökningen. Detta kan eventuellt ses som en svaghet 

eftersom vi inte har någon typ av oberoende data som axlar våra intervjuer med männen. 

Styrkan ligger i att vi har fått genomgripande bra beskrivningar av de arbetsförhållanden som 

våra respondenter tolkar utifrån sina egna erfarenheter och egna berättelser. 

 

En annan del som eventuellt kan tänkas saknas i vår undersökning är någon typ av 

observation utifrån vad männen inom vården möter varje dag i sitt arbete. Detta var en metod 

som diskuterades innan arbetet påbörjades, men som efter noga övervägande ströks då det 

hade tagit för lång tid för oss att kunna acklimatisera oss till gruppen för att få en rättvis och 

sann bild av hur det är för en man inom vården. Därför valdes observationen bort för att inte 

få en snedvriden bild av ett intressant och givande ämne. 

 

Ett annat problem som man eventuellt kan se i vår undersökning, som vi självklart tagit i 

beaktande, är att vi har varit på respondenternas hemmaplan vid vår undersökning och därmed 

kan man tala om misstankens hermeneutik. Misstankens hermeneutik är till exempel att 

respondenterna har ett eventuellt egenintresse i det de säger. Antingen kan det betyda att de 
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håller inne med information eller att de förskönar eller förvränger det de säger för att leda in 

oss forskare på fel spår. Det kan också vara att respondenterna är omedvetna om sina 

handlingar och det de inte säger (Gilje m.fl., 1992). Detta känner vi att vi har minimerat då vi 

har, under resans gång, använt oss av våra nyvunna kunskaper från våra föregående intervjuer 

i undersökningen samt läsning av tidigare forskningsrapporter i ämnet. 

 

För att få ”rätt” personer till vår undersökning och därmed höja reliabiliteten överlämnade vi 

ansvaret med att välja ut respondenter till den aktuella enhetschefen inom vårdinrättningen. 

Därmed kan man se denne som vår ”gatekeeper”, alltså den person som släppte in oss på 

deras domäner och förevisade oss eventuella intervjupersoner (May, 2001). Men för att detta 

inte skulle ge negativ inverkan valde vi att vara inom fyra olika verksamhetsområden och fick 

därmed också fyra olika ”gatekeepers”. 
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5 EMPIRI – RESULTAT 

 

I vårt resultatkapitel har vi valt att presentera vår empiri i fyra tema som intervjuerna har 

gett oss i vår undersökning. Dessa tema är: Val av yrke, Skillnader mellan könen, 

Gruppdynamik samt Varför så få män? I löpande text låter vi våra respondenter tala 

genom deras citat från intervjuerna och vi har valt att benämna dem genom namnen på 

Jesus lärjungar, bortsett från Judas som kan klinga negativt i vissas öron. Lärjungarna, 

enligt den bibliska historien, var de som lärde sig av Jesus för att sedan gå ut och berätta 

för andra, medan vi har varit lärjungarnas lärjungar och lärt oss av dem. För att skilja de 

båda personerna som heter Jakob, enligt historien, har vi valt att stava den ena Jakob och 

den andra Jacob. De övriga är Petrus, Andreas, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Tomas, 

Matteus, Taddaios och Simon. 

 

5.1 VAL AV YRKE  

 

I våra intervjuer har vi sett en stor spridning på varför man har valt att välja det vårdande 

yrket. En del valde det redan när de sökte sig till gymnasiet i unga dagar medan andra valde 

det för att de behövde ett jobb och vissa efter en helt annan yrkesbana. ”Jag var snickare från 

början men jag tröttnade på det helt enkelt så jag fick gå en kurs för att hitta vad man ville jobba med. 

Jag fick en praktik på 6 veckor som undersköterska och det tyckte jag passade mig och redan den 

andra dagen kom chefen till mig och frågade om jag ville jobba där till sommaren” (Petrus). Andra 

exempel på yrken som man hade tidigare var inom restaurant, metallindustrin, ekonom och 

till och med sjuksköterska för att komma tillbaka till helheten av människan och inte bara 

kroppsdelar eller administration. De flesta av de intervjuade hade viljan att arbeta med att 

vårda människor som grund till valet av yrke. Men det fanns även skepticism hos våra 

respondenter, även om de ville arbeta med människor. ”Jag hade bara en negativ bild av det av 

någon anledning, jag vet inte riktigt varför. Jag tänkte på det här med att torka skit och spyor och sånt 

där” (Andreas). 

 

En del av de intervjuade har mött en viss skepsis från den yttre omgivningen och även från 

instanser som arbetsförmedlingen när de valt yrke. ”De (läs arbetsförmedlingen) hade ett jobb till 

mig på ett sjukhem men de undrade om jag var riktigt säker på om jag ville ha det. De bad mig gå hem 

och fundera på det och återkomma senare. När jag kom tillbaka efter att jag funderat på det var de 
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helt säkra på att jag skulle tacka nej, men jag sa ja” (Simon). Men alla har känt ett stöd från den 

närmaste omgivningen även om vissa i familjen har trott att man ska gå vidare i sitt yrke. ”De 

tyckte valet var okej, men de hade nog höga förhoppningar på mig att jag skulle gå vidare till 

sköterska eller läkare” (Taddaios). Den yttre omgivningen har sett det som ett egendomligt val, 

framförallt för de som gjort valet i tidig ålder. ”Mina kompisar tyckte det var ett konstigt val 

eftersom att de flesta av dom hade valt fordons- eller verkstadstekniska utbildningar. Men nu är det 

helt okej för dom, de har väl helt enkelt gått framåt lite i sitt tänkande” (Johannes). En av 

intervjupersonerna har gjort ett drastiskt val. ”Dom kompisarna som var skeptiska innan har jag 

inte kvar eller så har jag inte så mycket kontakt med dom” (Bartolomaios). Om man ser till den 

yttre omgivningen, vid ett krogbesök till exempel, så är yrket inget samtalsämne man tar upp 

med andra män, utan man försöker att inte diskutera det då många är skeptiska till det. ”Om 

man har tagit upp det så har man kunnat få ett svar som ’ja nån ska ju göra det’ utan någon vidare 

diskussion” (Jakob). Kvinnor i omgivningen har en annan syn på deras yrke. ”Under åren har 

man ju träffat folk på krogen och då har dom berättat vad dom sysslar med och så har jag sagt vad 

jag sysslar med och då har de vänt ryggen till mig och visat att det inte var intressant, detta har varit 

killar. Men tjejer kan tycka att det är lite intressantare då det är ett kvinnodominerat yrke och undrar 

varför jag har valt det” (Simon). Om man ska se en skillnad på respondenternas syn på vad den 

yttre omgivningen tycker om deras yrkesval har de äldre mer acceptans till vad andra tycker 

medan de yngre kan synas irriterade på det eller något som de överhuvudtaget inte vill ta upp 

i en diskussion. ”Det finns massa människor som har åsikter om allting, jag bryr mig inte så mycket. 

Det skiter jag i. Det finns alltid folk som är negativa” (Tomas). Att komma in som äldre i yrket 

har setts som negativt i övriga arbetskamraters ögon i ett initialt skede eftersom frågan har 

varit: ”Det första som de sa då var hur kommer det sig att en man som är 50 söker sig hit” (Jacob). 

 

En av våra egna förutfattade meningar innan vi gick in i undersökningen var att män inom 

vården inte stannar vid att vara undersköterskor utan siktar högre i hierarkin till sjuksköterska 

eller avdelningsföreståndare. Men detta fick vi inte några egentliga indikationer på utan de 

flesta såg detta som en typ av degradering. ”Man märker ju att läkarna ger mer och mer 

pappersarbete på sjuksköterskorna och då blir det mindre tid för patienterna och det är inte så jag vill 

jobba så jag trivs väldigt bra här” (Petrus). Men samtidigt ser respondenterna ändå att andra 

män inom vården följer den karriärväg som vi hade som förutfattad mening. ”Man kan ju se 

vart männen tar vägen inom vården, de hamnar i facket och de hamnar på personalavdelningarna, 

IVA, natten och ambulans. Den dagliga verksamheten när patienterna är vakna, då är det betydligt 

färre män. De går vidare till något annat. Specialutbildningar generar ju mer pengar” (Jakob). Det 
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är egentligen bara en av våra respondenter som har ett mål eller en dröm att eventuellt gå 

vidare och eventuellt göra något inom socialförvaltningen eller som arbetsledare inom 

kommunen, men ännu så länge stoppar hans familjesituation idén om att läsa vidare på 

Högskolan. ”Jag tycker om att läsa inom skolan så det blir nog så. Men jag kan inte läsa just nu så 

jag får vänta……om ett år…Men jag vill jobba med människor sen med” (Tomas). 

 

Två av våra respondenter har arbetat en kortare tid inom vården (ca 1 år), medan de andra har 

flertalet års erfarenhet av yrket. Samtliga av våra 11 respondenter trivs i sitt yrkesval och sitt 

arbete, om man bortser från ovan nämnda citat av Tomas då han ändå nämnde att han trivdes 

mycket bra. Det de uttrycker som negativt med yrket är belöningssystemet och arbetstiderna 

men inget negativt mot själva arbetsuppgifterna eller att de är i minoritet som män i ett 

kvinnodominerat yrke. ”Ja, jag stortrivs med jobbet. Jag kan jobba mycket mer, jag har till och med 

sagt till ledningen att de kan ringa när som helst. Detta val skulle jag ha gjort för länge sedan” 

(Bartolomaios). Enligt de personer som har kommit in i vården de senaste åren ser de det 

positivt för egen del att det har fått arbetet på ett enkelt sätt, men de vill inte se det som en 

kvotering. ”Fördelen är ju att det är mycket lättare att få jobb eftersom att det är ofta att de söker 

manliga” (Filippos). ”Deras mål har ju varit att få in 25% killar men jag hoppas att de har tagit det 

från den personliga intervjun som man satt i och inte för att man är kille” (Matteus). 

 

De som tidigare haft en annan yrkesbana ser en fördel med deras val av yrke genom en helt 

annan mental belöning. ”Det är ju mycket mer socialt här än att man jobbar på något bygge, där är 

det ju bara produktion” (Petrus). En annan respondent är inne på samma område när han säger: 

”Ibland tycker man kanske att man ska ha mer betalt om man jämför med industrier men och andra 

sidan har man en annan betalning i form av mänsklig kontakt, för om man står bakom en maskin hela 

dagarna kan man ju inte prata med den” (Taddaios). 

  

5.2 SKILLNADER MELLAN KÖNEN 

 

Från intervjuerna har vi fått fram att det finns flera likheter i hur män och kvinnor arbetar och 

bemöter patienterna. Man arbetar som undersköterska och i det ingår arbetsuppgifter och en 

norm av hur man ska bete sig. Även hur man själv blir bemött ser man generellt ingen 

skillnad mellan könen. Att man inte har fördelar som man är det ett flertal av respondenterna 

som säger till oss. Uppdelningen av sysslor säger vissa är även de helt jämlika, där den som 

har tid gör det som ska göras. ”Vi gör samma saker här allihopa, stryka städa och så, vi jobbar på 
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samma villkor” (Simon). I sällsynta fall så kanske jag rakar med en hyvel på en manlig boende 

medan kvinnan tar en rakapparat. Det kan jag tycka att de är värda och jag kan unna dom det 

eftersom att jag gör det med mig själv (Taddaios). Att man ändå arbetar på olika sätt är något 

som genomgående nämns i olika sammanhang, man menar på att kvinnor och män är olika 

och det reflekterar också över hur de utför sitt arbete på olika sätt. Man har internaliserat sig 

under sin tid som man eller kvinna och skaffat sig färdigheter som man använder sig av i sitt 

arbete. ”Kvinnor jobbar mer på ett runt sätt och vi män på ett kantigt sätt känns det som ibland. Sen 

kan det vara att vi killar kanske är mer slarviga än vad tjejerna är. Vi försöker, men de har det i sig på 

något sätt.  Man kanske bäddar lite slarvigt eller skippar rakningen en dag för att hinna med det 

andra” (Matteus). Vad vi fann som gemensam nämnare från våra intervjuer var att man hade 

olika åsikter om skillnader mellan könen beroende på om man var äldre eller yngre. De som 

arbetat en längre tid och var äldre sa att man blev behandlad på ett mer fördelaktigt sätt än 

kvinnorna som gjorde samma sak, medan de yngre undersköterskorna inte hade märkt av 

någon skillnad i hur man blev bemött. ”Det går över det normala om en man gör det, ja det kan 

man nog få höra, det kan ju vara speciellt om det kommer nån ny, då har man ju hört när man dyker 

upp ’Oj kan du göra det, bäddar du också. Sånt gör väl inte du normalt’. Om det är en kvinna så är 

det ju som det ska vara” (Jacob). Äldre personer, vårdtagarna, som är vana vid ett traditionellt 

hem där kvinnan i huset har stått för matlagning och städning blir förvånande över att män gör 

dessa sysslor. Vid situationer som ser ut att skapa problem, som när en dement vårdtagare blir 

stressad kan denne lugna ner sig i och med att en man stiger in och talar med vårdtagaren. 

Vårdtagaren ser möjligtvis inte en man som normen av en vårdare och lugnar därför ner 

situationen med sitt normutanförskap, på detta sätt kan man lösa situationer som annars 

eventuellt hade inneburit problem. 
 

När det kommer till själva arbetssysslorna i sig, som en undersköterska gör, är de inte 

uppdelade i manligt och kvinnligt. Respondenterna berättar att allt som städning, matlagning 

är uppdelat på personer och är inte relaterade till könstillhörighet och den som har tid eller är 

tillsatt för att göra någon syssla gör det. De säger vidare också att man gör det som man är bra 

på vilket kan innebära att vissa sysslor går till andra kollegor. ”Det här med rulla hår, men det 

är ju egenintresse, jag har inte haft tid att lära mig det och så är det ju de som är bättre på och då är 

det ju bättre att de gör det” (Petrus). Vissa berättar även att man i viss mån slipper undan vissa 

göromål. ”Alla såna saker runt patienten är kvinnliga göromål rent traditionellt. Jag undrar om inte 

killar slipper en del av det där för att det blir långsammare gjort eller sämre gjort. Jag har aldrig 

strukit en blus innan jag kom dit och det finns ju killar som slipper locka håret för de kan ju inte det” 
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(Jakob). ”Som jag är ju inte världens bästa på att hålla ordning på en garderob, kan jag villigt 

erkänna, då får jag göra något annat” (Tomas). De sysslor som män ändå inte slipper undan är 

de praktiska sysslorna. ”Man fick ta hand om mer praktiska detaljer, lite mer manliga saker och då 

fick man ta hand om den biten. Man tog väl på sig det. Eller så frågade de mig också ibland” 

(Johannes). ”Ibland kan man väl höra det med såna tekniska grejer att det kan han eftersom att han 

är man, ställa in kanal på teven eller så. Men samtidigt kan jag ju säga det att jag inte rullar hår på 

en dam eftersom att jag inte har gjort det och så är det ett typiskt kvinnogöra. Vissa kan det väl reta 

upp men mina arbetskamrater vet att jag inte kan det. ’Kan du rulla håret på henne så fixar jag något 

annat’. Man kommer ju överens. Det finns ju grejer som du tycker om, det spelar ju ingen roll vilket 

kön du tillhör. Det finns ju kvinnor som hatar att städa. Sedan hatar jag ju att stryka och tvätta så jag 

slipper ju det också” (Taddaios).  

 

En annan aspekt av sysslorna som man utför som vårdare är att andelen positiv feedback 

skiljer i olika grad beroende på om man är man eller kvinna. De män som vi nämnt tidigare 

inte arbetat så länge och är yngre anser inte att det är så, utan de menar att de får lika mycket 

positiv feedback som kvinnorna. ”Man får inte mer feedback beroende på om man är kvinna eller 

kille” (Petrus). Då flera män som arbetat en längre tid inom yrket ändå påpekar skillnader så 

sker det ju ändå en positiv särbehandling mellan könen. Den manlige undersköterskan går 

utanför normen och blir därmed uppmärksammad. ”Fördel kan vara att man gjort en större insats 

då man är karl, ibland är vi en kille och en tjej och så tackar de bara mig men då säger jag att vi var 

två stycken, vet inte om de gamla tycker att det är en stor grej att kille gjort det” (Simon). ”Om jag 

hade vart kvinna så hade jag nog inte fått lika mycket positiv feedback, sen är jag ju en lugn och 

väldigt trevlig person annars också men att jag är kille gör nog lite extra” (Andreas). När man utför 

sina arbetsuppgifter blir man uppmärksammad av de boende för sitt arbete då man i deras 

ögon gör något som inte normalt görs av en man. ”En sak är ju på en avdelning så är de väldigt 

petiga med maten. Men om jag lagar maten så blir det väldigt uppskattat. Då är allting så gott, jag 

kan tänka mig att det är för att jag är kille för så bra kock är jag inte. En annan avdelning som jag 

jobbade på innan så var det en tant som var runt 90 år, jag gjorde en ugnspannkaka då och som hon 

fortfarande pratar om min ugnspannkaka, hon är väldigt kräsen och gnäller hela tiden på mat och 

sånt men den ugnspannkakan uppskattade hon. På så sätt är det nog lättare att komma undan. Man 

får inte lika mycket skit för såna grejor av de boende som en kvinna kanske hade fått. Då hade dom 

nog inte berömt mig så mycket för min mat för så duktig kock är jag inte” (Andreas). ”Ja...de kanske 

ser det som mer självklart när en kvinna gör det än när en man gör det. De kvinnliga patienterna 

berömmer ju verkligen oss män när vi gör samma sak som kvinnorna. Men det är inget som stör mig 

eftersom att det är alltid kul att få något positivt” (Matteus). Även bland kollegorna, säger de som 
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har arbetat länge inom vården, blir man uppskattad för hur man utför sina arbetssysslor även 

om den kvinnliga kollegan gör samma sak utan att få beröm. ”Jag tror att det kan vara lite även 

bland personal att om jag lagar mat så blir det liksom ’så duktig du är’, förvånade att man kan laga 

mat överhuvudtaget på vissa håll. Det kan vara från både personal och boende, man blir duktigare än 

vad man är egentligen” (Andreas). 
 

Ett område där män på ett sätt blir diskvalificerat på grund av sitt kön, är när det kommer till 

intimhygien på de kvinnliga patienterna. Det finns två sätt att se det, dels från vårdtagarens 

integritet medan den andra sidan av myntet är att den manliga undersköterskan inte kan 

fullfölja sitt arbete på grund av sitt kön. De manliga undersköterskorna accepterar och 

respekterar ändå patienternas önskan, då det bara sker i enstaka fall. ”Ja vissa får jag ju inte 

duscha här, och det är de kvinnliga. Och det är ju bara att köpa det ju. Men sen kan det ju vara att en 

man tycker att det är bättre att jag duschar dom. Man får ta varje patient för sig” (Filippos). ”Vissa 

saker kan ju kännas jobbigare för en manlig respektive kvinnlig boende. T.ex. det är ju vissa som bara 

har låtit en enda man se en kvinnlig naken i hela hennes liv då är det lite svårt att acceptera att jag 

skall duscha henne. Så man får ju dela upp det mellan personalen. Men det är inget bemötande som är 

menat illa” (Taddaios). 

 

En egenskap som vi märkt av våra respondenter är att de är fysiskt starka och åtminstone har 

mer fysisk kapacitet än den normala kvinnliga kollegan. Denna fysik är till hjälp vid tillfällen 

då patienter blir lite våldsamma eller när det kommer till olika lyft. ”Män har ju mindre 

förslitningsskador.  Om man ska lyfta en patient från golvet då handlar det ju om benstyrka. Har man 

inte fysiken för det så blir det ju jobbigare” (Jakob) ”Men ibland har det hänt att de hämtar mig när 

de inte har klarat av något tekniskt eller om de behöver mer kraft” (Bartolomaios). Framförallt de 

äldre patienterna känner en trygghet när de ser en stark man som ska lyfta dem någonstans. 

”En del kan nog tycka att det är bättre, speciellt de äldre. Man för lite mer respekt med sig. Det är ju 

en del hot och våld och så, då kanske man har lite annat på fötterna” (Tomas). 

 

5.3 GRUPPDYNAMIK 

 

När det kommer in män på en arbetsplats som består av enbart kvinnor förändras den 

psykosociala arbetsmiljön på ett positivt sätt, enligt våra respondenter. Av samtliga män som 

vi har talat med har alla påtalat de positiva effekter de tillför gruppen genom att atmosfären 

blir lite öppnare och genom att man tar diskussionen med en gång istället för att prata bakom 
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ryggen på varannan. ”Det blir mer rakare och så. Jag märker att tjejerna tycker det är roligare att 

det blir rakare som man säger, inte så mycket tjafs” (Johannes). Man blev mer en arbetsgrupp och 

inte massa små konstellationer. ”Just för helheten så är det positivt för det blir inte så uppdelat som 

när jag var på ett annat ställe där det blev mycket gnäll mellan grupper” (Petrus). Man tycker att i 

vanliga fall pratar kvinnor för mycket i korridoren om varandra och säger inte vad de tycker. 

”Men jag tycker att, säg till istället för att gå och kackla i korridoren” (Jakob). När det kommer till 

beslutstagande har männens mer raka sätt, som de säger, även implementerats på kvinnornas 

sätt att agera, så att det blir mer manligt. ”Vi män får saker lösta på en gång medan kvinnorna kan 

gå runt och prata om det och dalta i 5-10 veckor medan vi löser det på en halvtimme. Jag tror kvinnor 

blandar in mycket känslor i saker där man inte behöver blanda in känslor. Ibland kan vi män 

uppfattas som känslokalla men jag tror att man behöver se från många vinklar i ett problem för att 

kunna lösa det” (Taddaios). Man pekar på att arbetsplatsen blir mer manlig och rättfram. ”Det 

är som en manlig arbetsplats, man säger ifrån och så är det färdigdiskuterat istället för att hålla på 

något i flera veckor och sen kommer det fram på nåt möte istället. Sen blir det både gråt och sånt där 

när det kommer fram. Även kvinnorna är också rakare här på att säga vad de tycker” (Petrus). 

Avsaknaden av män avspeglas också av de olika intressen som könen har. ”Det kan bli mycket 

kackel att jobba med fruntimmer. Dom har mycket stark vilja allihopa. Så det hade ju gått lättare om 

det hade kommit in fler män. De pratar om sitt, det är gardiner där, dom ska in på stan och handla 

lite. Så man pratar inte alltid om samma sak alltid. Men sen så har vi fruktansvärt roligt också, för det 

är lättare att skoja med flickor än med pojkar” (Filippos). Ifrån alla respondenter har vi fått 

liknande svar, att man som man tillför ett rakare sätt i sitt agerande och att man på det sättet 

skiljer sig från kvinnor i liknande situationer. ”Det blir mindre snack bakom ryggen, vi är nog lite 

mer rättfram, ibland så säger kvinnor något, men istället för att säga det rakt ut så säger de en sak 

men inte hela utan det ska jag lägga till själv. Varför kan man inte bara säga vad man menar” 

(Simon). 

   

Det är just stämningen på arbetsplatsen som männen säger sig ändras till det positiva genom 

deras sätt att vara. ”Jag ändrade nog stämningen lite när jag började här. Om det bara är kvinnor 

som arbetar så blir det väldigt mycket tjafs, det försvinner en del av det när en man stiger in” 

(Jacob). Man tar bland annat upp andelen kvinnliga vårdtagare på ett ålderdomshem som är i 

majoritet och att då en man stiger in så ökar man fördelningen en aning. ”Det är ju att det är 

mest kvinnor som är här. Kvinnor är ju lite segare och lever lite längre det är ju mest kvinnor som bor 

här och de flesta som jobbar här är ju kvinnor, så jag kan ju tänka mig att när det kommer en man så 

tycker kanske de kvinnliga patienterna att det är lite roligare, att det blir lite annorlunda inte samma 

gamla vanliga, det kan jag tänka mig. Som jag har upplevt även på andra avdelningar är att man 
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känner sig ganska uppskattad som kille inom vården, både från personal och boende” (Andreas). 

Man tillför också, som de själva ser det, en minskning av arbetsmobbing då just snacket 

mellan de kvinnliga arbetskollegorna minskar. ”Jag vet att mina kollegor har sagt att det är bra 

när det kommer in en kille i gruppen för då blir det inte så mycket skitsnack och den här psykiska 

mobbingen som kan bli när det bara är kvinnor” (Andreas). Respondenterna menar även att det är 

personen i sig som spelar roll om man passar in som undersköterska och inte vilket kön man 

tillhör. De säger vidare att det finns vissa kvinnor som kanske inte är rätt person för att arbeta 

som undersköterska, medan de män som arbetar ofta har noggrant funderat igenom sitt 

yrkesval innan de börjat. ”Vissa män är ju bättre än vissa kvinnor som jobbar inom vården där man 

undrar varför de är inom vården, de har liksom tappat själva grejen om varför de jobbar 

här”(Petrus). Då man som man på ett äldreboende är i minoritet och blir sedd överallt är det 

lätt att man blir uppskattad och är den roliga killen som gör alla glada. ”Jag har ju varit med om 

situationer där män har tagit rollen som muntrationsfarbröder. Undviker skitgörat utan går runt och 

är trevliga. De sprider ju glädje bland de gamla men om det ska städas i förrådet så gör de inte det 

och då kan det ju bli motsättningar” (Jakob). Generellt sett kan man ändå säga att männen anser 

att de ändra stämningen i en arbetsgrupp och tycker att både männen och kvinnorna tjänar på 

en mixad arbetsplats. ”Det blir mindre skitsnack i gruppen. Gruppen funkar bättre, män är rakare, 

kvinnor kan ofta tissla och tassla bakom ryggen lite granna. Det gör inte män utan vi frågar om det är 

någonting och så där va det är rakare rör.....’jasså du tyckte att jag gjorde fel där, ja men det är bra 

att du säger det’ och så där, va. Alla vinner på att det är blandat” (Tomas). 

 

5.4  VARFÖR SÅ FÅ MÄN? 

 

Enligt våra respondenter finns det olika skäl till varför det är så få män inom vården, men alla 

påpekar en orsak som verkar vara den som ligger högst på listan och det är lönen. ”LÖNEN. 

Det är bara lönen…ja, det tror jag. För annars tror jag fler skulle ha valt detta yrke, faktiskt, men det 

är så hemskt dålig lön……så, nä, det är nog bara lönen” (Matteus). Vi har inte i vår undersökning 

gjort någon jämförelse med andra yrken, då detta inte har varit viktigt för oss, eftersom vi 

endast är ute efter våra respondenters tolkningar av deras situation, men de själva har förstås 

gjort jämförelser. ”Jag brukar säga så här, att varför ska det vara finare att montera in toaletten än 

att hjälpa dom människorna som ska sitta på den. Varför ska det vara finare i vårt samhälle att göra 

grejer än att hjälpa människor? Mellan ett vårdbiträde och en rörläggare är det 8000 kronors 

skillnad” (Tomas). 
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Även om lönen är en stor orsak, enligt våra respondenter, finns det även en orsak som de 

flesta berör, nämligen traditionen. ”Av tradition så är det ett kvinnojobb, sen är det många som 

skräms av det att man ska tvätta folk i underlivet, det är väl inget som har så hög prioritet” (Simon). 

Men det som tillhör traditionerna ser de ändå att det håller på att förändras. ”Först och främst 

är det nog, om man tittar tillbaka, ett kvinnoyrke inom parantes. Det är mycket att tvätta, sköta 

hemmet, laga mat och sånt där. I familjerna har det ju kommit in mer och mer att man ska dela på 

uppgifterna i hemmet. Förr var det frun som hade hand om hemmet och mannen jobbade, sen 

grottmänniskorna är det så. Det är nog helt enkelt så att statusen hos en man blir lägre om han jobbar 

inom ett kvinnodominerande yrke istället för att vara brandman eller jobba inom industrin. Det 

behövs nog bara lite tid innan man kommer in i det. För femtio år sedan var det ett helt kvinnligt yrke 

men nu börjar det ju komma in fler män” (Taddaios). Tron på att traditionerna kommer att 

förändras är stark hos respondenterna även om det kommer att ta tid, då strukturerna inom 

vården och samhället är starka och fast förankrade i människors medvetande. ”Man måste 

tillbaka i historien. Man har alltid haft delade arbetsuppgifter mellan män och kvinnor och det 

kommer att ta lite tid innan det förändras. Människan kommer att utvecklas så det kommer inte vara 

någon spärr mellan män och kvinnors arbete. Nu lever vi i en annan värld och det utvecklas mycket 

fort. Det kommer vara så här en liten tid till innan det blir riktigt jämlikt” (Bartolomaios). 

 

Att bryta mönstret från att följa traditionerna som finns har varit svårare för de respondenter 

som har valt yrket direkt efter grundskolan, samt för de som hade viljan att välja det direkt 

efter grundskolan. Här kommer omgivningens tyckande tillbaka som vi nämnde i ”Val av 

yrke”. ”När jag gick i högstadiet så var vi fyra grabbar som höll ihop och eftersom att de valde en 

verkstadsteknisk utbildning så följde jag efter för att vi skulle hålla ihop” (Matteus). Trycket från 

omgivningen och grupptrycket kan alltså ses som en avgörande orsak. För att bryta mönstret 

måste man vara stark eller ha en omgivning som tror på det man gör, och om de inte gör det, 

vara stark i sin egen tro på det man vill göra, som Tomas nämnde tidigare: ”Det finns massa 

människor som har åsikter om allting, jag bryr mig inte så mycket. Det skiter jag i” (Tomas). 

Omgivningens negativa inställning till varför man inte kan tänka sig yrket bygger mycket på 

okunskap. ”Det måste ju vara flera orsaker, men lönen är väl en kan jag tänka mig. Men jag tror ju 

ärligt talat att det inte är så många som vill komma in och hjälpa äldre damer, de ska klä av sig och 

man ska hjälpa till med det ena och det andra. Jag tror inte att de är rädda men de drar sig för sånt, 

det finns fördomar i ens omgivning att man inte ska arbeta med sådant. Så jag tror ju inte att det är 

lönen som är övervägande utan det är okunskap om yrket. För egentligen är det ett riktigt trevligt 

jobb. Men det är klart att om det hade varit bättre betalt så hade det dragit lite fler killar men det är 

inte det som det mesta hänger på” (Jacob). 
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Respondenterna tror att män i övrigt inte accepterar de nuvarande förhållanden som existerar 

inom vården, så som lön, arbetstid, städa och tvätta, därför är det så svårt att rekrytera män till 

vården. ”Jag tror att om det hade varit en byggarbetsplats så hade man inte accepterat något sådant 

som årsarbetstid. Om det hade varit killar hade det blivit stopp direkt” (Andreas). En enkel 

förklaring på begreppet årsarbetstid är att man inom kommunen har dragit ner arbetstiden för 

tjänsterna till omkring 80% för vårdpersonalen och vill man ha 100% arbetstid måste man, 

enligt respondenterna, ”jaga” timmar. På detta sätt sparar kommunen in på timanställda 

vikarier då de ordinarie arbetstagarna är sjuka eller lediga eftersom personalen som behöver 

100% är villiga att hoppa in istället, för att komma upp i arbetstid. ”Det där med årsarbetstid är 

inget bra, det sliter på människan. Man måste jaga tid för att få ihop det. Man måste helt enkelt gå in 

på sina lediga dagar. Hade det varit fler män inom vården hade detta inte varit accepterat. Det är 

bara för att det är ett kvinnoyrke” (Johannes). 

 

Om man ser tillbaka rent historiskt, och det är inte så långt tillbaka, kan man se andra 

eventuella hinder för män. ”När man började praktisera hade de äldre inom personalen inom 

vården en förutfattad mening om att en man som arbetade inom vården var lagd åt ett annat håll. De 

tyckte det var ett konstigt val eftersom att man var så ung och man var man” (Johannes). Detta 

problem är inte lika vanligt inom personalen längre men finns utanför, i den yttre 

omgivningen som en tyst fördom som det inte längre talas högt om och framförallt inte till de 

männen som arbetar inom vårdyrket. 

 

Hur kan det då komma sig att kvinnor inom vården finner sig i den situationen som de flesta 

män ratar? ”Det är ett sånt där klassiskt kvinnoyrke. Dom har väl det där…” (Johannes). Svaret är 

inte så lätt att komma fram till och det kan både bero på att man inte känner till kvinnornas 

val som man och samtidigt att man själv som man valt att gå in i yrket, därmed skulle man ju 

påvisa en viss svaghet till sitt eget yrkesval om man berättade orsaken. Men den största 

orsaken är att traditionerna inom yrket ser ut på det sätt som de gör även om det är ett tungt 

arbete, vilka ofta brukar kopplas till manlig fysik. ”Det är ett väldigt tungt jobb så man kan inte 

se det som ett kvinnoyrke egentligen…okej, de har den mjuka sidan. Det ses bara som ett kvinnojobb 

för lönens skull. Lågavlönade jobb är kvinnojobb” (Matteus). 

 

Vilken effekt kan det då bli om det blir en större andel män inom yrket, om man ser till 

”varför så få män” och själva yrkeskåren som sådan. ”Statusen hade ju säkert ökat och lönen 
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också automatiskt troligtvis, sen om vården hade blivit bättre är väl tveksamt. Att jobba här kräver ju 

att man har tålamod och det är personligheten som gör att det blir bra vård” (Petrus). Men det är 

eventuellt inte så enkelt att göra denna förändring, enligt respondenterna, eftersom 

patienternas könstillhörighet även bör styra fördelningen av personal. ”Vi har fortfarande 

mycket fler kvinnor som blir äldre än män så jag tycker att det ska vara balans till hur många man tar 

hand om. Är det fler kvinnor att ta hand om bör det vara fler kvinnor i personalen” (Bartolomaios). 

Tryggheten och respekten för patienterna går först enligt respondenterna av den orsaken att de 

menar att personalen är ”hemma” hos patienterna och då måste man respektera deras val, även 

om man i vissa fall måste diskutera och bortse från det för att arbetet skall kunna flyta på. 

 

”Jag kan bara säga det att det är synd att inte fler killar har förstått hur bra det är att jobba inom 

vården, för som jag ser det så finns det bara fördelar. Det är inte så hemskt som till och med jag 

inbillade mig innan jag började, det är inte bara att torka skit och spyor utan det är så mycket annat 

plus att man får jobba med kvinnor…alltså det är perfekt. Jag tror inte att jag skulle kunna jobba 

inom ett mansdominerat yrke, jag tror inte jag skulle fixa det. Nej, detta är det bästa jobb som jag har 

haft” (Andreas). 
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6 ANALYS 

 

I vårt analyskapitel har vi analyserat vår insamlande empiri och tolkat den genom våra 

valda teorier. Vi har valt att analysera resultatet genom samma tema som vi hade i 

föregående kapitel för att man lätt ska kunna gå tillbaka som läsare om man vill göra en 

tillbakablick i empirin. Vi avslutar det här analyskapitlet med en sammanfattning av våra 

fyra analysteman.   

 

6.1  VAL AV YRKE  

”Jag tänkte på det här med att torka skit och spyor och sånt” 

 

I valet av yrke kan man se olika aspekter om varför och hur man valde yrket inom vården. 

Om man ser till den bild en del av respondenterna hade innan de gick in i yrket, kan man se 

deras skepsis till sina förutfattade meningar, precis som vi, författarna, gjorde innan vi kom i 

kontakt med yrket. Man kan se det som att respondenternas habitus gav dem en distorderad 

bild av vad yrket handlade om, både medvetet och omedvetet eftersom vissa inte alls hade 

varit i kontakt med vården innan. Men någonstans i habitus fanns ändå en möjlighet att stiga 

in i denna världen och börja inom äldrevården. Samtidigt som det även är kopplat till det fält 

som de befann sig i innan de kom in i omvårdnadsfältet. I det fält som Andreas var aktiv i 

fanns en förutfattad mening och en normsättning som påvisade att vårdyrket är något negativt 

och mest kopplat till att man som anställd bara utförde uppgifter som att torka upp spyor och 

avföring. 

 

Den yttre omgivningens syn på männens yrkesval är också kopplat till förutfattade meningar 

och till okunskap, men samtidigt en brist på flexibelt tänkande då man anser att vårdyrket är 

ett kvinnoyrke. Det vi kan utläsa från Simons fall, där han träffade på Arbetsförmedlingens 

skepticism, är att den person som Simon hade som kontaktperson ansåg att Simons habitus 

inte var representerat inom vården samtidigt som det även är kopplat till maskuliniteten. Man 

kan säga att arbetsförmedlingens representant såg till sitt eget habits, med dess inbyggda 

normer och värderingar, när denne gjorde uttalandet var Simon passade som. Yrket var i 

kontaktpersonens ögon inget jobb för en man, vilket kan vara ett resultat av den hegemoniska 

maskuliniteten. Yrken som har en traditionell stämpel av kvinnlighet, som undersköterskor 
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har, gör att man sjunker i hierarkin bland andra män om man börjar inom det. Därav höjs 

varningsflaggan innan man ens börjat inom ett kvinnligt yrke. 

 

Många av respondenterna har känslan av att kompisarna man hade, innan man gick in i yrket, 

tyckte att det var ett konstigt val man gjorde, just då. Men de flesta bibehöll ändå vänskapen 

genom att vidga och sammankoppla de fält man ingick i tidigare med det nya 

omvårdnadsfältet genom sitt yrkesval så att vänskapskretsen ändå kunde bibehållas. Från att 

ha varit ett konstigt val, till att bli accepterat av vännerna, är både en fråga om mognad från 

vännernas sida och samtidigt att man som man ändrar sin åsikt och vidgar sin genusrelation så 

att den även inbegriper att en man normalt kan arbeta inom vården. Maskulinitetsbegreppet är 

i ständig förändring för att kunna bibehålla männen inom sfären och för att vara med när 

strukturerna utvecklas. Samtidigt har vi även fått bekräftat att respondenter som har haft 

vänner som inte kunnat acceptera deras val har knoppats av från vänskapskretsen. Detta kan 

vara ett sätt att inte störa sitt habitus samtidigt som habitus utvecklas i och med nya 

erfarenheter genom nya personliga kontakter med nya vänner inom omvårdnadsfältet. I figur 

9 illustreras Bartolomaios respektive Taddaios förflyttning mellan de olika fälten. 

Bartolomaios gjorde en längre förflyttning då han från fält 13 förflyttade sig till fält 1 

eftersom att han valde att totalt bryta med sin tidigare omgivning. Taddaios däremot gjorde 

inte en lika drastisk förflyttning utan kunde bibehålla den ordinarie kretsen omkring sig då 

hans omgivning var både mogen för hans beslut samt att de hade likvärdiga värderingar om 

yrkesvalet (Fig. 9). 

 

 

Taddaios 

 
Bartolomaios  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

1

 

 

 

 
 

 

Fig. 9 Bartolomaios och Taddaios förflyttningar mellan fälten 
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Om man ser till begreppet kapital finns det olika sätt att synliggöra det på och vilka typer av 

kapital som är viktiga vid olika tillfällen inom fältet och gentemot andra fält. Mannen som 

valde att bryta upp sin karriär inom metallindustrin till att gå över till en ny karriär inom 

vården talar själv om fördelarna och nackdelarna med det ena och andra yrket. Fördelen med 

metallindustrin var att man hade en hög inkomst men samtidigt hade mindre social och 

kulturell behållning av sitt arbete. Vårdyrket har gett en betalning i form av utbildning, social 

kontakt och en större vänskapskrets men i gengäld har inkomsten sjunkit drastiskt, enligt 

respondenten. Man kan illustrera hans förflyttning mellan de olika livsstilarna i form av figur 

10. 
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Metallindustrin 
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Fig. 10 Förflyttning mellan olika livsstilar och sociala positioner i det sociala rummet 

 

Det symboliska kapital som man har i och med att man är undersköterska är viktigt inom 

omvårdnadsfältet och fördjupas i och med att man får olika delegeringar inom sitt yrke. Men 

om man går utanför omvårdnadsfältet är det symboliska kapitalet inte lika viktigt och då helst 

gentemot andra män som inte har någon kontakt med vården. Men till motsatt från den yttre 

omgivningens män så är åter det symboliska kapitalet, i att vara undersköterska som man, 

viktigt i interaktionen med kvinnor och det tror våra respondenter beror på att de förhåller sig 

i en kvinnodominerande sfär. 

 

Trivseln som samtliga respondenter talar om och att de samtidigt talar om att de har hittat rätt 

yrke, tyder på att deras habitus harmonierar med deras fält och vice versa. De som helt har 

bytt yrkesbana har förändrat genusrelationerna som de tidigare hade och därmed också 
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könshabitus som har breddats i sitt förhållningssätt gentemot ett motsatt könshabitus. Att man 

trivs med sitt yrkesval, där man ibland gått ifrån en helt mansdominerad arbetsplats till en där 

man är den enda mannen, har gjort att man tagit ett steg ifrån den homosocialitetssträvan som 

Connell tar upp i sin maskulinitetsteori. Att män helt enkelt strävar efter att umgås med andra 

män i sociala situationer när det kommer till grupper. Genom att männen väljer att gå åt 

motsatt håll kan man säga att de tar ett första steg till att förändra normerna som skapar 

genusstrukturerna mellan könen.   

 

6.2   SKILLNADER MELLAN KÖNEN 

”Fördelen kan vara att man gjort en större insats då man är en karl” 

 

Det finns en tvetydighet i skillnaderna mellan könen inom vården. Samtidigt som männen 

talar om att de förändrat sin egen och kvinnornas genusrelation och därmed också sitt 

könshabitus till att vara mer jämlikt, ser de också att de har skillnader som bibehåller 

genusstrukturen som finns i övriga samhället. Men bibehållandet av skillnaderna är inte bara 

männen som är orsak till utan det är även de kvinnliga kollegerna, genom att de låter vissa 

män slippa utföra utvalda sysslor samt berömma saker som för en kvinna är självklara. Även 

patienterna är med i detta bibehållande av genusstrukturerna genom att, även de, berömma 

männen för arbetsuppgifter som är självklara men samtidigt för att de inte släpper in männen 

till att utföra alla arbetsuppgifter som ingår i undersköterskeyrket. Även om inte detta är en 

större del av deras vardagliga sysslor gör det ändå att männen inte får komma längre än till ett 

genusstängsel som samtliga involverade, män, kvinnor och patienter, bygger upp och håller 

stängt. Orsaker till detta är, från vårdtagarnas sida, att normer och värderingar i deras habitus 

skiljer sig från vad som bör vara normalt i det nya samhället då habitus bygger på en seglivad 

struktur, både medveten och omedveten. Kvinnornas del i detta kan ha sin grund i det som 

våra respondenter talar om, nämligen att de tycker att de ska vara fler män inom vården och 

att det är ”roligt” när det finns män på arbetsplatsen. Genom att berömma får man eventuellt 

fler män att acceptera det omvårdnadsfältet som de har gett sig in i och får därmed eventuellt 

in fler män i vårdyrket. Vissa av männen har inte kunnat bekräfta att det är så för dem medan 

hälften av respondenterna nämner det och, om inte till fullo accepterar det så, tycker de ändå 

att positiv feedback kan man inte få för mycket av. Risken är bara att dessa strukturer blir 

fasta i samtligas habitus och därmed är de svåra att förändra till att bli jämlika till sin natur. 

 

46 



 6 ANALYS 

Om man särskiljer en utförd handling av en kvinna och en man och ger den ena mer feedback 

eller uppmärksamhet konfirmerar man även att det är en skillnad mellan könen. Då det är män 

som inom vården upplever att de får mer beröm så placeras deras handling över den kvinnliga 

kollegans. I hegemonisk maskulinitet menar man att det finns en maktskillnad mellan olika 

män beroende på vilken grupp de befinner sig i, men i och med att kvinnor hamnar under de 

männen man arbetar med tappar de mark i att jämna ut genusplatåerna. Genom att, som en 

respondent sa, påpeka att man varit två som gjort en uppgift och med det bjuda in den 

kvinnliga kollegan till att få beröm för sitt arbete bidrar man i viss mån som individ till att 

minska den hegemoniska maskuliniteten och öka förståelsen för jämställdhet bland 

vårdtagarna.    

 

6.3  GRUPPDYNAMIK 

”Jag ändrade nog stämningen när jag började här” 

 

Att sköta om de vardagliga sysslorna i hemmet har av tradition utförts av kvinnor, vilket 

medfört att man i yrkeslivet stationerat kvinnor i arbeten där dessa sysslor ingår. Det är den 

hegemoniska maskuliniteten som kategoriserat dessa sysslor som kvinnliga och genom att 

män arbetar med andra områden blir det en kollision när män sedermera stiger in i ett 

kvinnodominerat yrke. Man tar med sig de beteenden som man använder i ett manligt 

kollektiv och försöker implementera dem på den nya arbetsplatsen. Från att ha varit en 

kvinnlig arbetsplats med de normer som existerar till att män stiger in och förändrar relationer 

och kommunikation till mer manliga ändras stämning och den psykosociala arbetsmiljön. Då 

män träder in på en arbetsplats som bara består av kvinnor förändras stämningen till ett, som 

respondenterna säger, mer maskulint beteende. Om kvinnorna ifråga håller med vet vi inte då 

de inte har hörts om detta, men de män vi talat med påpekar att kvinnorna har liknande sätt att 

se på det. Det blir rakare och stämningen förändras till en mer positiv atmosfär. Men då 

männen inte kan jämföra hur det såg ut innan de steg in kommer sannolikt deras tankar och 

tolkningar om förändringen från sina kvinnliga kollegors uttalanden. 

 

Genom att man som man ser sig själv som att man förändrar den kvinnliga arbetsplatsen till 

en mer manlig arbetsplats legitimeras även ens yrkesval inför sin omgivning. Man blir inte en 

del av det kvinnliga utan, som respondenterna ser det, att man förändrar kvinnorna till att bli 

mer manliga i sitt agerande och därmed blir den kvinnliga arbetsplatsen mer manlig i sin 
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struktur. Man kan hänföra männen som arbetar inom undersköterskeyrket till att de är en del 

av de ”delaktiga” i Connells maskulinitetsteori och hegemoni. Man har en personlig vinning 

på att yrket är klassificerat som kvinnligt, då man vinner flera fördelar på att arbeta inom 

yrket. Männen är eftertraktade och får lättare jobb samtidigt som man får mer feedback och 

kan eventuellt slippa undan arbetsuppgifter som man normalt inte befattar sig med. 

Hegemonins maktstrukturer medför dock att man inte är högt inom mansstrukturerna men 

genom att man anser sig påverka kulturen på arbetsplatsen genom att göra den manligare, så 

ursäktar man sitt val och bidrar till att förstärka det manliga övertaget och med det vidhålla 

den hegemoniska strukturen. Männen ser arbetsgruppen som består enbart av kvinnor som en 

grupp av subgrupper eller små konstellationer där man talar bakom rygg på varandra. 

Arbetsgrupperna och subgrupperna förändras sedermera när männen stiger in med sitt 

organisatoriska sätt och sin beslutsamhet. Alla respondenter menar att man tjänar på en mixad 

arbetsplats och som vi ser det legitimeras på detta sätt männens val av ett kvinnoyrke. 

Samtidigt skapar det en platå där man kan stå över de kvinnor man arbetar med genom att 

vara de som tar beslut och är rakare i sitt sätt. 

 

Ett annat sätt att se situationen, då män träder in i ett kvinnodominerat yrke och då kopplat till 

männens tro att de gör att atmosfären förändras till det positiva, är att se till det symboliska 

våldet. Med det menar vi att genom att männen kommer in och gör yrket mer manligt, som 

nämndes ovan, kan risken finnas att ojämlikheten mellan könen, eller förtrycket som 

Bourdieu beskriver det, även blir en vanlig företeelse i denna miljö. Men det kan, om 

männens utsagor stämmer, ge en positiv effekt när männen och kvinnorna närmar sig i sitt 

handlingssätt och därmed kan begreppet symboliskt våld inom undersköterskesfären brytas. 

Vi har inte i vår undersökning fått bekräftat om det är kvinnorna som ändrar sitt 

förhållningssätt gentemot männen eller om det är männen som ändrar sitt eller om det helt 

enkelt är båda könen som närmar sig varandra. 

 

Genom att män kommer in i äldrevården förändras även det sociala rummets skillnader och 

personer inom detta förändrar sina livsstilar för att anpassa sig till den nya situationen. 

Sjuksköterskor och läkare, som kan anses vara över undersköterskorna i hierarkin, får anpassa 

sig till den nya situationen då män träder in i yrket. Vårdtagare och anhöriga får även de ändra 

sig i förhållandet till de normer och värderingar som blir ett faktum när männen kommer in i 

deras vardag. Att mota en manlig undersköterska för att han är ”man” i sitt dagliga arbete 

kommer i sinom tid inte accepteras då det sker en utveckling av människors habitus och inom 
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omvårdnadsfältet som kommer att anpassa sig till det sociala rum som är spelplanen för det 

jämställda samhället. 

 

6.4  VARFÖR SÅ FÅ MÄN? 

”Det är ett sånt där klassiskt kvinnoyrke” 

 

Att det är få män inom vården har flera förklaringar som exempelvis lön, tradition och låg 

status. Av tradition ses undersköterskeyrket som ett kvinnligt arbete och därigenom undviker 

män att bli en del av den världen. För att bekräfta sin manliga identitet måste man umgås med 

andra män i homosociala sammanhang som gör att man bekräftar sin egen överhet. Man 

skapar ett mansideal som gör att man står över kvinnorna och blir mer överlägsna. Då det är 

ett fåtal män som arbetar i yrket saknar man även de gemensamma intressen som man har 

med andra män. Man kan säga att de intressen som kvinnorna besitter, distanserar man sig 

ifrån för att inte bli ihopkopplad med något som inte är maskulint till sin natur, man undviker 

helt enkelt samtal om gardiner och shopping. Då det nu är få män undviker andra män att söka 

sig till denna miljö för att man inte här kan underbygga sin egen manlighet i ett homosocialt 

sammanhang, där man tillsammans kan utbyta erfarenheter och sporra varandra till en högre 

nivå. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten har sett vårdyrket som något som inte är lika mycket värt 

som att göra en produkt eller ett annat tjänstejobb. Vissa yrken är finare än andra och innebär 

också mer i lön. Typiskt manliga jobb ger mer betalt än ett typiskt kvinnligt jobb, som våra 

respondenter ser det. Respondenterna påpekar att om fler män hade arbetat inom vården hade 

lönerna höjts och även när en av respondenterna blir tillfrågad om varför han inte gör något, 

blir hans svar ”vad kan jag göra som en man bland nittionio kvinnor” (Taddaios). Den 

hegemoniska maskuliniteten styr vem som tjänar vad och en man bland nittionio kvinnor kan 

inte göra något åt det. Det sker dock en förändring åt ett mer jämställt arbete och det är med 

hjälp av de män som börjar inom vården som, genom sitt val, bidrar till att de hegemoniska 

strukturerna rubbas och sätter upp nya normer. Detta har att göra med att fler män tar över 

rollen som ”hemmafru” och förändrar den hegemoniska maskuliniteten, att städa och laga mat 

är inte omanligt utan något som en riktig karl gör.   
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Om man analyserar lön, tradition och låg status genom diskrimineringsteorin får man en klar 

bild på varför det ser ut som det gör inom yrket. Yrket traditionellt sett, är ett kvinnoyrke och 

därmed dominerat av kvinnor. Kopplar man detta till diskrimineringsteorin ser man att 

kvinnor som grupp har en lägre produktivitet än vad män har i det yrkesverksamma livet. 

Kvinnors förväntade tid i hemmet betraktas inte som arbete och ger därmed inga 

produktivitetseffekter till samhället därför finns det ingen orsak för samhället att betala mer 

än vad produktiviteten hos hela gruppen kvinnor ger. Dessutom är yrket inom äldrevården att 

betrakta som en hushållsnära tjänst i och med de uppgifterna som yrket innehar och av 

tradition är det förknippat med låg status och dålig löneutveckling. Ytterligare en dimension 

som diskrimineringsteorin ger oss är att samhället, i detta fall kommunen, utgår från den 

information som redan finns sedan tidigare om yrket utan att göra några nya arbetsanalyser 

och sätter lönen efter grupp och ser därmed inte till individens individuella prestation. 

 

Genom att se på diskrimineringsteorins argument kan man se en koppling till Bourdieus 

symboliska våld, även om han talar om ett osynligt våld. Det symboliska våldet i detta fall 

styrs av samhället mot kvinnorna inom äldrevården men drabbar då självklart även männen 

som väljer att gå in i yrket. Våldet ligger i de vardagliga rutinerna där undersköterskeyrket 

inte belönas, enligt respondenterna, i enlighet med kraven, arbetsuppgifterna och i likhet med 

andra arbeten i samhället utan det belönas helt enkelt som ett ”kvinnoyrke”. Det kanske är så 

som våra respondenter säger, även om det låter lite väl enkelt, att genom att få in fler män i 

vården så raserar man de murar som finns mellan kvinnoyrken och manliga yrken så att löner 

och status höjs. För om man ser till diskrimineringsteorin är det den sammanlagda 

produktiviteten inom gruppen som sätter lönenivån. 

 

6.5  ANALYS SAMMANFATTNING 

 

När män väljer att bli snickare och inte undersköterska har man gjort sitt val genom att 

omgivningen pekat ut vilka yrken som är manliga och således är tänkbara val. Våra 

respondenter har tagit ett steg ifrån sin naturliga maskulina riktning och istället börjat som 

undersköterskor. Man är medveten om att man gör ett val som inte är normen och får ofta 

försvara sitt val. Sin syn på yrket undersköterska innan man började bygger ofta på okunskap 

och förutfattade meningar som även omgivningen har när de placerar yrket i ett fack.  
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Det finns skillnader mellan män och kvinnor och dessa olikheter konfirmeras av såväl 

manliga som kvinnliga undersköterskor som de vårdtagare som man är placerad att ta hand 

om. Genom olika handlingar och beteenden påpekar man brister eller tillgångar hos det ena 

könet som möjliggör att se de skillnaders som finns. Genom att gruppen som helhet blir, som 

respondenterna säger, bättre med introduceringen av fler män så pekar man även på de 

tillgångar som tidigare saknats när det bara var kvinnor i arbetsgruppen. 

 

Att man har problem med att få in män i vården kan ses ha olika orsaker, men vi har sett tre 

framträdande orsaker i vår undersökning. Den första är den låga lönen och med den även det 

kritiserade schemasystemet med årsarbetstid. För det andra att yrket har låg status i samhället 

och för det tredje att det är traditionella kvinnosysslor vilket också gör att man inte väljer att 

gå in i undersköterskeyrket. Även om det är ett individuellt val man gör när man väljer 

profession så har ens omgivning påverkat beslutet beroende på var man befinner sig och vad 

man har med sig i sitt habitus. De män som vi har talat med har någonstans haft i horisonten 

en möjlighet att bryta med typiskt manliga idealen och gå sin egen väg för att göra det de tror 

på. 

 

Angående den låga status och lön som finns för yrket kan man återknyta det till 

könsdiskriminering där hegemoniska maskuliniteter rangordnar yrken och ger dem en 

placering i hierarkin. Traditionella sysslor som görs i hemmet ses som kvinnliga och får 

således en lägre lön och status. För att bryta denna spiral måste fler män in i vårdyrket och 

påverka därifrån och på så sätt eliminera de transparenta murarna mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. 
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7 DISKUSSION 

I vårt diskussionskapitel återknyter vi till vad vi fått fram i vår analys av den tidigare 

forskningen som vi använde som guider under vår undersökning och som återfinns i vårt 

bakgrundskapitel. Vi tar även upp fenomen inom samma område som kan vara grunder i 

framtida forskning. I vårt slutord har vi vår reflektion om vår uppsats och 

problemställning. Vi tar upp våra tankar om respondenterna och deras verksamhetsområde 

och hur vi ser på framtiden inom äldrevårdsverksamheten. 

 

7.1 SLUTDISKUSSION 

 

I Hans Robertssons (2002, 2003) undersökningar, om maskuliniteter inom sjukvården, har 

han funnit större skillnader mellan könen och en mer uppdelning av sysslor än vad vi fått fram 

i vår undersökning. Det kan bero på att Robertssons undersökning var om sjuksköterskor och 

att där eventuellt finns fler sysslor, som kan härledas till traditionell manlighet, som ambulans 

och akutsjukvård med mycket tekniska moment. Inom äldrevården finns det inga direkt 

klassiskt manliga sysslor som männen kan ta monopol på, därför har vi inte funnit den typen 

av ojämlik arbetsfördelning hos våra respondenter. Till viss mån distanseras sig de män vi 

talat med från det kvinnliga men inte i lika hög grad som i Robertssons undersökning. Om det 

innebär att undersköterskor snabbare blir jämlika i sitt förhållningssätt än sjuksköterskor är 

inget vi funnit men är ändå en tanke. Han menar även som vi att stämningen ökar med 

männens intåg men det är förmodligen inte att det saknas manliga egenskaper, utan att man 

kompletterar och utvecklar en arbetsgrupp då man har olika habitus.  

 

Ekstrand (2005) avhandling, där han visar att män åker glashiss har vi inte heller funnit bland 

våra respondenter. Vissa arbetssysslor slipper man men man har ingen direkt fördel i 

karriärsstegen att vara man, man har möjligtvis lättare att få ett jobb då det är en låg frekvens 

av män inom vården. I ”Tarzan & Jane” hittade han även en ny typ av hegemoni inom 

sjukvården som styrde hur man skulle vara som man. Detta har vi inte heller funnit utan, som 

vi ser det, har man antagit de normer och strukturer som kvinnorna satt upp och anammat 

dessa till viss mån. Man har påverkat sättet att vara för kvinnor men mellan männen har vi 

inte funnit något normsystem som man ska följa. Nordberg (2005) har i sin undersökning 

”Jämställdhetens Spjutspets” tagit upp att män tar över de manligt kodade uppgifterna, vilket 

vi i viss mån har funnit hos våra respondenter, men inte i så stor utsträckning. Möjligen kan 
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det vara att många sysslor är klassificerade som kvinnliga och att det inte finns så mycket 

traditionellt manliga sysslor inom äldrevården som gör att det inte blir synligt. 

 

Vad vi har gemensamt med de fyra undersökningarna, som vi använt som guider, är de 

respondenter som varit i fokus. Dessa har varit starka individer som vågat gå sin egen väg 

även om omgivning och strukturer kämpat emot. Man kan se dem som, Norberg (2005) 

uttrycker det, ”spjutspetsarna för jämställdhet”. För att bryta ner barriärer måste individerna 

bryta mot normer och det är det som våra respondenter har gjort när de valt sitt yrke. Vissa 

handlingar man gör på sitt arbete underbygger visserligen till skillnader mellan könen, men 

Rom byggdes ju inte på en dag och ett traditionellt kvinnligt yrke med låg status blir inte alla 

manliga ungdomars drömyrke på en dag heller. Individer som gör val baserade på vad de 

själva vill är det som behövs för att bryta ner genusskillnaderna och att med det skapa nya 

relationer könen emellan. 

 

7.2 FRAMTIDA FORSKNING 
 

Under vår undersökning av hur män upplever sin arbetsplats, där majoriteten är kvinnor, har 

vi funnit flera intressanta tankar och åsikter som männen har. Det hade varit intressant att 

komma tillbaka om tio år och se hur det ser ut för våra respondenter och om deras åsikter om 

ämnet kvarstår eller har förändrats. En annan aspekt som hade varit intressant hade varit att se 

hur kvinnor upplever sina manliga arbetskollegor, vilket skulle fördjupa och eventuellt 

bekräfta de attityder som vi fått fram. Men även att göra en undersökning med enhetschefer 

och ansvariga för äldrevården skulle ge en än mer nyanserad bild av varför yrket är 

kvinnodominerat än den som vi har fått från våra respondenter. 

  

Andra frågor som hade varit intressanta att ställa till de ansvariga eller till män kan vara som 

följer: Vad kan man konkret göra för att introducera fler män in till vården? Räcker det med 

att höja lönen, eller ska man diskutera öppet om problemen med att det finns för få män är 

inom äldrevården? Skall man visa bilden av hur det egentligen ser ut inom äldrevården istället 

för alla skräckhistorier som media visar upp? Bör man kanske kvotera in män till vården och 

se vilken effekt det skulle bli med helt jämn fördelning mellan könen på ett äldreboende? 
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Något annat som hade varit intressant och då kopplat till att det finns flera arbetsplatser som 

är helt enkönade eller en väldigt liten andel av det ena könet. Tar man emot en kvinna på en 

manligt dominerad arbetsplats på ett annorlunda sätt än inom äldrevården, där kvinnor är i 

majoritet. Det vore en intressant jämförelse och möjligtvis skulle båda ytterligheter lära av 

varandra för att öka jämställdheten.  

 

7.3 SLUTORD 

 

Vi hoppas att med vår uppsats kunnat belysa vissa aspekter som finns hos män inom vården. 

Det vi har fått fram hoppas vi ska kunna hjälpa både verksamheter, när de diskuterar 

gruppdynamik med blandade arbetsgrupper med en jämn fördelning mellan könen, samt för 

att visa män hur det kan vara att arbeta inom vården. I vissa delar har vi varit hårda i våra 

analyser och i viss mån pekat ut män som att de bevarar skillnaderna mellan könen. Det har vi 

gjort då det är så vi har uppfattat diskussionerna, men vi har även flera belägg för att män 

även bidrar till att öka jämställdheten mellan könen. Det är väl inom vården, som i övriga 

samhället, att man utan att reflektera över sina handlingar utför saker som omedvetet trycker 

ner en annan grupp och framhäver sin egen. Genom att man blir medveten om sina aktioner 

kan man motverka dem och det är det som vi hoppas framkommer av vår uppsats. Att man 

som individ kan påverka sin omgivning och givna normer som samhället framställer. Man är 

ju som manlig undersköterska en del av samhället.  

 

Våra respondenter har varit mycket ärliga och raka i våra samtal och gett av sig själva till oss 

författare utan att de egentligen vetat vilka vi var eller till vilket ändamål det slutligen skulle 

bidra med sina tankar till. Vår bild av manliga undersköterskor, som vi hade innan vi började 

vår undersökning, har förändrats drastiskt och efter att ha mött dessa elva män känns det 

tryggt att våra föräldrar och så småningom vi själva kommer att bli vårdade och 

omhändertagna av dessa människor. Genomgående, från våra respondenter, har det genomlyst 

en arbetsglädje och tillfredställelse till sitt yrke, som när man följt massmedia inte kunnat ana 

fanns.  

 

En verksamhet som bygger på att guida en generation fram igenom slutfasen av livet, som 

äldrevården är, ska helt naturligt bestå av alla olika individer som samhället har. Oberoende 

av etnicitet och genustillhörighet bör dessa individer få en plats inom äldrevården, för att föra 
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våra äldre vidare in i livets slut. Att män ska vara representerade är så naturligt att det är 

skrämmande att så inte är fallet. När människan är ung och befinner sig i förskola eller skola 

behövs både det manliga och kvinnliga för detta barn i sin socialisering. På samma sätt 

behövs de båda könen som vårdare på ett äldreboende så att de som har detta boende som 

hem ska ha hela mångfalden av etniciteter och genustillhörigheter som finns i övriga 

samhället i livets slutskede. Att sammanfatta femtio sidor i en enda mening är inte möjligt, 

men man kan i alla fall säga som så, att vår uppsats visar att för att få den bästa omvårdnaden 

bör det vara jämnare könsfördelning bland mänsklighetens guider i ålderdomen. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide - forskare 
 

• Bakgrund  
 Utbildning, Yrken, Forskning, Framtidsvision 

 
• Hur tycker du det står till med jämställdheten idag i Sverige? 

 Har det blivit bättre? Vad bör förändras? 
 Vilka yrken eller grupper av är värst drabbade av ojämställdhet? 
  

• Vilka är de största problemen som måste övervinnas först för jämställdhet? 
 Lika lön, Mer kvinnliga chefer 
 

• Vilka individer har det svårast med jämställdhet? 
 Äldre/yngre, Småföretag/stora företag 
 

• Ser du några lösningar på problemet? 
Är lagstiftning rätt väg att gå? 

 
• I TV programmet jobba jämt så är det ofta små fysiska detaljer som man förändrar på 

arbetsplatserna för att öka jämställdheten, räcker det? 
 

• Vilka arbetsplatser eller företag ser du som ledande i kampen mot jämställdhet? 
 Hur agerar de? 

 
• Hur långt fram är forskningen om jämställdhet idag? 

 
• Hur har jämställdhet utvecklats under åren? 

 Viktiga hållpunkter 
 

• Är jämställdhetsdebatten sund eller är det för mycket politiska strömningar som styr? 
 

• Finns det många missuppfattningar i ämnet jämställdhet hos allmänheten? 
 

• Är det någon skillnad mellan manlig och kvinnlig jämställdhet? 
 Måste man se dem som två helt olika problem? 
 

• Vilka är de största problemen för män i kvinnodominerade yrken? 
 

• Vilka yrken har män respektive kvinnor svårast att ta sig in på? 
 Varför är det så? 

 
• Är det någon skillnad mellan kvinnor och män? 

 Ska det finnas en skillnad i lön eller befattning? 
 

• Har du några tips på litteratur som tar upp jämställdhet? 
 Kvinnlig/manlig

  



BILAGA 2 

Intervjuguide vårdpersonal 
 
 
Ålder? 
 
 
Vilket yrke/titel har du? 
 
 
Berätta om en vanlig arbetsdag?  
 
 
Vad fick dig att börja arbeta inom vården? 
 
 
Vad tycker omgivningen om ditt yrkesval? Har man som man ett speciellt stöd för det man valt? 
 
 
Varför är det så få män inom vården? 
 
 
Bemöts manliga respektive kvinnliga i personalen olika av patienterna? På vilket sätt? 
 
 
Hur bemöter du manliga respektive kvinnliga patienter? 
 
 
Vilken effekt skulle fler män ha på vården? 
 
 
Finns det typiska kvinnliga respektive manliga sysslor? I så fall vilka? 
 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att vara man här? 
 
 
Överdrivs ens kapacitet som man av kvinnorna? I så fall hur? 
 
 
Hur ser du på din framtid? 
 
 
Är det något som du vill tillägga som har saknats i det här samtalet? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BILAGA 3 

Goddagens! 

 

Vi är två killar, Björn Elb och Per Johansson, som går Arbetsvetenskapligt program på Högskolan i Halmstad. 

Just nu är vi inne i finalen på vår kandidatexamen vilket vi gör med en C-uppsats i sociologi. C-uppsatsen skall 

handla om män i kvinnodominerade yrken. Under vår utbildning har vi läst en del om genus och jämställdhet 

genom feministiska teorier och hur kvinnor upplever sin situation inom mansdominerade yrken. Vi skulle vilja 

se på hur det ser ut för männen i liknande situation och dess jämställdhet istället.  

 

Ingen av oss har någon bakgrund från att arbeta i kvinnodominerade yrken. Björn har hittills arbetat inom 

verkstadsbranschen och Per har arbetat både som bartender samt nu senast som kriminalvårdare. 

 

Syftet med undersökningen är att förstå jämställdheten mellan könen genom att se på mäns situation i 

kvinnodominerande yrken. 

Vad undersökningen kommer att ge oss vet vi inte, det får helt enkelt slutresultatet utvisa. Vi kommer helt enkelt 

att försöka gå in i undersökningen utan att leta eventuella problem eller fördelar. Vi kommer att underbygga våra 

resultat med sociologiska teorier. 

 

Det vi behöver till vår undersökning i första läget är mellan 8 – 12 frivilliga män att intervjua på en 

kvinnodominerad arbetsplats och därför har vi valt er. 

 

 

 

Per Johansson och Björn Elb 
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