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Vad fint bara för det är en kille, det är säkert en hypotes som finns. Eftersom jag inte ser mig  själv som 
sådan, då är jag inte heller mottaglig för sådana floskler. Däremot inom yrket har jag stött på kollegor 
som tyckt att ”äsch du kan väl bättre” och varför sku lle de jag hjälper inte vara värda mig då? Det finns 
egentligen ingen karriär att tala om inom yrket. I sådana fall får man omskola sig till något annat. Det 
finns mycket strukturer och så, men en fördel gentemot sjukhuset är att man får komma ut på 
exempelv is promenader. Det ger ett livsvärde på något sätt. Man behöver inte sträva efter positioner 
och löneökningar om man kan trivas. 

(Christoffer) 

 

 

  



Förord: 

I början satt vi och fundera samt spekulera om vad vi skulle skriva om i vårt examens arbete. 
Tankarna gick hit och dit och tillslut efter mycket brainstorming kom vi fram till att skriva om 
männens upplevelser inom omsorgen. Vi ville skriva om den bransch som vi själva tidigare 
arbetat inom, där vi har oförglömliga minnen samt dragit lärdom av erfarenheterna. Vi var inte 
riktigt klara med vad vi exakt skulle sätta fingret på, fast det gjorde vi till slut. Nu i efterhand är 
vi nöjda att vi beslutade oss om att skriva om männens upplevelser och tror att det kan gynna 
utvecklingen för att fler män börjar arbeta framöver inom omsorgen, och att chefer inom sådana 
verksamheter vi belyser tar lärdom av det som våran studie påvisar. Vi är även nöjda med det 
material som kommit fram från våra intervjuer, därav vill vi tacka våra respondenter som ställt 
upp och medverkat i denna studie som inte hade varit möjlig att genomföra utan deras hjälp. Vi 
vill också tacka våran handledare Mikael Jonasson som tagit våra idéer och tankar med skratt 
och en stilhet med att hjälpt oss att bibehålla lugnet under skrivandets gång utan att känna att vi 
är ute och cyklar när vi sammanställde material och analyserade. Till sist vill vi tacka oss själva 
och vår finess med en balanserad vardag under projektet som bestått av långa promenader runt 
Nissan i Halmstad, samt en hel del besök på de lokala restaurangerna för att kunna koppla av 
mellan varven. 

Tack! 

Christian Gustafsson 

Mattias Fransson 

Halmstad den 23 maj 2013 
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Sammanfattning: 

Omsorgsarbete har traditionellt sett utförts av kvinnor, och den svenska arbetsmarknaden 
uppvisar mönster på könssegregation, vilket innebär att män och kvinnor väljer olika yrken. När 
kvinnor är i minoritet visar studier på att de oftast får kämpa mer för att bli accepterade, medan 
män åker ”glashissen” upp i organisationerna. Vi har undersökt om det ser ut på samma sätt 
inom omsorgen för de män som arbetar där. Syftet med vår studie är att män som arbetar inom 
omsorgen skall få berätta sina upplevelser om hur det är att vara man inom ett kvinnodominerat 
yrke. Teorierna vi använder för att förklara det som kommer fram ur männens upplevelser är 
hänsyn och emotionssystemet, habitus - fält, genuskontrakt, heteronormativitet. Resultatet visar 
på att könsskillnaderna reproduceras och att mycket av arbetsuppgifterna fördelas implicit. Det 
som även framgår är respondenterna säger att det handlar mer om personlighet än om du är man 
eller kvinna. 
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Summary: 

Care work has traditionally been performed by women, and the Swedish labor market exhibits 
patterns of gender segregation, which means that men and women choose different occupations. 
When women are in a minority, studies show that they often have to struggle more to be 
accepted, while men go "glass elevator" up in the organization. We have studied if it looks the 
same way in care for those men who work there. The aim of our study is that men who work in 
care should have to tell their experiences about what it's like to be a man in a female-dominated 
profession. The theories we use to explain what comes out of the men's experiences are Thomas 
scheff´s theory of shame and the social bond, habitus - field, gender contract, heteronormativity. 
The results show that gender differences are reproduced and that much of the work-sharing 
implicit. It also shows the respondents say it's more about personality than you are male or 
female. 
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1. Inledning 

I det svenska samhället och arbetslivet finns det ofta en bild av vad som är manligt och vad 
som är kvinnligt, exempelvis att män är på ett visst sätt och kvinnor är på ett annat. Denna 
uppdelning eller tillskrivning av egenskaper utifrån könstillhörighet delas av många i ett 
samhälle och kan närmast upplevas som ”naturliga”, och inget man direkt tänker på utan 
tar för givet. Ett sådant exempel är omvårdnad som traditionellt sett utförts av kvinnor. 
Omsorg är en viktig komponent i alla samhällssystem. Detta eftersom att varje samhälle 
kräver någon form av relationer människor sinsemellan, där man tar hand om varandra 
(Nilsson Motevasel, 2002). Om vi fokuserar på att se på omsorg som en organiserad, 
avlönad uppgift kan man se att den till största del består utav kvinnor. De största 
yrkesgrupperna i Sverige är undersköterskor, vårdbiträden samt personliga assistenter m.fl. 
och är enligt statistiska centralbyrån (scb.se) klart kvinnodominerade med 93 procent 
kvinnor och 7 procent män, respektive 82 procent kvinnor och 18 procent män.  

Sveriges arbetsmarknad uppvisar könsmönster som bekräftar att män och kvinnor väljer 
olika yrken och hamnar därmed oftast inom traditionella mans respektive kvinnoyrken 
(Åberg, 2001). Åberg (2001) menar att om man tittar på de tio vanligaste yrkena bland 
män och kvinnor går det att finna att kvinnor oftast är verksamma inom vård och omsorg 
medan män oftast arbetar inom industri samt privat tjänstesektor (ibid). Däremot kan man 
inte längre tala om några renodlade kvinnoyrken längre, då männen började arbeta som 
förskolelärare omkring år 1970, och några år senare barnmorskor och tandsköterskor. 
Samma sak med kvinnor men detta skedde något senare, närmare bestämt 1980 då kvinnor 
blev piloter, gruvarbetare. Brytprojektet var ett led i den svenska jämställdhetspolitiken då 
man ville öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden samt att få kvinnor att vilja utbilda 
sig inom så kallade otraditionella kvinnoyrken. 

I denna uppsats avser vi att studera hur det är att som man arbeta på en arbetsplats som till 
största del består utav kvinnor, och hur detta eventuellt kan påverka, samt ha för betydelse 
för det dagliga arbetet. För att uppnå vårt syfte har vi genomfört nio stycken kvalitativa 
intervjuer med personer som arbetar på olika gruppbostäder i en kommun i Hallands län. 
Att valet föll på just detta har att göra med ett gemensamt intresse för området då vi båda 
har praktisk erfarenhet av att arbeta på olika gruppbostäder, där merparten av personalen 
utgörs av kvinnor. Vi har även båda varit med om situationer där vi antingen självmant, 
eller underförstått tagit på oss specifika arbetsuppgifter som vi anser är knutna till det 
faktum att vi är män. Denna personliga erfarenhet får även stöd i forskning som bland 
annat har undersökt männen inom hemtjänsten. Studien visar på skillnader i 
arbetsuppgifter där männen inte blir insläppta hos vissa vårdtagare, men får däremot utföra 
traditionella manliga uppgifter hos de äldre såsom att laga rullstolar, fixa med trasiga 
kranar som droppar (Nilsson Motevasel, 2002). I det direkta mötet med vårdtagaren kan 
mannen få beröm om han lyckas med de traditionella kvinnosysslorna som att sköta ett 
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hem. Män i samma studie förväntas inte heller vara lika duktiga som kvinnor på att veta 
och förstå hur ett hem skall skötas. 

1.1 Syfte  
Syftet med vår studie är att genom kvalitativa intervjuer få en ökad förståelse för hur det är 
att vara man och arbeta som vårdare inom omsorgen, vilket är ett traditionellt 
kvinnodominerat yrke samt vilken påverkan detta har för personerna i deras dagliga arbete. 

1.2 Frågeställning 
Vi kommer att utgå från följande frågeställningar för att besvara och uppnå vårt syfte med 
vår uppsats.  

 

- Vad är det som gör att männen som intervjuats har hamnat i ett kvinnodominerat yrke 
och hur upplever männen det? 

 

- Finns det vissa arbetsuppgifter som är direkt knutna till könstillhörighet och i så fall vad 
tillför männen? 

 

- Hur menar männen att yrket kan förändras för att fler män ska vilja arbeta i   
kvinnodominerande yrken? 
 

1.3 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet ges en kort beskrivning av 
bakgrunden till vårt valda ämne samt för uppsatsens övergripande syfte och 
frågeställningar. I det andra kapitlet gör vi en kunskapsgenomgång med tidigare forskning 
som gjorts om ämnet samt en presentation av våra teoretiska utgångspunkter. I det tredje 
kapitlet beskriver vi och motiverar de metodologiska val vi gjort för att uppnå vårt syfte. 
Efter metodkapitlet kommer vårt resultatkapitel som innehåller en presentation av vårt 
empiriskt insamlade material. Därefter kommer vår analys, och här försöker vi förstå och 
tolka vårt material utifrån de teoretiska utgångspunkter vi valt. Det sjätte kapitlet innehåller 
en sammanfattning av de viktigaste resultaten vi kommit fram till, samt en jämförelse 
mellan vårt resultat och den tidigare forskning som gjort inom området. Kapitlet avslutas 
med förslag till en framtida forskningsfråga. En litteraturförteckning samt bilagor avslutar 
uppsatsen.  
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2. Kunskapsgenomgång och teoretiska utgångspunkter 

Denna del har vi valt att kalla kunskapsgenomgång, inom vilken tidigare forskning som 
gjorts kommer redovisas, samt en sammanhangsplacering där vi redogör för bakgrund för 
vårt fenomen. Vi börjar med att redogöra för olika förväntningar på respektive kön, sedan 
redogör vi för forskning som gjorts om varför män väljer kvinnodominerande yrken samt 
deras upplevelser hur det är att arbeta där. 

2.1 Genuskontrakt 
Hirdman (1988) menar att varje samhälle och tid har någon slags osynligt kontrakt mellan 
könen, som oftast inte är jämnbördiga, utan är utformat att den ena definierar den andre. 
Detta kontrakt hjälper oss att förstå hur relationen mellan man och kvinna bör vara 
utformad, vilket gör sig gällande i både arbetslivet, i privatlivet, i språket samt vilka kläder 
de bör bära. Dessa genuskontrakt går i arv från föräldrar till barn eftersom de introducerar 
sina barn av hur man bör leva, och förhålla sig i sitt liv. Fast än kontrakten anger mannen 
och kvinnans motsatser finns det ändå, vad Hirdman kallar gråzoner, där konflikter kan 
förekomma genom att respektive kön försöker tänja på kontraktets gränser till sin egen 
favör. Inom dessa gråzoner pågår förhandlingar genom att män och kvinnor använder olika 
maktstrategier i syfte att vinna mark. Hirdman (1988) för en diskussion om att anledningen 
till att en kamp förs är människans längtan efter frihet, och symbios, vilken enligt Hirdman 
är den grundläggande paradoxen inom alla mänskliga relationer. Friheten har konstruerats 
för det manliga och symbiosen för det kvinnliga. Friheten har uppmuntrats av männen och 
symbiosen hållit fast kvinnor över tid genom barnafödande, lagstiftning och seder. Mannen 
har varit kvinnans förkroppsligande fängelse, samtidigt hennes enda väg till frihet. 

2.2 Heteronormativitet 
Vi har valt kön som utgångspunkt för vår uppsats eftersom det är en maktrelation, som i 
sin tur påverkar oss om hur vi uppfattar världen och hur vi förhåller oss till de människor 
vi möter och interagerar med i vår vardag. Om man ser kön som något som är socialt 
skapat kan man säga att kön skapas, och upprätthålls varje dag i det mellanmänskliga 
genom att vi genom interaktion gör kön (Sörensdotter, 2009). Detta får konsekvenser på att 
det finns er rad förväntningar på hur man skall vara som man, respektive kvinna. Eftersom 
omvårdnadsarbete är historiskt kopplat till vita, svenska heterosexuella kvinnor med 
bakgrund från arbetarklassen blir denna kvinna idealet, och därmed normen på vem som 
skall utföra omsorgsarbetet (Sörensdotter, 2009). Personalstrukturen är något som står 
under förändring, dock främst i de större städerna där allt fler män med svensk bakgrund, 
samt kvinnor och män med utomnordisk bakgrund arbetar. Heteronormativitet påverkar 
yrkesval, klädsel, beteenden och är dessutom högre värderat i vår kultur. Redan från 
födseln bestäms kön och vi blir tillskrivna en mängd egenskaper, vilket påverkar vårt 
handlingsutrymme. Normer är osynliga regler som ofta blir synliga först när de bryts eller 
överträds. Därmed kan man säga att normer är knutit till makt, i den mån att den mening 
att den som står inom normen har makt att bedöma den som befinner sig utanför som 
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enskilt subjekt. Även inom de olika könen finns det ett visst önskvärt beteende som utgör 
normen, om man tittar på personal inom omvårdnadsyrken.  

2.3 Pierrre Bourdieu – Habitus 
Vi har valt att ha med habitus begreppet, eftersom vi anser att det hjälper oss att förstå hur 
en viss kultur reproduceras på en arbetsplats, eftersom den visar på hur människors val 
styrs av de givna positioner de fått i samhället och i den specifika gruppen, som i vårt fall 
är en gruppbostad. Bourdieu menar att grupper enbart existerar i förhållande till varandra 
genom sina likheter och olikheter. Han menar därför att de grupper som liknar varandra har 
störst chans att komma överens, än de som innehar en annan position i det sociala rummet 
(Järvinen, 2012:268). Dessa relationer kallar Bourdieu för habitus, och de är alltså 
relationen mellan de sociala och mentala strukturerna. Habitus gör att människor oftast 
handlar i enighet med de positionerna man tidigare haft i relationella sammanhang, medan 
den får personer att undvika situationer och händelser som ifrågasätter deras habitus. På så 
vis är habitus selektiv genom att den hjälper oss välja genom igenkännande. Därmed kan 
en person begränsa sig själv genom att den objektiva verkligheten skiljer sig från 
personens föreställningar och uppfattningar om den, samt den egna förmågan. Bourdieu 
menar därmed att människans mål och drömmar smälter samman med den egna bilden av 
vad som är möjligt, utifrån personens egen uppfattning (ibid). Detta styrs av social 
inkluderings och exkluderingsmekanismer som en enskild person kan ha svårt att uppfatta, 
och därmed göra något åt.  

2.3.1 Fält 
Ett annat begrepp Bourdieu använder för att förstå relationer mellan människor är 
begreppet ”fält”. Ett fält består av generella lagar som står över de enskilda individer som 
verkar inom det (Bourdieu, 1997). En sådan är att det alltid pågår en kamp mellan 
deltagarna, exempelvis genom nykomlingarna (männen) som försöker bli accepterade, och 
den dominerande (kvinnorna som traditionellt förknippas med omsorgsarbete) som 
försöker försvara monopolet och stänga ute konkurrensen (ibid). Ett fält definieras även av 
vilka vinster som finns på det, samt de specifika intressen som finns inom just det specifika 
fältet. Dessa vinster och kamper kan uppfattas som märkliga av utomstående som inte har 
insikt i de speciella regler och värden som regerar på just detta fält, som i vårt fall återigen 
är omsorgen. För att ett fält skall fungera krävs det alltså att medlemmarna accepterar 
dessa regler och spelar och förhåller sig till dem. Strategierna som de dominerande 
använder sig av behöver inte vara cyniska och medvetna för att få tillgång till det specifika 
kapital som finns inom varje fält utan kan ske som en omedveten relation mellan ett 
habitus och ett fält. Kapitalet består av själva yrket, det vill säga den samlade mängd 
tekniker och färdigheter man behöver för att kunna utföra ett yrke (ibid). Kapitalet är 
grunden till makten för alla inom fältets gränser, och om man kommer från en annan 
exempelvis utbildningsbakgrund är det svårt att översätta det kapital man bär med sig från 
ett fält till ett annat vid byte av yrke. De som inom fältet har mindre kapital att förfoga över 
är ofta antingen nytillkomna i fältet, alternativt de yngsta inom det. De som är nytillkomna 
i fältet måste betala en inträdesavgift för att få tillträde genom att erkänna spelets värde och 
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i kunskapen om spelets principer (ibid). Dessa nykomlingar är därför inte helt fria att ta till 
strategier för att tillskansa sig mer kapital, eftersom man accepterat att delta i spelet kan 
man aldrig ifrågasätta själva grunderna i det. I så fall skulle nykomlingarna uteslutas från 
fältet.  

2.4 Scheff – Hänsyn och emotionssystemet 
För att finna mening och sammanhang i tillvaron behöver människan sociala Band (Scheff, 
1994). Scheff har utvecklat en teori, eller ett system som han valt att kalla 
hänsynemotionssystemet, vilket hjälper oss att förstå hur dessa band byggs upp, hotas, 
ersätts och upprätthålls i samhället, och givetvis även på gruppbostäder inom 
handikappomsorgen. Detta system genomsyrar allt vi gör och styr därmed vårt beteende. 
De närvarande emotionerna i detta är skam och stolthet. Systemet verkar både inom oss 
och i mötet med andra personer. Skam riskerar att skada dessa band medan stolthet är en 
emotion som stärker dem och bevarar dem. Hänsynemotionssystemet fungerar även utan 
andra personers närvaro, eftersom vi kan tänka på det, och har det därmed inom oss 
(Scheff, 1994). När dessa band är i perfekt balans kallar Scheff det för optimal 
differentiering. Detta förstås som att man i relation med andra kan vara sig själv och 
inkorporerar sin egen personlighet i gruppen. När individen helt ger upp sin egen vilja till 
förmån för gruppen kallas det underdifferentiering. Det sista kallar Scheff (1994) för 
överdifferentiering, vilket innebär att individen står över gruppens åsikt. Han menar också 
att överdifferentiering är det rådande tillståndet i västvärlden förtillfället. Vilket teoretiskt 
innebär att dessa sociala band ständigt är hotade. Hänsynemotionssystemet kan upplevas 
av dess medlemmar som tvingande och begränsande genom dess belönande och 
bestraffande påverkan. Detta osynliga system upprätthåller social kontroll över sina 
medlemmar genom att belöna korrekt uppförande med stolthet, vilket adderar en 
samhörighetskänsla medlemmarna sinsemellan, medan dess bestraffande motsats består av 
skam, vilket leder till att den drabbade känner sig utanför och skäms. Om den skammen 
som bestraffning inte erkänns av drabbade kan detta leda till känslofällor, vilket innebär en 
slags spiraleffekt av känslor som innebär att man skäms för att man skäms. Detta kan 
givetvis även ske med stolthet. Detta kan enligt Scheff (1994) innebära att två personer inte 
tål varandra eller har svårigheter att komma överens, eftersom när väl en känslofälla 
uppkommit kan den hålla på för alltid. Skam är något icke önskvärt i vårt samhälle, som 
ständigt trängs undan men Scheff menar att denna emotion är den viktigaste för all 
mänsklig socialisation. Anledningen är att den gör sig synlig när dessa livsviktiga sociala 
band hotas. Scheff (1994) går så långt som att hävda att detta system är applicerbart inom 
alla slags kulturer.  
 

2.5 Den könssegregerade arbetsmarknaden 
Sveriges arbetsmarknad uppvisar könsmönster som bekräftar att män och kvinnor väljer 
olika yrken och hamnar därmed oftast inom traditionella mans respektive kvinnoyrken 
(Åberg, 2001). Åberg (2001) menar att om man tittar på de tio vanligaste yrkena bland 
män och kvinnor går det att finna att kvinnor oftast är verksamma inom vård och omsorg, 
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utbildning, medan män oftast arbetar inom industri samt privat tjänstesektor. Däremot kan 
man inte längre tala om några renodlade kvinnoyrken längre, då männen började arbeta 
som förskolelärare omkring år 1970, och några år senare barnmorskor och tandsköterskor. 
Samma sak med kvinnor men detta skedde något senare, närmare bestämt 1980 då kvinnor 
blev piloter, gruvarbetare. Brytprojektet var ett led i den svenska jämställdhetspolitiken då 
man ville öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden samt att få kvinnor att vilja utbilda 
sig inom så kallade otraditionella kvinnoyrken. Med detta projekt ville man försöka bryta 
de rådande trenderna i samhället rörande den könssegregerade arbetsmarknaden. 
Resultaten från dessa brytprojekt med kvinnor inom mansdominerade arbetsplatser visar 
att kvinnor oftast slutar sina anställningar, eller att det uppstår en könsuppdelning mellan 
arbetsuppgifterna. Denna uppdelning kallar Åberg (2001) för yrkesintern könssegregering, 
och uppstår som sagt främst när kvinnor är underrepresenterade på arbetsplasten, trots att 
de har samma utbildning och position. Den yrkesinterna könssegregeringen som framgick i 
resultatet efter dessa brytprojekt visade att kvinnorna generellt fick de ”lättare” 
arbetsuppgifterna, och därmed de lägre värderade arbetsuppgifterna. Det är dock inte 
arbetsuppgifterna i sig som är manliga eller kvinnliga utan att för att kunna förstå den 
könssegregering måste man istället titta på maktrelationer mellan kvinnor och män (ibid).  

2.6 Tidigare forskning 
En studie gjord med brittiska män inom icke traditionella mansjobb berättar männen i 
intervjuerna att motiven till att välja dessa jobb ofta är en ”trapdoor”, för att undvika 
arbetslöshet. Många utav männen sökte inte ens dit av fri vilja, utan var påverkade av 
arbetsmarknaden. En av slutsatserna av studien är att män enbart väljer så kallade 
kvinnoyrken under särskilda omständigheter, såsom arbetslöshet, skada. Män undviker 
generellt kvinnoyrken eftersom det är låg status, och ofta sämre betalt. Och väljer enbart 
det om inget annat står till förfogande (Bagilhole & Cross, 2006).  

I Karlssons (2007) rapport om mäns upplever att arbeta inom äldreomsorgen säger en av de 
manliga intervjupersonerna att det finns fördomar om att kan man inte bli något annat kan 
man alltid jobba inom vården. I samma rapport frågas även de intervjuade om varför de 
valt att arbeta inom äldreomsorgen. Svaren här var varierande men svar om allt ifrån att de 
halkat in på ett bananskal till att de varit arbetslösa och provat på, eller blivit 
rekommenderade denna typ av arbete av antingen arbetsförmedlingen eller av anhöriga. 
Andra män har blivit sjukskrivna, eller jobbat tidigare på traditionella mansdominerande 
yrken förut. Det som förenar intervjupersonerna trots en liten spridning av anledningar är 
att de har någon inom bekantskapskretsen som arbetar eller har arbetat inom vården. På 
frågan om hur det är att arbeta inom kvinnodominerade yrken säger intervjupersonerna att 
det finns både för och nackdelar. Ett polariserat mönster framträder i det empiriska 
materialet från Karlssons rapport, vilket är att männen får mycket positiv uppmärksamhet, 
just för att de är män, samtidigt har de ögonen på sig, och om det gör något fel får de höra 
det. Ingen utav intervjupersonerna i denna rapport säger sig sakna en typisk manlig 
jargong, men däremot uppskattar de att ha en manlig kollega att tala med om typiska 
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manliga saker.  

I sin doktorsavhandling har Marie Nordberg (2005) observerat och intervjuat manliga 
arbetstagare på kvinnodominerande arbetsplatser. I hennes observationer framkommer det 
att en av den kvinnliga personalen kommer fram och meddelar att faxen är sönder till en av 
den manliga förskolepersonalen. De går gemensamt fram till faxen, och mannen trycker 
och försöker laga den medan kvinnan ser på. Nordberg (2005) menar att i samband med 
datorns och teknikens inträde i barnomsorgen och inom sjukvården har inneburit att en del 
arbetsuppgifter nu blivit manligt kodade. Det finns även kvinnligt kodade arbetsuppgifter 
som handarbeten, arbete med symaskin, skönhetsvård, matlagning. När dessa könsroller, 
som är så pass normaliserade att personalen reproducerar dem dagligen utan att egentligen 
tänka på det. Även de män som tagit anställning inom traditionella kvinnoyrken berättar att 
de ofta sett sig själv som mindre tekniskt kunniga än andra män, menar att de ofta ändå 
antas besitta traditionella tekniska färdigheter. Ett annat tema som framgick i Nordbergs 
(2005) doktorsavhandling var att även i kvinnligt kodade yrken förväntas män med hjälp 
av fysisk styrka och auktoritet upprätthålla ordningen. Exempelvis under observationerna i 
barnomsorgen gick man och hämtade de två manliga förskolelärarna för att stoppa bråket. 
Dessa ansågs också ha mer pondus än sina kvinnliga kollegor.  

I en studie Menckel och Viitasara (2000) som gjorts kring våld och hot bland kommunalt 
anställda inom vård och omsorgsarbete framkom det att det fanns inga könsskillnader 
avseende den personal som blivit utsatta för våld och de som inte blivit det. Dock utgörs 
totalgruppen av endast 5% män. En annan sak som studien gav var att lång erfarenhet har 
störst betydelse för att inte bli utsatt för våld och hot. Den grupp av utsatta människor 
bedömde själv sin fysiska förmåga och psykiska hälsa som sämre än vad gruppen icke 
utsatta gjorde. Den så kallat utsatta gruppen utgjordes av yngre yrkesverksamma (19-44 
år). Den personal som arbetar inom särskilda boenden är mer utsatta för våld och hotbild 
än de som arbetar inom ordinära boenden. 71% av totala antalet arbetande arbetar med 
vård av äldre.  

Nordberg (2005) skriver att endast relativt lite forskning är gjord internationellt inom 
området. Och då är det framförallt två perspektiv som lyfts fram. Det första är att antingen 
har män fördelar som reproducerar den rådande könsmaktordningen, eller hur illa det kan 
gå om män ger sig in i kvinnoyrken. Manliga sjuksköterskor får ofta litet utrymme, och blir 
då tilldelade traditionella manliga uppgifter. Nordberg (2005) menar även att forskningen 
utgår från majoritets och minoritetsförhållanden, som utgår från att mannens önskan är att 
avancera. Detta är givetvis problematiskt eftersom det innebär att kvinnor och män får 
olika utgångspunkter i forskningen. Även Hans Robertsson (2006) påtalar bristen på 
forskning och skriver i en artikel att forskningsfältet om manliga brytare, det vill säga män 
som tar arbete inom traditionella kvinnliga yrken och därmed bryter normen för tio år 
sedan var bristfället, men att det nu har dykt upp en del forskning inom fältet. Han nämner 
”jämställdhetens spjutspets” Nordberg, (2005) och ”Tarzan och Jane” Ekstrand (2005) som 
två avhandlingar som breddat forskningsfältet. Dessa två avhandlingar har till skillnad från 
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tidigare forskning enligt Robertsson (2006) en mer utvecklad teoretisk ansats eftersom de 
problematiserar kön, och inte enbart ser det som en variabel som är statisk. En gemensam 
slutsats är att männen formar sin identitet utifrån heteronormativa föreställningar som 
därmed återskapar den rådande genusordning som ger männen fördelar. Även kvinnorna 
bidrar till detta genom att särbehandla männen. Robertsson (2006) menar att kön inte kan 
förstås om inte sexualitet problematiseras. Detta eftersom att de bryter mot ett traditionellt 
yrkesideal genom att arbeta inom en kvinnodominerande bransch, håller 
heteronormativiteten ett starkt grepp om de manliga sjuksköterskorna, eftersom att bli 
betraktade som homosexuella kan innebära ett stigma. Detta är det viktigaste bidraget från 
dessa två avhandlingar menar Robertsson (2006:55) genom kopplingen mellan kön och 
sexualitet, och avslutar med:  

Identitet som sjuksköterska konstrueras och vidmakthålls genom att bejaka 
rådande överordnade maskulinitetsideal, inte genom att förändra dessa. Några 
jämställdhetens spjutspetsar blir inte manliga brytare utan Tarzan och Jane 
upprätthåller könsordningen eller könsdikotomin. 

 
Palle Storm (2008) riktar även kritik mot den tidigare forskning som gjorts på området om 
män i kvinnodominerande yrken och menar att man ställt kvinnor i fokus när det gäller 
genusforskning. Männen har då i viss mån klumpats ihop till en homogen grupp, som 
bärare av en dominerande maskulinitet (ibid). Dessutom spekulerar han varför det gjort 
mest forskning om manliga sjuksköterskor och inte lika mycket om manliga vårdare, och 
drar slutsatsen att sjuksköterska kräver ett aktivt val av utbildning, medan manliga vårdare 
har traditionellt setts som ett genomgångsyrke, det vill säga något man jobbar med under 
en tid för att sedan ”gå vidare” Ibid). Den forskning som gjorts om män inom 
äldreomsorgen tyder på att det finns olika åsikter och förväntningar om vad männen skall 
bidra med. Exempel på vad män kan tänkas tillföra är att det är roligt för manliga brukare 
att träffa andra män, samt att de sägs bidra med god stämning i personalgruppen (ibid). I 
Nilsson Motevasels studie (2002) visar skillnader i arbetsuppgifter där männen inte blir 
insläppta hos vissa vårdtagare, men får däremot utföra traditionella manliga uppgifter hos 
de äldre såsom att laga rullstolar, fixa med trasiga kranar som droppar (Nilsson Motevasel, 
2002). I det direkta mötet med vårdtagaren kan mannen få beröm om han lyckas med de 
traditionella kvinnosysslorna som att sköta ett hem. Män i samma studie förväntas inte 
heller vara lika duktiga som kvinnor på att veta och förstå hur ett hem skall skötas. 

I en kvalitativ studie gjord av Sörensdotter (2009) tittade hon på två olika personalgrupper 
inom hemtjänsten. En utav grupperna bestod av enbart medelålderskvinnor i ett 
glesbygdsområde och den andra en grupp i ett innerstadsområde med en mer blandad 
personalgrupp. I den renodlade kvinnogruppen var det något slags husmorsideal som rådde 
och man tog för givet att alla som arbetade där skall kunna byta gardiner, laga mat och 
liknande typ av hemmaorienterade uppgifter. De kvinnor som är medelålders har med sig 
denna kunskap när de börjar arbeta, medan yngre kvinnor inte har det i samma 
utsträckning. Åsikter som kommer fram under intervjuerna är att unga kvinnor ”är lika 
inkompetenta som männen”. Konsekvensen blir därför att de får lära in kunskapen när de 
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kommer till arbetsplatsen. Normalitet upprätthålls på arbetsplatsen då det är ”lagom” 
feminitet som efterfrågas. Kvinnor får inte ha får mycket smink, klackskor, eller motsatsen 
att hon är lite ”manlig” i sitt sätt. Sörensdotter (2009) får fram att idealtypen inom 
omsorgen skall vara av arbetarklassideal med egenskaper som noggrannhet, pliktkänsla 
och förmågan att kunna uppföra sig på ett korrekt sätt. Den homogena kvinnogruppen 
formar sina relationer med sina arbetskollegor genom att gemensamt relatera till 
exempelvis kvinnosjukdomar, graviditeter och liknande samtalsämnen.  

3. Metod 
I detta metodkapitel kommer vi motivera och redogöra för de metodologiska val och 
avvägningar vi gjort och kommer göra i vår studie. Vi redogör även för vår förförståelse, 
studiens giltighet, de etiska aspekterna samt beskriva vårt tillvägagångssätt.   

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Hermeneutik är en tolkningslära som kan hjälpa oss att förstå en människas handlingar, 
och val utifrån någonting som de fem sinnena eller den logiska analysen inte kan svara på. 
Hermeneutiken använder igenkännandet eller empatin som kunskapskälla (Thurén, 2007). 
Eftersom vårt syfte är att få en ökad förståelse av hur det är att tillhöra det 
underrepresenterade könet inom omsorgen, anser vi att hermeneutiken kan hjälpa oss, 
eftersom vi vill få en ökad förståelse för intervjupersonernas berättelser, tankar, 
upplevelser och känslor. Om man med positivistiska metoder skulle vilja förklara varför 
män jobbar inom omsorgen skulle man säkerligen kunna förstå det utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv eller med hjälp av socioekonomiska förhållanden, men inte hur 
det faktiskt känns att arbeta där. Detta hjälper hermeneutiken oss med. En nackdel med 
hermeneutiken är att det är forskaren själv som är redskapet för tolkningen, vilket innebär 
att forskarens förförståelse kan ha en betydande inverkan på hur man som forskare tolkar 
det man hör, eller det som sägs. Ett annat problem är att tolkningen måste ses i det 
sammanhang den görs, vilket betyder att om vi exempelvis genomför intervjuer så kan de 
svar respondenterna ger förstås endast i det sammanhang, och med den sinnestämning som 
rådde vid det aktuella tillfället.  

3.2Förförståelse 
Att få en ökad förståelse om ett visst fenomen innebär att man tvingas revidera sina 
tidigare uppfattningar. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln, och kan förklaras som att gå 
ifrån förförståelse till erfarenhet, eller från fördomar till verklig förståelse (Thurén, 2007). 
Christians sjuåriga erfarenhet inom handikappomsorgen från olika sorters boenden och 
daglig verksamhet har gett oss både kunskap och kompetens om hur det är att vara man 
inom omsorgen. Mattias har arbetat inom handikappomsorgen på två stycken olika 
gruppbostäder för personer med autism. Könsfördelningen på dessa båda ställena har varit 
klart överrepresenterat av kvinnliga vårdare. Detta är vår samlade erfarenhet som vi gick in 
i studien med, som sedan revideras i den avslutande diskussionen och som därmed 
genererar ny kunskap. Med hjälp av vår försförståelse ser vi det som en stor hjälp, då vi 
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kan ställa rätt typ av följdfrågor under intervjuerna för att kunna följa upp de spår som 
kommer fram då vi känner igen mycket av det som respondenterna beskriver och förklarar. 
Nackdelen med vår förförståelse kan vara att vi har en bild som redan är bestämd och den 
bild vill vi få bekräftad av de vi intervjuar. 

3.3 Kvalitativ metod 
Den vetenskapliga metod vi avser att använda oss utav för insamlandet av det empiriska 
underlaget är kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen handlar om att studera 
egenskaperna, eller karaktären hos ett visst fenomen, medan man inom den kvantitativa 
forskningstraditionen snarare intresserar sig för mängder (Widerberg, 2002). Applicerat på 
vårt fenomen kan man säga att genom att vi avser att studera mäns upplevelser av att arbeta 
inom ett traditionellt kvinnodominerande yrke, medan om vi skulle valt att studera det 
utifrån en kvantitativ metod skulle vårt syfte snarare vara att undersöka hur vanligt 
fenomenet är, eller vilka samband och regelbundenheter som kan tänkas finnas mellan män 
i liknande situation genom att exempelvis ta fram siffror som underlag för analys snarare 
än ord. Andra utmärkande drag för kvalitativ metod är att den har en induktiv syn på 
förhållandet mellan teori och praktik, eftersom teorin skapas utifrån det empiriska 
forskningsresultatet (Bryman, 2011).  

3.4 Kvalitativ intervju 
Då vår frågeställning handlar om att ta reda på mäns uppfattningar, känslor och syn på att 
arbeta inom omsorgen, beskriver Bryman (2011) en kvalitativ intervju som lämplig. Vid 
kvalitativa intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar. Utmärkande drag för 
den kvalitativa intervjun är att frågorna är utformade med en viss flexibilitet för att nå den 
information som rymmer respondentens upplevda värld. Det finns olika former av 
intervjuer inom den kvalitativa forskningstraditionen, och den vi valt oss av är den 
semistrukturerade varianten, vilken är ett mellanting mellan standardiserad och 
ostrukturerad. Styrkan med den semistrukturerade intervjun är flexibiliteten, då den utgår 
från en intervjuguide, men som Bryman (2011) nämner är önskvärt att låta intervjun röra 
sig åt olika riktningar eftersom detta ger oss kunskap om vad intervjupersonen upplever 
vara viktigt att belysa. Detta ger även oss mer detaljerade svar, och ger oss möjlighet att 
följa upp vissa frågor med följdfrågor som avviker från intervjuguiden. När vi utformade 
intervjuguiden har vi utgått från egna erfarenheter och förförståelse. Intervjuguiden är 
vanlig att man använder sig av vid semistrukturerade intervjuer och innebär att teman 
färdigställs innan intervjuerna genomförs. Dessa teman är ämnen som skall beröras men 
behöver inte komma i någon särskild ordning. Bryman (2011) nämner även vikten av att 
inleda med bakgrundsfrågor om exempelvis antal år i yrket, ålder i syfte att få en täckande 
bakgrundsinformation för att kunna sätta in de svar vi får i personens sammanhang. Detta 
gjorde vi genom att vi inledde varje intervju med att fråga om antal år i yrket och vilka 
befattningar personen haft.  
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3.5 Urval 
Ett subjektivt urval passar vår undersökning då den innebär att forskaren har en 
uppfattning om att just dessa personer har god kännedom om området, och lämpar sig 
därmed särskilt för studien (Dencombe, 2009). De handplockade personerna som vi valt, 
har varit kollegor till en av oss samt medarbetare inom kommunen där en av oss varit aktiv 
tidigare. Genom detta anser vi att dessa personligheter kan ge oss en berättelse och 
förklaringar utifrån deras verklighet som de vågar tala om, av den anledningen att de 
känner förtroende för en av oss och vågar prata i öppet forum. Med ett subjektivt urval har 
vi tillåtelse att handplocka dessa personer för att uppnå en kritisk uppfattning (Dencombe, 
2009). Till vår kännedom är att de har lång och bred erfarenhet av att jobba inom 
omsorgen på enskilda verksamheter och på flera olika boenden inom handikappomsorgen 
som gör det innehållsrikt att ta del av deras insyn och iakttagelser samt känslor som 
uppstår i interaktion med den kvinnodominerade arbetsplatsen.  

3.6 Tillvägagångssätt 
Redan i den metodförberedande kursen vi läste innan själva uppsatskursen bestod i att vi 
skulle författa en uppsatspromemoria. Denna var en plan för hur vi skulle genomföra 
uppsatsen under själva uppsatsförfarandet. Denna utgjorde sedan en grund för oss som vi 
sedan kunde bygga vidare på. Under arbetet med pm:et läste vi in oss på ämnet, och hittade 
artiklar och tilltänkta teorier för att på så vis vara inlästa på ämnet väl innan vi åkte ut för 
att intervjua. Vi tog även hjälp av Högskolebibliotekets personal för att söka relevanta 
vetenskapliga artiklar. Innan vi påbörjade insamlandet av det empiriska materialet fick vi 
feedback på vår intervjuguide av vår handledare. Efter vi korrigerat dessa tips och 
synpunkter kunde själva materialinsamlingen påbörjas. Respondenterna kontaktades i ett 
tidigt skede av uppsatsen för att vi har båda erfarenhet av att detta kan vara tidskrävande 
och svårigheter kan uppstå att få till tillräckligt många intervjuer samt att etablera en 
kontakt. Vi avsatte 60 min till varje intervju för att inte känna någon stress och för att 
respondenterna skulle ges tid att utveckla sina svar och ha tid att tänka igenom sina svar. 
Sju utav intervjuerna genomfördes hemma hos respondenterna för att skapa en avslappnad 
miljö och för att vi inte skulle bli störda eller avbrutna. De två andra intervjuerna 
genomfördes i ett garage respektive ett avskilt rum på ett bibliotek. Vi såg även till att inte 
genomföra mer än tre intervjuer per dag för att undvika att bli trötta och därmed eventuellt 
ofokuserade. Alla nio intervjuerna genomfördes under en två veckors period, i en kommun 
inom Hallands län. Inför varje intervju berättade vi kort om syftet med studien, och frågade 
om vi fick spela in intervjuerna eftersom det skulle underlätta själva analyserandet av 
intervjuerna. Samtliga nio personer gav sitt samtycke till att bli inspelade. Inspelningen 
gjordes med en mobiltelefon som vi placerade mitt på bordet under samtalet. Denna 
fungerade perfekt och vi kunde tydligt höra vad som sades. Inspelningarna möjliggjorde att 
vi kunde vara mer närvarande i samtalet, och kunde enbart fokusera på själva intervjun. 
Under intervjun gjorde vi även lite stödanteckningar emellanåt om vi kom på någon 
följdfråga, eller om det var något speciellt som hände i rummet, eller någon tanke som 
uppkom i samband med intervjun.  
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Eftersom vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer som metod, så utgjorde vår 
intervjuguide endast ett underlag, vilket gjorde att våra intervjuer pendlade mellan 
semistrukturerade och ostrukturerade beroende på hur respondenten svarade. På en del 
frågor fick vi väldigt korta svar, medan andra frågor fick vi långa utförliga resonemang. 
Vårt metodval gav oss också möjlighet att ställa kompletterande frågor på vissa frågor och 
be dem utveckla och berätta mer om vissa spår som vi ville följa upp.  

Om vi skall reflektera om själva genomförandet av intervjuerna kan man säga att vi växte 
med uppgiften allt eftersom intervjuerna genomfördes. I början kände vi oss spända och 
lite nervösa på hur frågorna skulle uppfattas och hur intervjun skulle gå. Men detta släppte 
i takt med att intervjuerna betades av. Det var en fråga som en del av respondenterna inte 
riktigt uppfattade, och det var frågan om de är nöjda på det sätt som personalgruppen är 
sammansatt. Frågan känner vi att vi kanske så här i efterhand borde omformulerat, för att 
göras begripligare. Vi märkte inte heller av någon intervjuareffekt som innebär att vi som 
intervjuare skulle påverka svaren så pass mycket att det skulle ha någon påverkan på 
svaren. Samtliga nio personer verkade avslappnade och kunde förklara och resonera 
utförligt på de flesta frågorna. Dock märkte vi av vår förförståelse vilken avspeglade sig i 
en del följdfrågor som gick ut på att vi delade med oss av våra egna personliga erfarenheter 
i frågeform, och ifrån vilka samtalet kunde tas vidare ifrån. Detta kunde exempelvis röra 
om vem som brukade grilla på somrarna på gruppbostäderna samt om vem som ansvarade 
för specifika arbetsuppgifter, som utifrån våra egna erfarenheter till större delen utförts av 
män.  

Efter att intervjuerna genomförts var det dags att analysera vårt material. Syftet med detta 
är enligt Olsson & Sörensen (2011) att upptäcka olika mönster i materialet. När vi 
genomfört intervjuerna satte vi oss ner tillsammans och lyssnade igenom dem för att 
upptäcka mönster, och kategorisera vårt material utifrån teman i syfte att göra personernas 
berättelser mer begripliga. Vi började med att transkribera och skriva ut intervjuerna för att 
få en översikt om vad som sagts. Därefter skrev vi ut de nio intervjuerna för att ha dem på 
papper. Råmaterialet kategoriserades sedan efter våra frågeställningar, där vi klippte ut alla 
de passager som behandlade respektive fråga. Utifrån dessa kategoriseringar extraherade vi 
ytterligare material och skapade teman och lyfte ut särskilda citat ur materialet som vi 
ansåg skulle förtydliggöra de teman vi valt ut. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av det 
som Bryman (2011) kallar tematisk analys. Att vi väljer att skriva inspirerad av är att 
Bryman (2011) skriver att den tematiska analysen saknar en tydlig bakgrund och tydliga 
tekniker om hur man faktiskt går tillväga. Den går ut på att skapa ett index av centrala 
teman som framkommer i det empiriska materialet. vi har tittat efter det som Bryman 
(2011) kallar för Repetitioner, likheter och skillnader. Repetitioner är återkommande teman 
hos respondenterna som och likheter och skillnader innebär att man kategoriserar 
materialet efter likheter och skillnader i respondenternas svar.  
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3.7 Tillförlitlighet 
För att uppnå en bild över hur tillförlitligheten på vår kvalitativa undersökning är, nämner 
Bryman (2011) att reliabiliteten och validiteten innehåller betydelsefulla 
bedömningsgrunder. Det är svårt för oss att garantera trovärdigheten, eftersom det finns så 
många faktorer som kan påverka det som vi får ta del av under intervjuerna. Det kan 
handla om att personerna har en dålig dag och projicerar över sina direkta känslor i de svar 
de ger som inte är förenliga med deras egentliga känslor, eller tvärtom att de är positivt 
inställda och ger en mildare ton än de direkta upplevelser som de egentligen skall berätta 
om vid varje tillfälle dessa frågor de besvaras kommer upp. Då det gäller reliabiliteten så 
kan vi inte heller garantera att samma svar eller områden kommer att träda fram om någon 
annan utför undersökningen. Detta eftersom det som framkommer under intervjuerna är 
kontextbundet till det tillfälle de genomfördes. Detta beror på att vi har olika glasögon och 
uppfattar det vi hör och ser på olika sätt än andra. Med hjälp av vår förförståelse har vi följt 
upp vissa svar då det varit intressant för oss att gå vidare på djupet. Med kvalitativ 
forskning, så diskuterar flertal forskare om dessa två begrepp är anpassade till denna sorts 
av studier då det är så många faktorer som styr genomförandet och resultatet (Bryman, 
2011).  

Bryman (2011) nämner tillförlitlighet som består av fyra delkriterier som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa har vi inte 
använt oss av eftersom tiden för genomförandet av detta har varit begränsad i vår studie. Vi 
har istället använt oss av det som författaren föreslår istället för tillförlitlighet som ett slags 
komplement som kallas för äkthet eller autenticitet. Äkthet anser vi passa i vårt arbete till 
det bättre, både tidsmässigt och innehållsmässigt utifrån det vi belyser och som skall 
innehålla så hög trovärdighet som möjligt. Äkthet utgår ifrån fem kriterier och dessa är 
rättvis bild, som visar de sprida uppfattningar som respondenterna uppvisar. Ontologisk 
autenticitet är till hjälp för att respondenterna skall få en bättre förståelse och att vi sätter 
deras situation i ett större sammanhang. Pedagogisk autenticitet skall medföra att 
respondenterna får en ökad förståelse för hur andra i deras situation upplever att vara man 
inom omsorgen. Katalytisk autenticitet innebär att männen kan ändra sin situation när de 
förstår sammanhanget och beskrivningarna i undersökningen. Det sista kriteriet är taktisk 
autenticitet som handlar om att studien har bidragit till att respondenterna har fått en bättre 
kunskap för att kunna ändra saker och ting som kan tänkas sig behövas. 

Det vi däremot har gjort konkret för att öka tillförlitligheten var att spela in samtliga 
intervjuer på en mobiltelefon, samt förde stödanteckningar om det var något vi kom att 
tänka på under intervjuförloppet. Efter genomförandet transkriberade vi dem direkt när vi 
kom hem, för att ha dem färskt i minnet. Detta var möjligt att utföra eftersom vi hade bokat 
in max tre intervjuer per dag.  
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3.8 Etisk reflexion 
När vi utförde våra intervjuer tog vi hänsyn till de fyra etiska principer, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2011). Dessa principer innebär att vi började med att informera de berörda personer som 
skulle intervjuas, om vårt syfte med studien och deras medverkan som kan vara betydande 
för att uppnå ett bra resultat. De fick reda på att de helt frivilligt medverkar samt att de kan 
lämna deras deltagande när som helst under studiens gång utan några förpliktelser. 
Forskarens skyldigheter sträcker sig till att respondenterna skall veta vilka moment som 
studien sträcker sig till Bryman (2011), detta nämnde vi för personerna om vi kom att 
upptäcka intressanta teman under intervjuerna och vill återkoppla för ett par 
kompletterande frågor efter första intervjun. Då alla personerna vi intervjuade är myndiga, 
så bestämmer de själva om de vill medverka eller inte och därmed har vi tagit hänsyn till 
samtyckekravet. Konfidentialitetskravet utgår ifrån att inte röja personuppgifter eller andra 
uppgifter om personerna som medverkar, vi löste detta med att inte nämna något eller 
bekräfta då vi tror att vi kommer få frågan om vilka fler som deltar i undersökningen. Vi 
har använt fingurerande namn i uppsatsen för att värna om deras anonymitet. Det sista vi 
har att beakta är nyttjandekravet, som handlar om att det som kommer fram i materialet får 
endast användas till vårt ändamål i studiesyfte och inget annat. 

4. Resultat 
Här nedan följer vår presentation av det empiriskt insamlade materialet. Vårt upplägg är att 
vi har delat upp vårt resultat efter de tre frågor vi hade för att besvara vårt syfte. Utifrån 
dessa frågor har vi skapat teman, från vilka vi byggt upp vårt resultat ifrån. Resultatet 
inleds med en kort presentation av intervjupersonerna.  

4.1 Kort presentation av Intervjupersonerna 
Här ges en kortare beskrivning av de personer vi intervjuat genom att redogöra kort för 
antal år de arbetat inom vården och inom vilka områden, vilken yrkestitel/titlar de haft 
genom åren samt vilken utbildningsbakgrund de har. De namn vi har valt att ge våra 
respondenter är påhittade, i syfte att värna om sekretessen och därmed försäkra oss om 
deras anonymitet. Alla våra respondenter är yrkesverksamma i en kommun i Hallands län, 
och arbetar för tillfälligt med allt ifrån vårdare inom handikapp eller äldreomsorgen till 
personliga assistenter.  

Jörgen- Har arbetat inom handikappomsorgen sedan -93, och jobbar som personlig 
assistent för stunden, men har även tidigare varit barnskötare, elevassistent. Jörgen var 
tidigare fabriksarbetare innan han utbildade sig till barnskötare. 

Sigvard- Är utbildad skötare och arbetade ett tag inom psykvården innan han började inom 
handikappomsorgen där han jobbat sedan 21 år tillbaka. Har en tidigare yrkeshistoria från 
träbranschen där han arbetade på sågverk, hyvleri och sålde byggmaterial. 

Johan- Har varit verksam inom området handikappomsorgen sedan 8 år tillbaka på flertal 
gruppboenden och jobbar som personlig assistent numera. Saknar formell utbildning inom 
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vården och har en gymnasieutbildning inom livsmedel. 

Stefan- Började jobba inom vården efter gymnasiet och har under 30 år haft lite olika 
yrkestitlar såsom skötare, vårdare och personlig assistent. Har läst flera småkurser och 
GPU, en grundkurs på 40 veckor inriktad för psykiskt utvecklingsstörda. Jobbade en tid 
som saneringstekniker.  

Joakim- Har arbetat tidigare inom apotek, posten, hotellbranschen, fabrik och jobbar 
numera sedan 7 år tillbaka som personlig assistent och vårdbiträde inom omsorgen. 

Krister- Har jobbat på olika gruppboenden inom handikappomsorgen sedan 6 år tillbaka. 
Har tidigare arbetat som snickare, målare och saknar formell vårdutbildning. 

Anders- Är utbildad maskiningenjör i botten. Han har läst psykologi och kurser inom 
pedagogik. Anders har arbetat på ett gruppboende inom handikappomsorgen i 19 år.  

Sven- Har arbetat i 11 år som personlig assistent, vårdare och boendestödjare inom 
handikappomsorgen, vilket han började med direkt efter gymnasiet. Sven har utbildat sig 
till undersköterska i vuxen ålder. 

Christoffer-Är utbildad mentalskötare som började sin bana på sjukhus inom psykiatrin 
och har sedan arbetat på gruppbostad, både som omvårdnadspersonal och boendestödjare. 
Christoffer har varit verksam under cirka 25 år inom omsorgen. 

4.2 Val av yrke 
Våra intervjupersoner skiljer sig åt en del i varför de har valt att arbeta inom vården och en 
del har en formell utbildning antingen inom psykiatriområdet, eller har gått en 
eftergymnasial utbildning som motsvarar det gymnasiala omsorgsprogrammet, som ger en 
undersköterskekompetens. Utav de personer som inte har en formell utbildning kommer de 
från mera traditionella manliga yrkesområden såsom trätekniker, elektriker, snickare, 
målare samt lagerarbetare. Att valet föll på just arbete inom vården var för vissa en slump, 
medan andra har jobbat inom området hela tiden. Av de personer som inte har en formell 
utbildning var det antingen genom släktingar, vänner som de kom i kontakt med yrket, 
eftersom dessa personer var yrkesverksamma inom området och kunde teckna en bild av 
vad yrket praktiskt innebar. Jörgen sökte sig till vårdyrket i samband med en axelskada, 
som hindrade honom att fortsätta att arbeta inom fabrik, han tröttnade även på arbetet i 
fabriken där han upplevde att han stod stilla: 

Tugget, om att man söpit i helgen, knullat i helgen? Den här jargongen, till slut står 
det en upp till halsen. Tänkte fan, det här kan jag inte hålla på med t ills jag b lir 
pensionär, det funkar inte, Det är inte utvecklande. (Jörgen) 

Johan trivs med sitt arbete och säger: ”Det är världens bästa jobb, passar mig perfekt, frihet 
under ansvar”. Liknande åsikter ger de andra respondenterna också och alla verkar trivas 
med sina yrkesval. När lönejämförelsen kommer på tal hänvisar de till andra traditionella 
arbetaryrken som jämförelsetal och motiverar den lägre lönen med det faktum att man i 
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stor utsträckning kan påverka sin egen dag, att man får vara ute, och i en hemmamiljö 
snarare än ute på ett bygge eller på ett fabriksgolv. 

De flesta utav respondenterna har en vänskapskrets som inte säger någonting om deras 
yrkesval eftersom de känt varandra under en längre tid, och det är därför ingenting man 
direkt disskuterar eller har en åsikt om. Däremot när informanterna kommer i kontakt med 
personer de inte känner lika väl tecknar de en polariserad bild av omgivningens reaktioner 
beträffande deras yrkesval. Sven uttrycker det så här:  

Om man  träffar folk på krogen är det kanske inget man  drar upp, vad man  jobbar 
med. Det  är ett klassiskt lågstatusyrke. Kan  du inte bli något annat kan du alltid 
jobba inom vården. Det är de och lärare som är två sådana klassiska yrken. I början 
hade jag och vänner en bild av att det handlade om att torka avföring eller så. Och 
även när man kommer med brukarna på stan och någon av de kanske skriker till, kan 
man  känna att allmänheten är lite avvaktande. Det blir väl lite utav en ku lturkrock 
när man kommer ut i samhället. Men när man är på släktkalas och så kan man få 
höra oh, vad duktiga ni är att ni hjälper människor. Antingen tycker folk det är fint 
eller så tycker de att det är äckligt. Att det förknippas med torka avföring och dåligt 
betalt. 

Christoffer säger: 

Vad fint bara fö r det är en kille , det är säkert en hypotes som finns. Eftersom jag inte 
ser mig  själv  som sådan, då är jag inte heller mottaglig  för sådana floskler. Däremot 
inom yrket har jag stött på kollegor som tyckt att ”äsch du kan väl bättre” och varför 
skulle de jag  hjälper inte vara värda mig  då? Det finns egentligen ingen karriär att 
tala om inom yrket. I sådana fall får man omskola sig till något annat. Det finns 
mycket strukturer och så, men  en fördel gentemot sjukhuset är att man  får komma ut 
på exempelvis promenader. Det ger ett livsvärde på något sätt. Man behöver inte 
sträva efter positioner och löneökningar om man kan trivas. 

Joakim tror att det finns lite av en töntstämpel i ”killvärlden”. Innan han själv började 
arbeta inom vården och:  

Såg någon som jamsade omkring med  någon i rullstol och käkade mjukglass på stan 
och man hörde att de hade 150 spänn i timmen, då tänkte man- va fan är det här, då 
kan man bara tänka vad arbetslösa människor som har förlorat huset precis tänker, 
och de får inte ut mer än 7500 kr i a-kassa tänker, och ungarna får börja jobba när de 
är 16. (Joakim) 

De flesta han kommer i kontakt med säger att det är ett viktigt jobb vi utför, speciellt de 
med egna barn, eftersom de har kanske lättare att sätta sig in i deras situation om de själv 
skulle fått ett barn med särskilda behov menar Joakim.  

Mönster hos de som jobbar inom branschen är att det är en lugn, skön, bekväm miljö att 
jobba inom och samtliga verkar trivas med sina arbeten. Krister berättar orsaken varför han 
och en del av sina kollegor jobbar inom branschen, det är för att man kan ha ett eller flera 
extra jobb exempelvis musiker, snickare eller mecka med bilar då man jobbar oftast sju 
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dygnspass per månad som är en heltidstjänst förklarar han.  

Joakim säger att det är en viss typ av män, ”rödstrumpemän” som stannar kvar inom denna 
typ av bransch, den klassiska mannen tror jag att han behöver ta ny mark, sträva efter ny 
mark och tål inte tystas. Han har inte mycket att hämta här är Joakims åsikt. Han berättar 
vidare att det inte handlar om att någon är ute efter honom, utan det passar inte modellen 
riktigt, man bör vara en lagspelare, för det första så är det ett kvinnodominerat yrke och när 
det handlar om spetskompetens, så räcker det med en chef har det. 

4.3 Vad tillför männen 
När vi ställer frågan om vilka eventuella vinster som kan tänkas finnas med att ha en mer 
blandad personalgrupp av både kvinnor och män svarar de allra flesta av respondenterna 
att detta är att föredra. Stefan säger att det är så världen ser ut där ute, att det finns ungefär 
lika många män som kvinnor och att det är bra för brukarna att personalstyrkan skall 
spegla det samhälle vi alla lever i. Respondenterna är också inne på det att ha enbart 
kvinnor är lika illa som att ha enbart män i personalgruppen. Med för många kvinnor blir 
det lätt grupperingar och mycket skitsnack säger Sigvard, men med för många män blir 
snacket för grovt, vilket inte heller är bra avslutar han. Men sen lägger Sigvard till att 
människor är komplexa varelser och att män och kvinnor bidrar med olika synvinklar. Det 
handlar inte enbart om män och kvinnor, utan det finns olika åldrar med, vilket gör att 
Sigvard har jobbat med män där han inte har något större socialt utbyte med, ofta beroende 
på att dessa har varit relativt unga, och tillhör en helt annan generation med ett annat sätt 
att tänka på. Det bästa för honom är att ha blandad representativitet av alla sorter, gammal 
som ung, kvinnor som män. Anders är inne på samma sak och menar att det är viktigt för 
brukarna att lära sig att det finns både män och kvinnor i samhället och att det finns olika 
uttryckssätt. Han ser det som att män och kvinnor kompletterar varandra och bidrar med 
olika egenskaper. Krister menar att man inte enbart kan tala om lika många män och 
kvinnor på en arbetsplats, utan att det istället handlar om att ha rätt individer/personal på 
rätt plats, och att kön som variabel är otillräcklig. För honom handlar det att slå hål på den 
rådande kultur som generellt finns inom dessa arbetsplatser, och ta bort den gamla synen 
på vårdande. Krister pekar på att det här gäller att ha en chef som ser dessa kulturella 
mönster, och som har förmågan att bryta dem, för att få in en mer pedagogisk diskurs. 
Sven är inne på att fördelen med en mer könsjämlik arbetsplats kan innebära att man som 
personal gör varandra bättre, genom att exempelvis duscha noggrannare och att man mer 
tänker på vad man säger. Stefan är inne på samma spår och säger att det är mixen som är 
bra, eftersom det blir en bättre jargong, då männen blir lite mjukare och kvinnorna blir lite 
hårdare på något sätt. 

Något vi ser och märker är att det upplevs som ett mervärde att ha en man bland kvinnorna. 
Stefan berättar om när han var ung och söt då bredde kvinnorna mackor till honom de som 
arbetat där länge, så han åt ordentligt och de tog mammarollen så att säga. Christoffer fick 
stanna kvar ett år extra när verksamheten minskade personalen på grund av hans 
personlighet. Under intervjuerna kommer det fram exempel på hur det kan upplevas 
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negativt att vara man. Sigvard berättar om en manlig kollega som senare blev politiker, han 
kom in och hade idéer om att utveckla verksamheten, han var väldigt auktoritär och sökte 
mycket självbekräftelse. Sigvard berättar att gruppen var väldigt sårbar vid det tillfället så 
han gick över, han fick över majoriteten på sin sida och började köra sitt race, det som 
hade tagit fem år havererade efter ett halvt år, brukaren var helt slutkörd, kontakten med 
anhöriga havererade för fem år framöver om inte längre. Det hela slutade med att det 
kördes i botten, det kom in högre läkare och sa, detta är galenskap, så han fick sluta, då 
slutade hans gruppering också. Sigvard fortsätter och berättar att det förväntas vissa saker 
av honom som man och att det är vissa gånger fördel av att vara man, exempelvis i 
kontakten med andra när man möter en man, en brukares pappa, han förklarar det hela med 
att det är lättare om man är snygg för att få ett jobb osv. Man har nytta av vissa saker och 
nackdel av vissa, det är så det funkar i världen. Sven berättar att vi killar som gillar bada 
fick möjligheten att åka till stranden, där vi kunde dela omklädningsrum och ligga och 
tillbringa hela arbetsdagen på stranden i princip, men när lite mer avancerade maträtter 
skulle göras när man var yngre kunde man slippa, om man sa att man aldrig gjort det förut, 
och en del av hushållssysslorna kunde vara mer förlåtande mot oss killar eftersom vi gjorde 
andra saker.  

4.4 Hot och våld 
När vi talar med respondenterna så berättar flera att det förväntas att som man skall man 
klara en del sysslor och saker, och även att ta tag i hot och våldssituationer när brukarna 
blir våldsamma, där männen oftast sätts eller söker sig självmant till de tyngre 
verksamheterna. Johan berättar att cheferna har oss här för att stå upp mot våldet. 

Sista stället jag var på under 2 år, vägrade kvinnorna att ha en brukare, där fick vi 
män ta det, det fick man bara ta, så var det ju, det var inte kul alltid, och det var en 
viss risk med att ha han, då fick man ju stryk och så. (Johan) 

Sigvard menar att vi män är mera lugna och har koll på sitt känsloliv i jämförelse med 
kvinnorna i mötet med brukarna. Joakim förklarar sin syn på vilka som passar att arbeta 
med personer med diverse psykiatriska störningar, han menar att det första de pejlar av är 
om personalen har koll på sig själv, detta påverkar arbetsplatsen, brukaren och personalens 
mående. Han nämner vikten av att förhålla sig på ett låg-affektivt sätt att inte bidra till att 
situationen förvärras i mötet med brukaren, det handlar om din röst, eller att smälla med en 
stol, stänga dörren och brukarna blir påverkade, det blir en sekundär effekt, ringar på 
vattnet blir det. Många kvinnor som Johan arbetat med kommer i god hand med brukarna 
fast när de hamnar i affekt, så får vi män gå in och sätta oss, och det blir lugnare av en 
manlig närvaro. Jörgen berättar att som personal i mötet med brukarna handlar det mycket 
om dig som person om du lyckas eller inte, de måste kunna lita på dig.  

Christoffer beskriver att på de ställen han varit på så har det varit upp till personen att lösa 
uppgiften, inte om det varit man eller kvinna. Han menar att det kan vara så att många 
kvinnor känt sig mindre lämpade, för de kanske varit osäkra eller varit mindre till växten. 
Det bottnar sig inte att det skulle varit så, utan det kan vara deras självkänsla. En del kan 
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tänka att det klarar jag inte, jag är en liten tjej, det har funnits små tjejer som lyckats med 
uppgiften liksom, stora själsligt små killar som misslyckats.   

Våld och hot är ett återkommande tema som männen pratar om och Stefan berättar att han 
fått gå kurser i självförsvar för att hantera hot och angrepp. Han berättar att kvinnorna 
aldrig fick vara ensamma där utan att det skulle finnas alltid en man närvarande. Johan 
hade flera exempel och återgav att en 45 årig undersköterska anställdes och kom direkt 
från äldreomsorgen utan kunskap om hur man arbetar med personer med autism, hon fick 
en massa stryk för att hon körde det gamla racet som man gör inom äldreomsorgen. Hon 
tog inte hänsyn till att det är personer med autism hon jobbar med, Johan beskriver det så 
här: 

         Hon blev totalt överkörd, att bara anställa en person för att fylla  en plats, där 
kommer man tillbaka till chefsfrågan, man kan inte bara sätta en person på en plats 
hur som helst. 

Till sammanhanget berättar Sigvard att om man är man inom detta yrke, sätts man ofta på 
de lite tyngre brukarna, det är alltså inte acceptabelt ändå i Sverige att en kvinna får stryk, 
och det är väl bra menar Sigvard och nämner att det inte är häller bra om en man får stryk, 
men det är mer accepterat. Sven berättar om en brukare där vi skulle vara tre stycken som 
skulle ta hand om honom, på en grön matta, där han skulle skrika ut sin ångest. Och om vi 
killarna var i huset, var det alltid vi som fick ta honom, för att han var ganska stor och stark 
berättar Sven.  

4.5 Upplevelser av att vara man inom omsorgen 
Vi ser även mönster på att en del män blir kategoriserade utifrån ett manligt ideal ifrån 
kvinnornas erfarenheter och syn av män. Krister ger ett exempel från en av hans tidigare 
arbetsplatser och berättar att där fanns en mycket dominant kvinna som hade en nedlåtande 
och ett mobbande förhållningssätt, hon uttryckte väldigt ofta att ni män är duktiga på att 
prata. Han berättar även om när han var på en verksamhet som vikarie och den äldre 
generationens kvinnor höll koll på honom, testade om han kunde städa, tvätta och stryka 
kläder. Han upplevde sig övervakad och kunde aldrig slappna av utan fick vara på sin vakt. 
Sigvard belyser oss om att vi skall vara medvetna att det kan vara tungt att jobba med 
mycket kvinnor, att det kan vara riktigt jävla tungt när ett kvinnolag sätter igång, och man 
får bära det här, deras mans idéer om hur en man är och inte bli behandlad med att vara 
människa. Han ger ett exempel när en kvinna kom till arbetsplatsen som haft mycket dåliga 
erfarenheter av män, hon gjorde det till en sanning att män är på ett speciellt sätt och folk 
tror på detta eftersom det blir en sanning efter ett tag. Sigvard började undra om han var 
sån innan han förstod att det är enbart deras fantasier. Joakim känner sig diskriminerad 
hela tiden, hans personliga uppfattning är att han inte kan diskriminera, då han gör det 
ibland, så kan jag inte komma undan med det, medan de kan göra det långt gånget, med 
skoj, meningen är att vi män skall tåla skämt om oss, då talar jag om oss män generellt, 
som man och inte som arbetsuppgift, ribban ligger på en helt annan nivå. Han menar på att 
det är rätt allvarligt, det bidrar till den här klyftan på en arbetsplats som inte skall vara, det 
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är en kvinnokultur, många gillar det där. 

Jag skulle aldrig kunna dra alla  kv innor över en kant som en anekdot om en annan 
kvinna, n i är kvinnor, hö hö, som den där skulle aldrig gå, medan de skulle kunna 
dra, så gjorde min gubbe, sådana är ni karlar, hi hi hi. (Joakim) 

När det gäller städningen som är ett återkommande ämne i respondenternas berättelser 
nämner Johan en historia av flera där det började med att de hade städschema för varje dag 
där alla skulle städa för minsta lilla. En av tanterna som Johan kallar fotografen hade 
fotograferat ”before and after” med sin kamera hur det skall se ut när det är städat och visat 
upp detta på ett arbetsplats möte, och sagt att så här skall det se ut och berömt sig själv.  

Den nivån är det på, jag pratade med min chef och hon sa senast att det är 
fortfarande följetong kring städningen. (Johan) 

När vi frågar Kristoffer om matlagning säger han att på hans ställe är kvinnorna 
förvånansvärt dåliga på det, och det mesta av maten lagas av män. När kvinnorna lagar mat 
brukar det bli pastasallad, medan männen tillreder en stek.  

Det vi även ser som kännetecknar många mäns bild är att männen har lättare att fatta beslut 
medan kvinnorna inte har det under arbetsplatsträffsmöten. Anders återger hans berättelse 
och historia där kvinnorna hade en form av totalkontroll, varje arbetslag hade grupper som 
hade blivit tilldelad ansvarområden, där han tycker speciellt kvinnorna hade svårt att hålla 
sig till deras områden och la sig i hur andra gjorde, det handlade bland annat om hur man 
möblerade gruppbostaden, lagade maten osv. 

Det här är ju en arbetsplats, du kan möblera hur fan bäst du vill hemma hos dig, skit 
i det här, det tyckte jag att de hade svårt med. (Anders) 

Vi frågar Krister om han tror det finns vinster med en jämlik könsfördelad arbetsplats och 
han svarar: det handlar inte så mycket om hälften män och hälften kvinnor, det handlar mer 
om att ha rätt individer/personal. En chef behövs som styr upp det, tydliggöra vad det man 
skall göra, jag känner ofta att cheferna varit dåliga på att rekrytera personal. Johan 
upprepar och är tillbaka på chefsfrågan, när man anställer, det spelar ingen roll om det är 
en man eller kvinna, det har kommunen missat, det har gått alldeles för mycket pengar som 
det egentligen inte borde gjort. 

Joakim förklarar att män överlag inom branschen har lättare att säga vad de tycker i 
sammanhanget, det kan vara i grupp, man mot man. Han fortsätter att berätta att inom 
handikappomsorgen kan det framställas som plump, aggressiv och dylikt, man får inte 
gehör för det som sägs, folk slår dövöronen till, går i försvarsställning.  

 ”Det är svårt att vinna mot det, fem myror är mer än fyra elefanter, klassiskt 
uttryck” (Joakim) 

Joakim menar på att du kan vara hur stark och duktig som helst, lyssnar ingen så går det 
inte fram. Det blir lite i form av en kvicksandseffekt, ju mer du fäktar och försöker göra 

20 
 



dig hörd, blir du ointressant för gruppen, det är inte så att de är ute efter dig, det passar inte 
att buffla på som på manliga yrken. Jörgen säger att om det är något han saknar så var det 
mer raka puckar inom fabriken där han arbetade tidigare, det kan vara mer så med kvinnor 
som en kniv i nacken så att säga. Det är oerhört svårt ibland att vara rak, och är man rak så 
uppskattas inte det: 

Ibland om man exempelv is har höjt rösten och brusat upp, då har man ”varit 
aggressiv” och det har man inte sagt direkt utan det har kommit t ill chefen, och det 
är då jag tappar tilliten till mina arbetskamrater. (Jörgen) 

Jörgen berättar att som man får man ta de traditionella manliga grejorna, rensa avlopp, fixa 
och dona. Anders berättar om daglig verksamhet, där de är med de manliga brukarna och 
utför sysslor som att klyva och stapla ved samt diverse skogsarbete. Sven berättar om 
likvärdig verksamhet på ett lantbruk där de ingår i ett manligt arbetslag med 
lantbruksarbetare, Sven nämner att det ofta underförstått var männen som fick åka på dessa 
aktiviteter. Johan berättar om en lampa går sönder, så väntar man hellre tre dagar på mig 
innan det blir ordnat. Det kunde gå fyra dagar efter tanterna varit på Ikea och det låg en 
kartong som väntade på oss män, de är män de kan ta det, lät jargongen som Johan berättar 
om. Han blir irriterad när det gått fem dagar och han varit långledig och kvinnorna inte 
tagit tag i det, det är ju inga muskelgrejer utan pappersgrejor. Johan fortsätter och förklarar 
att:  

Skall jag vänta på kvinnorna för att det skall städas, tänk om jag hade ställt 
skurmoppen i fyra dagar i väntan på min kollega, hon är kvinna, det kan hon ta, då 
hade man inte hade haft något jobb något mera, då hade man fått göra något annat. 

Flertal av männen berättar att det finns många kvinnor som är bilansvariga, och att det 
handlar mer om ett intresse tror Christoffer och inte om att det är typiskt män som blir 
tilldelade dessa uppdrag. Han berättar att han själv är både bil och teknikintresserad, så han 
anser att det är hans intresse som styrt valet av att ta vissa specifika extra uppgifter mellan 
han och kollegorna genom åren. 

4.6 En manlig och en kvinnlig jargong 
Ett annat mönster vi ser är att flertal av männen är fotbollsintresserade och att de tycker om 
att laga mat och har ett lite mer hårdare klimat än att skratta och fnissa på arbetsplatsen 
som en del av männen berättar. Det vi har märkt att männen som tidigare arbetat inom 
byggsvängen trivs bättre i den nya jargongen som finns inom vården. Joakim förklarar det 
på det här viset:  

Jag kan ta hur mycket kvinnodominans som helst för att slippa jargongen som var 
när jag arbetade med 10 stycken gubbar på hudfabriken, som gillar att dricka 
brännvinn och berätta att de satt på kärringen på helgen och om folkparkbråk med 
mera. 

Anders säger att under helgernas matlagning då man åt gemensamt i stora rummet, så 
uppkom det lite jargong då vi män inte skulle lägga oss i matlagningen, det kunde bli 
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väldigt laddad. Man visste ju att alla var duktiga på att laga mat, det blir ju gott vad det än 
blir, det är ju ingenting att gå in i konflikt om det. 

Sven berättar att på mitten av 2000- talet var det populärt att utbilda sig till medium, det 
handlade att man skulle komma i kontakt med sitt andeliv, och det var många som 
anammade det, han berättar att det var även en del snack om Gekås och så, och vi män 
hade mer snack om tipset, krogen osv eftersom vi var uppdelade i en kvinnohelg och en 
manshelg. Överlag berättar Sven att det var en kvinnokultur som låg som en hinna över 
gruppbostaden. Man var väldigt personlig, det var mycket snack om familjer, gubben, vad 
han gjort, och jämförde varandras scheman och lite uppgivet snack kan han uppleva.  

Christoffer berättar att man möts i samtalsämnen, som man tror den andra är intresserad av 
att prata om, och att prata om familjen hör ofta hit. Han känner inte något intresse till 
fotboll och känner inte att han faller inom den manliga normen, då är det lätt att man 
hamnar där med fotboll, öl och whiskey. Krister känner att han inte kan prata om vad som 
helst med den äldre generationen av kvinnor då de inte delar samma världsbild.  

4.7 Eventuella skillnader i bemötandet med brukarna 
Johan berättar att han och hans manliga kollegor inte tar så allvarligt och skrattar mest åt 
det när märkliga situationer uppkommer på arbetet. Han nämner att det är beroende på vem 
man jobbar med så blir det en speciell jargong, han ger ett exempel när det kom in ett par 
tjejer i 20 årsåldern och de var ute och festade en hel del, det var roligt att prata med dem. 
Brukarna tyckte även bra om dem, och de hade idéer. Det var annat än vad mina andra 
kollegor, de äldre kvinnorna som kommer med idéer om att anordna heldagsresa till 
Skeppshult med brukarna för att köpa stekpannor, hur roligt tror ni att ungdomarna tyckte 
det var. 

För det första att ta kommunbilen för att köpa tre stekpannor för 1000 kr st och 
sedan fick de äta på restaurang osv, fy fan vad jag flabbade. (Johan) 

Johan fortsätter att berätta att när han och de andra männen anordnar aktiviteter så fixar de 
aktiviteter som bio eller liknande för ungdomarna som de tycker är roligt. Det som Johan 
och hans yngre kollegor gör är att de sticker iväg på lite längre utflykter som till Liseberg 
medan de äldre damerna blir oroliga och undrar hur detta skall gå. Det är bara att testa 
menar Johan och förklarar att många av hans kvinnliga kollegor inte vill arbeta de helger 
när några större aktiviteter är planerade utan vill slippa då de svåra brukarna är inne i 
verksamheten. Det blir mycket skitsnack i arbetsgrupperna under dessa situationer. Jörgen 
säger att det är en typisk manlig grej att vi är fokuserade på det vi gör, det vi gör det gör vi 
färdigt och så går vi vidare. Medan kvinnor kan flyga runt på allting, jag kan bli tokig på 
det.  

Johan berättar om hur han vill att den äldre generationen kvinnor skall ändra sin bild om 
hur man skall arbeta med personer med autism och sluta att vara en mamma och fostra 
dem. Han ger ett exempel och förklarar det så här: när man jobbar med autister och jobbar 
med de här äldre, vi säger tanterna, de har det här tänket, att de skall vara som oss, de skall 
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göra som du och jag, och så här har jag gjort med mina barn och det skall gå bra med dessa 
också. Det är då det blir problem, de sätter sådana krav, om han vill spela dator i tre 
timmar låt honom göra det, det skall man inte göra enligt tanterna, man skall ut och gå eller 
gunga. I hans värld skiter han i det, han trivs med att spela dator och mår inte dåligt av det, 
nä han skall äta annan mat, han skall inte äta fiskpinnar, han skall äta kostcirkeln. Det är 
lite det tänket vad jag upplever från den äldre generation att de har lite svårare, de vill 
uppfostra brukarna så de har fostrat deras barn, och då skall de föra över det på brukarna 
och det är då det blir brottning nere vid trapperna och timstockar som flyger och så.  

Sven ger ett ännu ett exempel av en brukare som är en gammal farbror där männen har 
svårt att hjälpa honom eftersom kvinnorna har byggt upp en kvinnlig jargong med honom, 
där man anspelar på kvinnlighet. Han brukar fråga om de vill sova i samma säng som 
honom, ibland matar de honom och låtsas att han är ett barn. Krister berättar om sina 
upplevelser från danskvällarna som arrangeras inom handikappomsorgen. Han blev ofta 
uppbjuden eftersom han var man, där var han oerhört populär efterson han fick agera 
kavaljer. Stefan nämner också att han som man är populär på danserna, han fortsätter med 
att förklara att alla människor är olika och det har inte med att göra om man är kille eller 
tjej utan vissa saker gör jag med dig och andra med någon annan.  

Johan förklarar att det kan vara känsligt när man jobbar med kvinnliga brukare mellan 18-
20 årsåldern angående de intima sakerna och det är väl det enda som han tycker är svårt i 
yrket. Han ger ett exempel när de hade en muslimsk tjej, där föräldrarna hade en del 
synpunkter att män inte skulle jobba där. Sven relaterar sin berättelse till det som kändes 
väldigt oetiskt, en av de kvinnliga brukarna fick svampbildning i underlivet, och 
personalen skulle smörja henne på insidan av blygläpparna. Där sa vi män ifrån och det var 
helt ok att kvinnorna tog över där. 

Stefan märker inte av någon skillnad ifrån brukarna utifrån om man är man eller kvinna 
”mer än sådana här typiska kvinnogöranden som, skall du sy in en knapp exempelvis så 
inte fan går du och frågar Stefan om det, ha ha ha”. 

Christoffer tycker att män som kvinnor bemöts som individer av brukarna, utifrån den 
relation som brukarna har till just den person de arbetar med, och de roller man får av sina 
kollegor spelar kön en större roll tror han, och utvecklar resonemanget gällande 
föreställningar om könen: 

 …och har man inte planterat dom, i mottagaren så uppstår inte problemet heller. 
Det är tacksamt på det sättet. Att det inte finns så mkt föreställningar hos 
mottagaren.  

4.8 Hur skall man få fler män till vården 
Det är framförallt två mönster som framträder i våra respondenters uppfattningar om varför 
så få män jobbar inom omsorgen. Det första är lönen och det andra är traditionen. När 
respondenterna pratar om lönen diskuterar de ofta lönen i förhållande till traditionella 
mansyrken som hantverksyrken, fabriksarbetare. Stefan säger att man måste höja lönen och 
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statusen för vårdyrken för att locka fler män. Jörgen ser svårigheter och nämner lönebiten 
som en avgörande faktor och menar att ungdomar inte väljer vård och omsorg eftersom 
man inte kan tjäna några pengar där. Att tjäna pengar är någonting som ungdomar idag 
prioriterar högt i livet menar han. Detta kommer få en generell påverkan och det kommer 
då var svårt att överlag få folk till vården. Resultatet av detta blir att man som arbetsgivare 
kommer bli tvungna att plocka in okvalificerad arbetskraft. Jörgen tror att dessa 
gymnasieutbildningar därför kommer att försvinna på något vis förklarar han. Han avslutar 
med att säga: ”Vården genererar inga pengar, den kostar bara massa pengar”. Sigvard 
berättar om konsekvenserna för hans del nu när hans verksamhet där han arbetar kommer 
att privatiseras, han kommer få en lönesänkning på 5-6000 kronor i månaden när 
jourersättningen ändras från kommunal till privat och frågan är om han kan hålla kvar sitt 
yrke, eftersom man lär sig leva efter sin inkomst och sedan handlar det om barnen och 
familjen respekterar det. Sigvard frågar oss om vi kan nämna ett manligt yrke som 
accepterar något som detta att gå ner så mycket i lön och säger att det finns inte. Han 
nämner även att personalen skickat in insändare till tidningen och gjort vad de kan, men 
det har inte haft någon betydelse då borgarna fått för sig att privatisera verksamheterna, 
han berättar också att där det funnits fler kvinnor på arbetsplatserna så har det typiskt skett 
mindre handling medan där det funnits mer män har det varit mera handling och driv under 
processen att stoppa privatiseringen i kommunen.  

Johan berättar hans version om hur han ser på att alltfler verksamheter privatiseras, han 
säger att kommunen har slarvat mycket, och nu står folk och klagar och säger, nä, nu blir 
det privat. Hade kommunen, cheferna som inte vill att det skall bli privat, va fan har de 
anställt alla dessa människor, skulle anställt riktigt folk från början. 

Hade man anställt fyra personer så kunde man ta bort 3 stycken direkt, det är en 
chefsfråga, jag  har pratat med  chefen och hon vet om det, hon kan inget göra, det är 
det som är det värsta med kommunen, de som inte får något annat får jobba här. 
(Johan) 

Johan resonerar runt den stereotypa bilden som vårdyrket omges av, och menar att folk tror 
i stor utsträckning att det handlar om att torka avföring och dregel. Joakim är inne på att 
traditionen styr de val vi gör, medvetet eller omedvetet och att vi styrs mycket av reklam. 
Genom reklamen kan vi fortfarande se kvinnan som den vårdande, och detta påverkar 
människors syn på vården, och på de olika roller män och kvinnor har i samhället. 
Christoffer menar att det startar redan i högstadiet och det är väldigt få killar som funderar 
på att välja omvårdnadprogramet på gymnasiet. Han tror att det är de traditionella vanorna 
som styr samhället, och att ”det är nog inte så coolt att prata med sina kamrater inom 
fotbollen att jobba med gamlingar”. Han säger också att det då är enklare att få in gamla 
män som gått inom industrin i 15 år. De får oftast även lägre löner eftersom de är 
outbildade, men har andra kvaliteter. Christoffer avslutar resonemanget att dessa män har 
stor erfarenhet av livet, vilket gör mycket gott inom omvårdnaden.  

Sven ser paralleller med hur syokonsulenterna marknadsför utbildningarna för de elever 
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som ska välja gymnasieprogram. Han säger:  

Äsch, jag tror inte de trad itionella syokonsulenter gör ett bra jobb med det på landets 
kommunala skolo r, då det fortfarande finns en bild av att det är ett riktigt 
lågstatusyrke, på min t id krävdes det endast fyra godkända ämnen för att komma in. 
En kompis till mig som arbetar i en annan kommun, där har kommunen döpt om det 
från vårdare t ill omsorgspedagog, då tror jag man kan trycka på fler saker än att 
torka avföring och städa som är så förknippat med omvårdnad. Jag tror det blir bättre 
om man försöker ompaketera det, då det blir mer professionellt. Även när privata 
aktörer kommer in, och gör det mer till en egen bransch. Att man är mer pedagog, på 
något sätt, eller om man delar upp omvårdnadsprogrammet  i en handikapp, och en 
äldreomsorgsdel för att göra rollerna tydligare, och mer professionellt än att man 
skall kunna laga mat, och bädda en säng. För jag tror inte det är så attraktivt, för 
många killar är inte ens uppväxta på att det ligger på dem, även om det blivit  mycket 
bättre med åren. Man måste paketera det snyggare. Visa vinsterna av att vara man på 
något sätt. 

De är alla överens att det generellt är fler män inom handikappomsorgen än inom 
åldringsvården. Vissa av respondenterna arbetar på ställen som har närmare 50 % av 
personalen bestående av män. Detta är något som respondenterna har märkt av över tid, att 
allt fler män söker sig till handikappsomsorgen. Stefan ser en utveckling på de senaste sju 
åren han varit verksam, då allt fler killar sökt sig till handikappomsorgen och de har haft 
fler män än kvinnor under vissa perioder. På den gruppbostad Sven jobbar på är drygt en 
tredjedel av de anställda männen. Stefan tycker något helt annat och har valt att hoppa av 
nu när en stor privatiseringsvåg tar över allt fler verksamheter. Han anser att avtalen är så 
mycket sämre, och i med att det blir mycket helger och nätter och jour så kompenseras det 
endast med en symbolisk summa, och istället för att ligga där, ligger han hellre hemma 
bredvid sin fru förklarar han. Det har lite med yrkesstoltheten att göra, har man jobbat så 
länge som mig, skall man ha betalt för att man ligger där tycker Stefan och menar på att det 
är ett jobb och trodde i sin enfald att slaveri i Sverige var avskaffat, men det har visat sig 
att så inte är fallet.  

5. Analys 
Detta kapitel utgörs av vår analys och tolkning. Detta görs utifrån de teorier vi valt och 
som vi redogör för mer ingående i vårt teoretiska kapitel. Analyskapitlet är indelat i teman 
som framkommit under våra intervjuer. Dessa teman utgör varsin rubrik i detta 
analyskapitel och dessa teman är de vi valt att särskilt lyfta fram för att beskriva utifrån 
vårt teorikapitel.  

5.1Yrkesval: ”rödstrumpemannen” 
Våra respondenter skiljer sig åt gällande varför de valt att arbeta inom omsorgen och det är 
endast Stefan och Christoffer som valt det från första början. De andra har halkat in på det 
och antingen utbildat sig i vuxen ålder, kommit i kontakt med yrket genom vänner och 
anhöriga eller börjat jobba med omsorg då de av olika anledningar inte kunde, eller ville 
fortsätta med sina tidigare yrken. Dessa tidigare yrken har varit av mer traditionell 
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”manlig” karaktär såsom trätekniker, elektriker, snickare eller lagerarbetare. Detta 
överensstämmer med den svenska könssegregerade arbetsmarknaden som visar att män 
och kvinnor tenderar att välja olika yrken (Åberg, 2001). När vi frågar våra respondenter 
om vad personer i deras omgivning säger om deras yrkesval svarar de flesta att de inte har 
någon direkt åsikt om det, eftersom de känt personerna länge. När de däremot kommer i 
kontakt med andra personer som inte är i deras direkta närhet kan de få höra om allt ifrån 
att de är duktiga till att vissa i omgivningen har en bild av vad yrket innebär. Christoffer 
kan få höra att han kan bättre än så här, medan Sven drar sig för att berätta om vad han 
arbetar med när han för samtal på exempelvis krogen. Joakim tror att det har lite utav en 
”töntstämpel” att som man jobba inom omsorgen. Detta med hur omvärlden ser på 
yrkesvalet kopplar vi till att omgivningen många gånger har en föreställning om vad man 
som man, respektive kvinna bör arbeta med. Dessa olika förväntningar på kön upprätthålls 
i mötet med andra människor eftersom vi då gör kön (Sörensdotter, 2009). Normer är 
ingenting respondenterna märker av bland personer i deras närhet då de troligtvis har en 
lång relation, och yrkesval är ingenting man talar om. Det är först när de heteronormativa 
normerna bryts som de blir synliga. Detta sker exempelvis när Sven drar sig för att berätta 
om sitt yrkesval på krogen, eftersom det då finns en rad egenskaper och förväntningar som 
förväntas av honom, som påverkar hans handlingsutrymme i mötet med andra personer 
(ibid). Genomgående för våra respondenter är att de trivs med sitt yrkesval beskriver yrket 
som fritt, och att man får vara utomhus vilket upplevs som ett mervärde. När 
respondenterna jämför deras yrkesval gör det de så gott som genomgående i förhållande till 
traditionella manliga yrke där de ofta är hänvisade att antingen stå inomhus på ett 
fabriksgolv, eller vara ute på en byggarbetsplats. Här utgår de även från normer om vad de 
flesta män arbetar med och motiverar sitt val genom att peka på de fördelar som deras val 
gett dem.   

Joakim förklarar sin syn på vilka män som passar inom omsorgen, att det passar inte att 
buffla på, framföra idéer eller att kunna spela ut sin kreativa förmåga utan beskriver 
”rödstrumpemannen” som en lagspelare som accepterar den rådande kulturen att göra 
lagom mycket och är en person med samma kaliber som de andra som inte sticker ut från 
mängden. Det är dessa män som stannar kvar inom omsorgen och den klassiska mannen 
som inte tål att tystas och behöver ta ny mark hör förmodligen inte hemma inom omsorgen 
säger Joakim. Bourdieu beskriver habitusbegreppet genom att människan följer det trygga 
alternativet som personen tidigare haft i möten med personer och situationer och inte väljer 
att ta ny mark eller att gå utanför ramarna och prova något nytt (Järvinen, 2012:268). 
Politikern beskrivs som en väldigt drivande person som ville förändra genom att hitta nya 
lösningar, han hade sitt eget habitus som inte överensstämde med de övriga i gruppen. 
Bourdieu (1997) förklarar att habitus särskiljer sig från person till person och genom detta 
så får varje människa en egen bild av sin sanning av vad som är möjligt och följer denna 
sanning.  

Joakim nämner att den typiska mannen i mer mansdominerade yrken fungerar på ett helt 
annat sätt en de männen inom handikappomsorgen han träffat på. Genom det som 

26 
 



Bourdieu menar att varje person med en viss typ av erfarenhet och kunskaper bär på sin 
egen habitus så ser vi mönster hos de män som arbetar och söker sig till 
handikappomsorgen som kännetecknar ”rödstrumpemannen”. Kommer en främling in i en 
ny miljö såsom politikern med annorlunda habitus så blir det problem i gruppen om de 
resterande personernas värderingar och synsätt inte överensstämmer med dennes habitus. 
Bourdieu (1997) beskriver fält då politikern kommer in och förstår inte vilka regler som 
gäller på arbetsplatsen. För att ett fält skall fungera så måste alla deltagarna som ingår i 
detta fält förstå reglerna och acceptera dessa. Är det någon som inte gör det så blir man 
utfryst som politikern blev genom att han fick sluta. Det pågår en kamp mellan intressena 
om hur man skall bedriva omsorg där den resterande personalen som inte stod på 
politikerns sida försvarade sitt monopol till slut och inte respekterade politikerns idèer. Vi 
kan anta att våra respondenter som arbetat minst sju år, och upp till 30år har accepterat 
fältets spelregler och löst in sin entrèbiljett medan politikern löste inte sin biljett och 
förstod inte att man behövde göra det för att bli insläppt.  

5.2 Könsmärkta arbetsuppgifter 
Samtliga respondenter säger att det är brukarens schema som styr och att de har 
städscheman och ansvarsområden och liknande som reglerar sysslorna på deras 
arbetsplatser. Dock nämner Sven om en situation om en intimbehandling mot 
svampinfektion i en av brukarnas underliv. De kommer överens i personalgruppen att 
kvinnorna skall utföra denna applikation utav den behandlande krämen.  

Denna ”naturlighet” och den överenskommelse som finns inom personalgruppen att 
insatsen bör utföras av en utav kvinnorna kan bygga på en social uppfinning, som enligt 
Eriksson (2010:77) bidrar till att föreställningar skapas om kvinnlighet som nära förknippat 
med omsorgsarbete. Denna intimitet som det handlar om i detta fall handlar kan förstås 
som socialt konstruerad, vilket skapar en maktrelation som är bygd på olika förväntningar 
mellan exempelvis könen (ibid). Dessa förväntningar påverkar alla de som jobbar på 
gruppbostaden, och bidrar med att ens självuppfattning är tät sammanlänkad med dessa 
sociala villkor. Det vill säga att genom att betrakta sig själv som man eller kvinna följer det 
en rad regler och förväntningar på vad som räknas som normala och onormala intima 
förbindelser. I detta fall kan maktrelationen snarare upplevas som en belastning, eftersom 
kvinnorna knappast kan välja bort sina identiteter som kvinnor. Eriksson (ibid) avslutar 
detta resonemang med att vända på perspektivet genom att påstå att det ”naturligt” givna 
vårdande istället kan utnyttjas av männen för att behålla sin privilegierade position genom 
att hävda att de inte kan utföra dessa sysslor. Givetvis tror inte vi att detta nödvändigtvis 
sker medvetet, utan det kan ske genom att man tar dessa socialt konstruerade villkor av 
naturen givna och helt enkelt inte reflekterar runt dem.  

Christoffer tror att en stor anledning till varför det går så bra att utföra alla sysslor och 
aktiviteter är därför att brukarna generellt inte har samma traditionella föreställningar om 
man och kvinna, och när vi talar om dessa könsuppfattningar säger han: 

…och har man inte planterat dom, i mottagaren så uppstår inte problemet heller. Det är 
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tacksamt på det sättet. Att det inte finns så mkt föreställningar hos mottagaren.  

5.3 Gruppens sammansättning och regler 
När de sociala banden är i optimal differentiering ges männen möjlighet att inkorporera 
hela sin personlighet i arbetsgruppen, och de går då ifrån att vara man, till exempelvis 
Sigvard, Anders, Jörgen eller någon av de andra männen. Det vill säga att man kan vara sig 
själv, även om självet givetvis också kan vara en direkt eller indirekt konsekvens av 
traditionella förväntningar på kön, men den diskussionen ryms inte i denna uppsats. 
Eftersom detta system enligt Scheff (1994) upprätthåller social ordning och verkar 
tvingande för sina medlemmar är det den dominerande kulturen och normen som sätter 
dagordningen på de arbetsplatser männen jobbar på. Därför lägger sig exempelvis inte 
Anders sig i hur de pyntar till påsk eller jul, eftersom detta enligt traditionerna på hans 
arbetsplats har skötts och sköts förmodligen av kvinnor. Anders lägger istället tid på 
trädgården och på de lite mer tekniska sakerna han är intresserad av, och gruppen tillåter 
honom att pyssla med detta. Kristers berättelser om att han kände sig övervakad när han 
kom som ny vikarie och fick bevisa att han dög, genom att man kontrollerade så han strök 
kläderna ordentligt och städade i enlighet med personalgruppens beskrivning om hur dessa 
sysslor skulle utföras. Kristers sociala band är här underdifferentierade och han måste ge 
upp hela sin personlighet till förmån för att få personalens gillande, och konformitet skall 
kunna uppstå, det vill säga att han kommer att lära sig att bete sig i enlighet med gruppens 
önskemål.  

Johan berättar om att han är trött på hans kollegor, den äldre generationen kvinnor som har 
ett fostrande sätt i hur de jobbar med brukarna. Hirdman (1998) förklarar det Johan 
beskriver med att det finns ett osynligt genuskontrakt på gruppbostaden som definierar de 
både könen. Det kvinnliga könet som Johan beskriver den äldre generationen kvinnor, har 
en uppfattning om hur man skall bedriva verksamheten med brukarna. Deras föreställning 
om hur man skall göra och vad som är rätt eller fel förklarar Hirdman (1988) i form av ett 
genuskontrakt som utgår ifrån deras arv hur de kvinnorna lärt sig att leva och förhålla sig 
till saker och ting genom livet. De vill att brukarna skall fungera och göra samma sak som 
personer utan funktionsnedsättningar. Brukaren som Johan nämner om får inte bestämma 
själv vad han skall äta, det vill säga att han har ingen egenmakt (empowerment) utan den 
kvinnliga personalen utgår ifrån vad dem anser är hans bästa (paternalistiskt tänkande) och 
menar att han skall äta kostcirkeln. Han skall inte heller spela datorspel för länge utan följa 
med den kvinnliga personalen på promenader osv. Anders tar upp samma mönster som han 
råkar ut för när kvinnorna på hans arbetsplats utövar ett totalansvar över hur gruppbostaden 
skall möbleras och hur maten skall tillagas osv, medan han tar friheten att titta på fotboll 
och Formel 1 i mellanåt.  

5.4 Män som bärare av särskilt önskvärda egenskaper som behövs inom 
omsorgen? 
När vi frågar våra respondenter om män tillför något extra till omsorgen, och om 
eventuella vinster med att locka fler män till vården svarar de lite olika. Bland annat att 
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män är mer raka, och snackar inte lika mycket skit, och får saker att hända, medan 
kvinnorna generellt sitter mer och diskuterar.  Johan utrycker det så här: 

Om en lampa går sönder, så väntar man heller 3 dagar på mig innan det blir ordnat. 
Det kunde gå fyra dagar efter de har varit på Ikea och det låg en kartong som 
väntade på oss, de är män de kan ta det, skall jag vänta på kvinnorna för att det skall 
städas, tänk om jag hade ställt skurmoppen i fyra dagar i väntan på …, hon är 
kvinna, det kan hon ta, då hade man inte hade haft något jobb något mera, då hade 
man fått göra något annat. Sådana grejer. När en brukare skulle flytta, det kan ni 
män göra, om jag skulle säga att kan ni kvinnor laga mat så lägger jag mig på soffan, 
då hade det blivit arbetsplatsträff dagen efter. 

Man kan konstatera att en hel del föreställningar om att män och kvinnor bär på olika 
egenskaper, och kompletterar varandra ger även litteraturen stöd för. Bland annat i Palle 
Storms (2008) avhandling där han skriver att det finns olika förväntningar på männen och 
kvinnorna inom omsorgen. Detta bekräftades under Storms intervjuer med både den 
manliga och kvinnliga personalen. Det man sa var att kvinnor generellt hade en större 
fallenhet för vård och omsorg medan männen sades vara mer effektiva, mer tekniskt 
kompetenta samt fysiskt starka, ofta i termer om att kunna hantera de mest ”krävande” 
brukarna. Detta känner vi igen i vårt empiriska material där flera av våra respondenter 
beskriver att de ofta blivit satta på de mer vårdkrävande, eller ”tyngre” brukarna. Jörgen 
ger sin syn på varför det kan tänkas vara så: 

Jag tror inte man väljer de tyngre, utan jag tro r att det kan vara så att män  har ett 
annat lugn när det gäller den biten, jag menar det finns utåtagerande, och jag menar 
vi som män redan från barnsben har fightats lite och den här biten, och man har ett 
annat sätt att agera, och som kv inna kanske du backar av lite om du får en smäll, 
alltså det är jättesvårt att säga… hm, vissa tjejer klarar ju av det… men generellt sätt, 
majoriteten… man skall ju aldrig gå till jobbet och få stryk. Det är ju inte därför man 
går till jobbet. Och som kvinna har man ju lätt att lägga det på sig, så jag tror det är 
därför så många män som jobbar med det. 

Storms (2008) avhandling pekar också på att män innehar en fysisk styrka som man inte 
kan ifrågasätta, som härleds till biologiska faktorer, medan exempelvis kvinnans 
hushållsfärdigheter som sociala konventioner som därmed går att utmana. Detta utmanas 
på Christoffers arbetsplats, där det oftast är männen som sköter matlagningen eftersom:  

Ofta har det visats sig genom åren att kvinnorna varit förvånansvärt dåliga på att 
laga mat. Men kvinnorna gör oftast pastasallad, medan män gör stek osv. haha.     
(Christoffer). 

I Storms (2008) avhandling genomförde han observationer som stod i direkt 
motsatsförhållande till vad respondenterna själva beskrivit i termer av manligt och 
kvinnligt. Han såg aldrig att männen drog nytta av sin fysik, eller åtog sig särskilt tekniska 
avancerade arbetsuppgifter. En slutsats han gör är att männen motsatte sig inte dessa 
generaliseringar under intervjuerna, vilket kan innebära att män använde sig av detta som 
en strategi för att positionera sig själv som bärare av unika färdigheter. Detta kan vi även 
se i vår studie när möblerna låg kvar till (Johan kom tillbaka efter långledigheten). Här kan 
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vi tolka in att kvinnorna kodar montering av möbler som något typiskt manligt, som 
därmed en man bör eller förväntas utföra. 

Flera av respondenterna nämner att för att kunna locka fler män till omsorgsyrket måste 
man försöka förändra bilden av yrket, som av många av respondenterna betraktade att till 
stor del handlade om intimhygien och att torka avföring. Denna bild är genomgående för 
vårs respondenter, framförallt de som kommer från en annan yrkesbana.  

Eriksson (2010:80) menar att eftersom vårdyrket ofta innebär skötsel av hygien, 
påklädning och städning kommer man därmed som vårdare i kontakt och tvingas förhålla 
sig till de sociala regler som finns inom varje given kultur kring intimitet. Studier gjorda 
kring detta har visat att intimhygien i den västerländska kulturen har konstruerats som en 
uppgift för kvinnor, samt att denna uppgift ofta blir osynligjord i vårt samhälle, eftersom 
det är enligt normer inget man talar öppet om (ibid).   

6. Diskussion  

I denna avslutande del av uppsatsen lyfter vi fram en sammanfattning av våra viktigaste 
resultat. Efter den inledande sammanfattningen tittar vi kritiskt på vår studie för att lyfta 
fram eventuella brister i den, samt om de metodologiska val vi gjort kunde gjorts 
annorlunda, och på vilket sätt detta kan ha påverkat studien. Dessa jämför vi sedan med 
den tidigare forskning vi redogjort för i bakgrundskapitlet för att se om vår studie 
innehåller likheter med den tidigare forskningen som gjorts, och vilka eventuella nya 
upptäckter vi gjort eller sett. Slutligen för vi ett resonemang om tänkbara kunskapsluckor 
inom området samt ger ett förslag på vidare forskning om män inom omsorgen.  

Våra resultat liknar mycket av den tidiga forskning som gjorts av, som vi redogör för under 
tidigare forskning i vår uppsats, exempelvis att vissa arbetsuppgifter är i det närmaste 
könsmärkta. De flesta utav männen har halkat in av en slump och inte valt det primärt, 
alternativt omskolats. Våra intervjupersoner har arbetat mellan 7-25 år inom omsorgsyrken. 
Brukarna upplevs som könslösa i sitt bemötande, alternativt att de har olika aktiviteter 
beroende på vem de arbetar med vilket bygger på förväntningar. Mycket av 
arbetsdelningen sker implicit och bygger i stor utsträckning på traditionella könsmönster. 
Män söker sig till de ”tyngsta” brukarna eller blir placerade där. Kön är ofta inte en 
avgörande faktor, utan det är hur du är som person som är det viktigaste anser de flesta. De 
flesta nämner också att det ofta är en generationsfråga om hur man är, och att de yngre som 
nu kommer in yrket (både män och kvinnor) har liknande kunskaper eller, snarare icke 
kunskaper om hur ett hem skall skötas avseende städning och göromål.  

Ett problem med mycket av den tidigare forskningen som gjorts är med män inom 
äldrevården. Där har de arbetskläder som markerar kön, inom handikappomsorgen har 
samtliga personer civila kläder på sig (som vi känner till) som de flesta av våra 
respondenter jobbar inom (sju av nio). Ett annat problem är att den forskning vi tittat på 
inom äldreomsorg gällande könsmärkta arbetsuppgifter är inte helt sann inom 
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handikappomsorgen. Man kan diskutera huruvida brukarna inte har samma uppfattning om 
kön som de äldre, vilket givetvis bidrar till skapandet av kön inte blir lika uppenbart i 
vårdkontakten som inom äldreomsorgen.  

Om vi haft längre tid hade vi gärna kompletterat våra intervjuer med observationer, 
eftersom mycket av bemötandet, och förhållandet mellan kvinnliga och manlig personal 
görs implicit, utan att egentligen reflektera över varför det blir så. Vi tror att om vi 
kompletterat vår studie med observationer hade mycket annan intressant information 
kommit upp, exempelvis om hur man bemöter varandra utifrån förväntningar och hur all 
den implicita kunskapen görs utan att personalen reflekterar över den. Detta kan man 
studera genom att använda Goffmans (2007) teatermetafor för att förstå hur personalen 
spelar olika roller på en tilltänkt scen, som i vårt fall skulle utgöras av en arbetsplats inom 
omsorgen. Inom en arbetsplats representeras och manifesteras samhället i stort, eftersom 
det inte ligger isolerat från det övriga samhället. Vi tror även på det faktum att omsorgen 
från början bestod av enbart kvinnor eftersom männen var ute och jobbade inom industrin, 
lever mycket föreställningar kvar om att det är kvinnor som är experter på hur ett hem skall 
se ut, och bör vara utformat. En annan sak som vi menar är att många män som arbetar 
inom detta saknar formell utbildning. Vilket kan leda till att de blir upplärda hur det skall 
fungera av de som gått exempelvis omvårdnadsprogrammet, vilket gör att kulturen 
reproduceras och upprätthålls. En sak som står klart är att de som är i majoritet har makt att 
definiera den ”andre” i alla fall. 

Ytterligare en aspekt av detta tror vi det är viktigt att få en yrkestitel åt det pedagogiska 
istället för det klassiska vårdandet, och den gamla omsorgslinjen. Ett problem som vi ser är 
att det blir en del konflikter på det mer personliga planet eftersom man inte har en 
akademisk skolning att förhålla sig till/på. Nu handlar mycket av arbetet och konflikterna 
om vad som är normalt, eller vad ens egna barn gör, vilket man vill påtvinga de man 
arbetar mot. Det finns mycket implicit kunskap också bland personalen, och mycket av den 
fördelning som görs, görs utan att man reflekterar över det. En del av brukarna har skogs, 
och lantbruksaktiviteter, och här kan man se att det medför en del förväntningar som 
åläggs på männen. Medan åt andra hållet också finns liknande, vid en vis typ av 
”kvinnliga” aktiviteter förväntas kvinnorna utföra dessa i högre utsträckning. Hade man 
diskuterat utifrån teorier och kring rådande forskning, tror vi att en del av konflikterna 
hade kunnat undvikas, eller inte fått en lika stark personlig laddning. Eftersom konflikterna 
kanaliserar personernas eget privatliv och direkt eller indirekt ifrågasätter dessa val, och 
hur man har det hemma. Ett exempel på detta kan vara städningen vilket var en känslig 
fråga som framkom ur våra intervjuer, så kan detta ifrågasättas av övriga, då man vilar på 
en helt personlig åsikt om hur ett rum skall städas. När man diskuterar blir det den rådande 
majoritetens åsikt som blir vägledande i besluten, vilket oftast är kvinnor. Att utforma en 
verksamhet utifrån en helt personlig agenda kan medföra en del problem, och framförallt 
bli väldigt laddat. Även om man har de egna barnens uppfostran som ledord för 
utformningen av det pedagogiska arbetet medför det en fara och kan orsaka konflikter. 
Detta gör att om man går emot, går man implicit emot något mycket mer personligt än 
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enbart det dagliga arbetet. Eftersom personalen befinner sig oftast i de boendes 
hemmamiljö så är det ofta egna värderingar man tar med sig in i rummet, eftersom man 
medvetet eller omedvetet jämför med hur man har det hemma.  

6.1 Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att, med utgångspunkt i Svens resonemang om hur 
omvårdnadsprogrammet presenteras och ”säljs in” till ungdomar idag åka ut och göra 
intervjuer med syokonsulenterna för att höra om vad det är för bild man lägger fram, samt 
vad det skrivs om i programbeskrivningarna avseende detta gymnasiala program. Om vi 
låter oss minnas tillbaka när vi själv stod inför valet att söka till gymnasiet minns vi att de 
personer som var ute på skolorna för att prata om programmet beskrev det som att man 
kunde jobba som polis och ambulanssjukvårdare om man valde detta program. Vi tror att 
det var de argumentet de bland annat använde sig utav för att sälja in det till den manliga 
delen av klassen. Eftersom dessa yrken har varit, och är fortfarande betraktade som 
manliga yrken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Vad har du för yrkestitel/befattning? 

2. Hur länge har du arbetat inom LSS? 

3. Hur kom du in på denna yrkesbana? 

4. Hur ser könsfördelingen ut på din arbetsplats? 

5. Varför tror du att det är så? 

6. Har du någon gång upplevt dig diskriminerad på grund av din könstillhörighet? 

7. Finns det några fördelar med att vara man på din arbetsplats som du ser på det? 

8. Finns det vissa arbetsuppgifter som du inte kan utföra som man? 

9. Hur blir du bemött av andra personer, och personer runt omkring dig på grund av ditt 
yrkesval? 

10. Kan du märka av skillnader i bemötande ifrån brukarna till dig, i förhållande till de 
överrepresenterade kvinnorna? 

11. kan man tala om en speciell kvinnlig jargong på din arbetsplats? 

12. Om det är så, hur tar den sig utryck? 
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Informerat samtycke 
Christian och Mattias är programstudenter på programmet ledning och organisering i socialt 
arbete på Högskolan i Halmstad. Vi håller på att genomföra en studie som utgör vårt 
examensarbete där du kommer vara en viktig komponent för att kunna bidra med 
utveckling och kunskap inom området vård och omsorg. 

Varför vi valde just dig: 

Urvalsmetoden vi använder oss är ett subjektivt urval som innebär att en av oss har 
handplockat dig då vi tror att dina empiriska erfarenheter kan bidra med förklaringar och 
kunskap. 

Syfte: 

Syftet med vår kommande uppsats är att genom kvalitativa intervjuer undersöka mäns 
upplevelser av att arbeta som vårdare på gruppbostäder, vilket är ett traditionellt 
kvinnodominerat yrke. 

Genomförandet: 

Eftersom din medverkan är helt frivillig så kan du när som helst under intervjuns gång 
hoppa av och även under studiens gång innan vi påbörjat hantering av data. Du förbinder 
inte dig till något då vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. Materialet vi får in 
från inspelningen kommer att transkriberas och sedan slängas. Materialet vi får in samt din 
identitet kommer inte kunna spåras till dig personligen då vi kommer att hålla detta hemligt. 
Vi kommer att sammanställa din intervju med teorier, tidigare forskning och jämföra 
materialet med andra personers intervjuer för att kunna förstå det som kommer fram under 
intervjun. 

Vad händer sen? 

När vi är klara i början av juni månad 2013 kommer vi maila dig vårt arbete som du 
kommer få ta del av. Om du har funderingar så är det bara att kontakta oss eller vår 
handledare. 

Med bästa hälsningar Christian och Mattias 
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