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ABSTRACT 
 
Syfte med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt kvinnliga och manliga vårdare 
inom omsorgen för personer med funktionshinder konstruerar kön. Våra frågeställningar var: 
hur ser de kvinnliga och manliga vårdarna på yrket som vårdare och vilka egenskaper anser de 
vara viktiga i yrket som vårdare och skiljer sig uppfattningen åt mellan de kvinnliga och 
manliga vårdarna? I vår analys av resultatet har vi använt oss av ett könsperspektiv med fokus 
på hur kön ses som en social konstruktion. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod. 
Vi valde att intervjua sex personer, tre kvinnor och tre män, som alla arbetade som vårdare på 
olika boenden för vuxna i behov av särskilt stöd. Det vi kunde se var att alla informanter i sina 
svar bidrog till konstruktionen av kön. Våra resultat visar på att det råder en 
motsägelsefullhet. Alla ville ha en arbetsplats med både män och kvinnor. Det gynnar 
stämningen i arbetsgruppen och det är bra för de boende. Samtidigt nämns att kvinnor i 
egenskap av just kvinnor och kvinnors tillskrivna egenskaper har fördelar i yrket som vårdare.  
 
Nyckelord: genus, omsorg, vårdare  
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Inledning och problemformulering 
 
Vi har båda två flera års arbetslivserfarenhet från främst äldreomsorgen. Samtliga av våra 
arbetsplatser har varit dominerade av kvinnor. När vi började vår utbildning för snart tre och 
ett halvt år sedan kunde vi konstatera att på Socialhögskolan är situationen densamma – 
kvinnorna dominerar. Varför är det så? Vi började med att rannsaka oss själva. Varför hade vi 
valt att arbeta inom omsorgen och sedan utbilda oss till socionomer? Kanske var det så att vi 
ansåg oss ha de egenskaper som anses viktiga för dessa yrken, empatiska och vårdande? Våra 
val har känts som relativt självklara.  
 
När det gäller unga människors val av utbildning består de traditionella könsmönster där 
kvinnor väljer vård och omsorg och männen mer tekniskt inriktade utbildningar. Endast fem 
procent av männen i åldrarna 24-64 år har en utbildning inom vård och omsorg. När det gäller 
kvinnor i samma ålder har 25 procent någon form av likartad utbildning. Antalet kvinnor på 
mer tekniskt inriktade utbildningar ökar. Motsvarande intresse hos männen för de ”kvinnliga” 
utbildningarna finns inte. Istället minskar antalet män på utbildningar som berör bland andra 
vård och omsorg. Det lönar sig ekonomiskt enbart för kvinnorna att bryta de traditionella 
utbildningsmönstren som finns (Öberg, 2001, s 14-15). 
 
Retoriken i svensk jämställdhetspolitik är att samhället ska präglas av en jämn representation 
av både män och kvinnor. Män och kvinnor ska vara delaktiga på lika villkor i livets alla 
väsentliga områden. Alla arbetsgivare ska årligen enligt jämställdhetslagen upprätta en 
jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska redovisa arbetsgivarens åtgärder för en jämställd 
arbetsplats. Men om männen inte ens finns på arbetsplatsen så ligger problemet på en annan 
nivå. ”Manligt” och ”kvinnligt” betraktas som sociala konstruktioner. Ett könsmönster skapas 
utifrån flera olika delar som exempelvis uppfostran, kultur och maktstrukturer. Detta 
könsmönster måste medvetandegöras för att man överhuvudtaget ska kunna uppnå ett 
jämställt samhälle (socialstyrelsen, 2004). 
 
Utifrån detta bestämde vi oss för att studera social konstruktion av kön bland 
omsorgspersonal. Eftersom den tidigare forskning vi fann till största berörde personal inom 
sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen valde vi att studera vårdare inom omsorgen för 
personer med funktionshinder. 

Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett könsperspektiv undersöka på vilket 
sätt kvinnliga och manliga vårdare inom omsorgen för personer med funktionshinder 
konstruerar kön. Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar: 
 
Hur ser de kvinnliga och manliga vårdarna på yrket som vårdare och vilka egenskaper anser 
de vara viktiga i yrket som vårdare? 
 
Skiljer sig uppfattningen åt mellan de kvinnliga och manliga vårdarna?  
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Begrepp 
 
Inom genusvetenskaplig forskning används begreppen ”genus”, ”socialt kön” och ”kön”. Vi 
har i vår studie valt att använda oss av begreppet kön. När vi använder oss av begreppet kön 
menar vi kön som social konstruktion – vi är inte kön, vi gör kön. Hur denna konstruktion går 
till redovisar vi under avsnittet teoretiska perspektiv. 
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Tidigare forskning 
 
Här nedan redovisar vi tidigare forskning som berör vårt aktuella problemområde. Den största 
delen av forskningen som vi funnit består av kvalitativa intervju- och observationsstudier av 
män och kvinnor som arbetar inom kvinnodominerade yrken. Forskningsfrågorna i dessa 
studier berör områden som yrkesidentitet, genusordning, maskulinitet och den 
könssegregerade arbetsmarknaden. En stor del av den tidigare forskningen består av studier 
gjorda i sjukvårdsmiljö. Vi har valt att dela in litteraturen i tre olika teman som vi ansåg var 
utmärkande för den litteratur vi fann. Vi har valt att benämna dessa tre teman 
motsägelsefullheten inom vård och omsorg, yrkesidentitet och genusordning samt relationer 
och attityder 

Motsägelsefullheten inom vård och omsorg 
 
I en avhandling av Motevasel (2000, s 131) beskrivs hur kvinnor och män i olika 
yrkesgrupper valde att definiera begreppet omsorg. Kvinnorna i de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna, vårdbiträde och distriktsköterskor valde att inte definiera omsorg som att 
engagera och bry sig om i samma utsträckning som männen, fastighetsskötare och 
kvarterspoliser, valde att göra. Detta resultat står i motsats till hur omsorgsbegreppet 
definierats inom kvinnoforskningen. Gilligan (1982, s 172-173) menar att kvinnor och män 
konstruerar och upplever den sociala verkligheten på skilda sätt. Kvinnor ser sig själva i ett 
annat sammanhang än vad män gör. Ett sammanhang som är kopplat till omsorg och 
samhörighet. I Westberg-Wohlgemuths (1996) avhandling genomfördes en undersökning 
där personer från skilda yrkesområden, både mans- och kvinnodominerade yrken samt 
blandyrken fick svara på olika frågor. Frågorna rörde vilka egenskaper/kvalifikationer som 
de ansåg vara maskulina respektive feminina. Egenskaper som ansågs som feminina var: 
tålamod, känslig, lyhörd inför andras behov, ta hand om andra, hjälpsam, serviceinriktad 
och sköta om. De egenskaper/kvalifikationer som ansåg som maskulina var: kraftfull, 
karriär, teknisk, lätt att tala för sig, ta risker, fysiskt tungt, dominerande, status, hög lön och 
makt (s 73-81). 
 
Kvinnors dominans inom vårdyrken, vad beror den på?  Är kvinnor och män skapade så 
olika att de väljer yrke därefter, eller är det så att traditionen väljer åt oss? Hallberg (1998) 
anser att sambandet mellan kön och sättet att vara är mer än bara kopplat till det biologiska 
könet. I den utsträckning yrken värderas olika och vissa yrken ses som ”manliga” 
respektive ”kvinnliga” kopplas värde samman med kön. I och med att vård och omsorg 
domineras av kvinnor bidrar det till att föreställningar om könens olikheter förstärks. Det 
finns en risk för att det kommer att ”skrämma bort” männen från vård och omsorg.  
Eftersom att vårda då sammankopplas med kvinnliga egenskaper och inte med 
yrkesutövning (s 62- 66). Vad kan följderna bli av att få in fler män i kvinnodominerade 
yrken där kvinnan ses som norm. Detta är något som Johansson (2002) diskuterar. För 
kvinnors del kan det innebära att all erfarenhet och omsorgsrationalitet som kvinnor 
besitter riskerar att gå förlorad om männen släpps in i underordnade kvinnoyrken och utför 
arbetet lika bra. En motsägelsefullhet infinner sig, ”dilemmat ligger i att acceptera männens 
likhet eller att permanenta nuvarande villkor” (s 305).  
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Yrkesidentitet och genusordning 
 
När det gäller män som arbetar inom kvinnodominerade yrken har det gjorts flera studier som 
tar upp manliga sjuksköterskor och deras arbete i kvinnodominerade organisationer. En 
kvalitativ studie gjord av Robertssons (2002) belyser hur konstruktionen av maskulinitet är en 
bidragande orsak till könssegregeringen inom sjukvården. Genom interaktion med både 
kvinnor och män skapar män i kvinnodominerade yrken en manlighet, både medvetet och 
omedvetet, efter invanda mönster. Robertsson skriver att ”föreställningar om kön och yrke 
skapas och återskapas på ett ”osynligt” sätt och framstår som ”naturliga”, trots att de är 
socialt och kulturellt skapade” (s 27). Dessa föreställningar om kön och yrke bidrar till den 
arbetsfördelning som ofta uppstår där de manliga sjuksköterskorna tar uppgifter av mer 
manlig karaktär såsom administrativa eller mer tekniska uppgifter, vilket i Robertssons studie 
beskrivs som horisontell segregering (a.a. s 21- 22). 
 
Liknande arbetsfördelning bekräftas i Ekstrands (2005) studie där han undersökt hur manliga 
sjuksköterskor formar sin identitet. Flera av de manliga sjuksköterskorna framhävde ett 
medicinsktekniskt intresse samt en vilja att arbeta med det som ger högre status som 
akutsjukvård. Status och teknik är alltså viktigt när det gäller skapandet av yrkesidentiteten.  
En arbetsdelning beroende av kön bidrar till ett bevarande av den genusordning som råder där 
det tekniska ”det manliga” har högre status och gynnas i vårdarbetet (s 92-100). Ekstrand 
menar att även på ”samkönade arenor”, som sjukvården, bidrar genusordningen till att 
männen ges mer makt än kvinnorna och det manliga blir till norm (a.a. s 118). 
 
Vid en kvalitativ undersökning vid tre vårdavdelningar gjord av Albinsson och Arnesson 
(2000) konstaterade författarna att de kvinnliga sjuksköterskorna och undersköterskorna 
och de manliga läkarna befann sig inom olika subkulturer. Det fanns vid klinikerna ett fåtal 
manliga sjuksköterskor och undersökningen visar att dessa särbehandlades positivt av 
läkarna på grund av sitt kön och inte på grund av ett större yrkeskunnande än sina kvinnliga 
kollegor. Kvinnorna vid klinikerna gav vid intervjuerna uttryck för att mäns och kvinnors 
värderingar skiljde sig åt men att även här var det mannens värderingar som blev norm (s 
149-150). Själva yrkestiteln sjuksköterska kan skapa ”genusinstabilitet” och flera av 
männen försökte komma ifrån den genusproblematik som yrkestiteln innebar, genom att 
kalla sig själva sjukskötare, eller att inte skriva ut hela yrkestiteln på namnskylten 
(Ekstrand, 2005 s 100-101). 
 
I Åbergs (2001) avhandling där författaren genom att undersöka arbetsdelningen inom två 
olika yrken, ordningspoliser och akutsjuksköterskor, funnit att de kvinnliga poliserna 
upplevde att de berövades både sin kvinnliga könsidentitet och sin yrkesidentitet. Samtliga 
av de i studien intervjuade kvinnorna upplevde att det bland deras manliga kollegor fanns 
motstånd emot kvinnliga ordningspoliser. Det som de ansågs brista i var den för yrket 
”nödvändiga” fysiska styrkan, men kvinnorna tyckte sig ändå kunna lösa 
arbetssituationerna genom social kompetens. Trots detta så förväntade sig inte kvinnorna 
att generellt accepteras som ordningspoliser. De manliga poliserna kände sig hotade när ett 
nätverk för kvinnliga poliser i mitten av nittiotalet bildades och nätverket förlöjligades av 
de manliga kollegorna. När det gällde de manliga sjuksköterskorna fann Åberg att de i 
försök att skapa identitetsbekräftelse distanserade sig och åtskiljde sig från kvinnors sätt att 
bedriva omvårdnad. De utformade sitt yrke efter traditionell manlighet och betonade sin 
egen betydelse inom sjukvården genom att de behövdes för att utföra tunga lyft eller 
liknande (s 92-97). Till skillnad från de kvinnliga ordningspoliserna mötte de manliga 
akutsjuksköterskorna mindre motstånd i ”professionaliseringsprocessen”. Åberg beskriver 
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att ”Det bjuder större motstånd för kvinnor att förkvinnliga ordningspolisyrket än det gör 
för män att förmanliga akutsjuksköterskerollen” (s 189). 
 
Situationen påverkar genus i den kvinnliga eller den manliga riktningen. Bergh (1995) 
beskriver två olika arenor inom äldreomsorgen. Den ena är det egna hemmet där den äldre 
tog emot vårdbiträdet som då hamnade i en besökssituation. Den andra är sjukhemmet där 
den äldre själv befann sig i en slags besökssituation och där det gällde att anpassa sig efter 
givna regler. Gränserna mellan vad som är manligt respektive kvinnligt suddas ut på 
sjukhemmet där all omsorgspersonal, såväl manlig som kvinnlig, utförde samma 
arbetsuppgifter när det gällde saker som att klä på och av patienterna, hygien, städning, 
dela ut mat, sortera tvätt, fylla på förråd och bädda osv. På sjukhemsavdelningarna utförde 
de manliga vårdbiträden ingen arbetsuppgift som inte någon av de kvinnliga vårdbiträdena 
också utförde. Det fanns inget område som de manliga vårdbiträdena kunde nischa in sig 
på, utan det som var av teknisk karaktär togs omhand av sjukhemmets manliga vaktmästare 
(s 60-63). När det gällde de kvinnliga vårdbiträdena däremot utförde de saker som de 
manliga vårdbiträdena aldrig utförde, som att vattna blommor, lägga upp hår och måla 
naglar på de kvinnliga patienterna. Att hjälpa till vid tunga lyft, om någon patient ramlat på 
golvet, eller vid flytt av möbler var det enda som personalen utpekade som en specifik 
manlig arbetsuppgift. Men fanns ingen man i närheten utfördes dessa saker av kvinnorna 
ändå, de specifikt manliga sysslorna var bara manliga så länge det fanns män i närheten 
som kunde utföra dem (a.a. s 52-54). Detta gav en bild av männen som utbytbara till 
skillnad från kvinnorna på sjukhemsavdelningarna ”om männen övergav sjukhemmet skulle 
kompetensen kring de sysslor som utförs idag finnas kvar, men om kvinnorna försvann så 
skulle en bit av sysslorna falla bort” (a.a. s 54). Som vårdbiträde i hemtjänsten 
tydliggjordes genus på ett annat sätt. Arbetet inom hemtjänsten uppfyllde den traditionella 
synen på vad som är manligt och kvinnligt att utföra och männen inom hemtjänsten 
hamnade i en kvinnovärld där det rådde en mycket traditionell syn på vad som är kvinno- 
respektive mansgöra. Där kunde de manliga vårdbiträdena nischa in sig på vissa 
traditionellt ”manliga” arbetsuppgifter såsom att byta glödlampor, spika upp tavlor osv. Det 
fanns också kvinnliga pensionärer som exempelvis inte ville bli duschade av ett manligt 
vårdbiträde eller som ansåg att manliga vårdbiträden inte kunde utföra vissa sysslor i ett 
hem lika bra som de kvinnliga vårdbiträdena. De manliga vårdbiträdena hade ändå ett 
tacksamt utgångsläge som innebar att de betraktades som lite hjälplösa av de äldre och 
förväntningarna på dem var inte stora och om de då lyckades med de ”kvinnliga 
hushållssysslorna” uppfattades de som lite extra duktiga (a.a. s 27-33). 
 
I en kvalitativ studie som behandlar jämställdhetsbegreppet inom kvinnligt kodade 
yrkesområden som barnomsorg, sjukvård samt frisöryrket, fann Nordberg (2005) att när män 
inom dessa yrkesområden talade om sin arbetssituation talade de ofta i formen av ”vi” (män) 
och ”dom” (kvinnorna) samtidigt som stereotypa egenskaper hos både kvinnor 
(omsorgsinriktade) och män (rationella) beskrevs (s 238-239). Men samtidigt som männen i 
kvinnligt dominerade yrken distanserar sig mot det kvinnlig och pekar på olikheter visade 
både Nordberg (s 243-244) och Robertsson (2002, s15) att flera av männen i deras studier 
velat komma bort från traditionellt manliga yrken och den manliga jargongen genom att välja 
traditionellt kvinnliga yrken. 
 

 7



 

Relationer och attityder 
 
Män som arbetar inom vården beskrivs i flera studier som ”brytare”. De bryter mot den 
normala ordningen, den ordning som förväntar sig att män skall arbete med så kallade 
”manliga arbeten” och kvinnorna skall stå för vården och omsorgen (Robertsson, 2003, s 7). 
Män som väljer yrket som sjuksköterska får ofta sin manlighet ifrågasatt för att de bryter mot 
de ideal som är dominerande i den ”heteronormativa världsbilden” (Robertsson, 2002, s 25). 
Ekstrand (2005) beskriver att manliga akutsjuksköterskor ibland förkroppsligar det manliga 
genom att vara stora och vältränade samt beskriva sitt yrke som macho. På så sätt skiljde de 
sig från de förväntningar och fördomar som finns gentemot homosexualitet (s 124-126). 
 
Omgivningen kunde många gånger stå frågande till de manliga sjuksköterskornas yrkesval. 
Förväntningarna på de manliga sjuksköterskorna fanns främst från de manliga läkarna på 
att de borde vidareutbilda sig och göra karriär. Både Åberg (2005, s 163) och Robertsson 
(2002 s 17) bekräftar i sina studier att manliga sjuksköterskor hade lättare för att avancera i 
det administrativa systemet medan de kvinnliga sjuksköterskorna oftare avancerande inom 
det så kallade omvårdnadssystemet och blev avdelningsföreståndare. Förväntningarna på 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor skiljde sig också på så sätt att männen förväntades i 
större utsträckning ha ett medicinskt, administrativtekniskt och medicintekniskt kunnande 
och kvinnorna förväntades vara mer omsorgsinriktade. Detta kunde tänkas skapa konflikter 
då deras yrkesroll befann sig i en organisation där den medicinska kunskapen och 
rationaliteten värderades högre. Manliga sjuksköterskor försökte bekräfta sin identitet 
genom att i större utsträckning arbeta inom specialavdelningar såsom t ex psykiatri, 
intensivvård och akutvård (Åberg, 2005, s 158-159). 

 
Manliga sjuksköterskor sporrades av de förväntningar som ställdes på dem att vidareutbilda 
sig och klättra uppåt i hierarkin (Robertsson, 2002). Flera manliga sjuksköterskor, som 
hade arbetat tio år eller mer, arbetade som chefer eller som specialister, undervisade eller 
forskade, vilket i sin tur bidrog till en ökad vertikal segregering. Den låga lönenivån var ett 
av skälen till att vidareutbilda sig. Manliga familjeförsörjare förväntas tjäna mer och göra 
karriär. När det gäller relationen till de kvinnliga kollegerna upplevde de manliga 
sjuksköterskorna att det utrymme de fick som ensam man oftast var till deras fördel och att 
de ofta lyftes fram av sina kvinnliga kolleger som tyckte att det var positivt med män inom 
vården. De utryckte också en önskan om att de skulle bli fler män inom vården. De manliga 
sjuksköterskorna gjordes ofta till talesmän för hela personalgruppen. Flera av de yngre 
manliga sjuksköterskorna upplevde också att de blev lite extra ompysslade av de äldre 
kvinnliga kollegerna (a.a. s 22-23). De positiva föreställningarna om vad fler män inom 
vården kan bidra med bekräftas i Lindgrens (1992, s 33) studie där den kvinnliga 
vårdpersonalen uppskattade män inom vården och gärna såg att det kom fler. Det skulle 
främja stämningen, höja statusen och det behövdes fler män för de tunga lyftens skull. När 
det gällde förväntningar från patienterna fann Robertsson (a.a. s 19) att de manliga 
sjuksköterskorna pga. sitt kön oftast togs för läkare istället för sjuksköterskor. 
 
Män inom vården är mer tekniskt intresserade och kvinnorna är mer omsorgsinriktade enligt 
de manliga och kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor som intervjuades vid två 
vårdavdelningar i Nordbergs (2005, s 123-124) avhandling. Två av männen vid den ena 
avdelningen var ense om att det var skillnad på manliga och kvinnliga sjuksköterskors 
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förhållningssätt. Samtidigt uppgav en av de manliga sjuksköterskorna vid den andra 
avdelningen att det var omsorgsmomenten som tilltalade honom mest med yrket. Liknande 
upplevde män inom barnomsorgen, där de förväntades bidra med manliga intressen som att 
snickra och spela fotboll och om de kunde utföra omsorgsuppgifter ”trots att de var män” 
genererade de extra beröm från föräldrarna (a.a. s 105-107) och även om det fanns mer 
tekniskt kunniga kvinnor på en arbetsplats var det oftast den manliga kollegan som tillkallas 
när tekniskapparatur krånglade. Tekniken ansågs som ett givet manligt område enligt 
Nordbergs studie vare sig det rörde om kirurgavdelningen, barnstugan eller frisörsalongen 
(a.a. s 150-153). 
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Teoretisk referensram 
 
Syftet med vår studie är att studera hur ”kön” konstrueras på arbetsplatserna där våra 
informanter verkar. Vi har som teoretisk referensram valt ett könsperspektiv. Vi har valt detta 
perspektiv för att vi tror att det hjälper oss att analysera de sociala konstruktioner som vi har 
funnit i vår empiri. ”Begreppet könsperspektiv fokuserar på könsrelationer, hur kön ses som 
en social konstruktion. Genom att vi ser på könsbegreppet som socialt konstruerat riktar vi 
uppmärksamheten på strukturella aspekter av kön - det vill säga att kön finns i de flesta 
strukturer i samhället, oavsett om ett eller båda könen finns representerade” (Westberg, 2006 s 
101) 
 

Genusordning – särskiljande och segregering 
 
Män och kvinnor har skilda kroppsliga attribut för fortplantningsprocessen och vårt biologiska 
kön är statiskt. När man använder ordet genus syftar det inte på de biologiska skillnaderna 
utan på de kulturella och sociala aspekterna av människans indelning i två kön. Tid, plats och 
social miljö är faktorer som kan variera, och så kan även genus variera (Nilsson, 1999, s 30).  
 
Hirdman (1988) skriver om genuskontrakten. Dessa ”kontrakt” handlar inte om jämnstarka 
kvinnor och mäns förhandlande med varandra. Tvärtom uppstår det en hierarki där mannen, 
den starkare parten sätter ramen för kvinnans, den svagare parten, handlingsutrymme. 
Kvinnor och män behandlas olika och genuskontrakten innefattar hur relationerna mellan 
kvinna och man ska, eller åtminstone bör vara, hur vi ska se ut och bete oss, vad vi ska säga 
och hur vi säger det och så vidare. Genuskontrakten ärvs sedan en lång tid tillbaka vidare från 
en generation till en annan och kontraktet ger oss en balans i tillvaron – vi vet vår plats och vi 
ifrågasätter inte att män och kvinnor åtskiljs genom en över- och underordning, där mannen är 
norm, den ”normala människan” (s 49-63).  
 
Hirdman (2001) förklarar att denna ordning ses som naturlig och bidrar till segregering och ett 
särskiljande av män och kvinnor. Särskiljandet sker tydligast genom arbetsfördelning samt 
genom vad som anses vara kvinnligt eller manligt i hemmet eller på arbetsplatsen. Om en man 
träder in på en kvinnodominerad arena, om han utför något som stämplas som ”kvinnogöra”, 
är det viktigt att det framgår att han gör det av sin egen fria vilja. Det måste tydliggöras att det 
inte handlar om bestraffning eller förnedring medan kvinnor som utför mansgöra istället kan 
få höra kommentarer som ”hon jobbar som en hel karl” och liknande. Det som beskrivs som 
genuslogik är när kvinnor och män gör ett arbetsbyte med varandra så måste en förändring 
ske, skillnaden är dock att när män börjar utföra kvinnoarbete så förändras arbetsuppgifterna 
medan det är kvinnorna som förändras när de utför mansarbete (s 66-67). I vårt nuvarande 
samhälle finns det möjligheter för båda könen att ha liknande sysslor och egenskaper. Det kan 
konstateras att ju mer vi låter vårt intellekt dominera över vår biologi kan vårt genussystem 
förändras (Hirdman, 1988, s 49-63). 
 
Begreppet socialt kön kan användas istället för genus. Begreppen ”manlig” och ”kvinnlig” är 
knutna till vårt biologiska kön medan användandet av orden ”feminin” eller ”maskulin” inte 
syftar till det biologiska könet utan till de sociala föreställningar vi tillskriver en person eller 
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en yrkeskategori. Vi könsmärker vissa yrken genom att beteckna dom som kvinnliga, såsom 
sjuksköterska, medan andra yrken ses som mer manliga (Robertsson, 2002, s 5-6). 
 

Skillnader eller likheter? 
 
Kvinnor och män förväntas ha olika uppsättningar av egenskaper och vissa egenskaper är 
knutna till kvinnor medan andra, motsatta, är knutna till män. Detta beskriver Connell (2002) 
som ”egenskapernas dikotomi”. Kvinnor är empatiska, omvårdande, påverkbara och 
pratsamma. Män är förnuftiga, analyserande, fåordiga och aggressiva. Detta trots att den 
vetenskapliga forskningen inom psykologin har gång på gång har visat på motsatsen, att dessa 
påstådda skillnader inte existerar utan att kvinnor och män psykologiskt är mycket lika (s 58-
59). 
 
I det ögonblick vi föds så skapas genus. ”Könspådraget” startar, barnet får ett namn, kläder 
och leksaker som passar till just den lilla individen.  Är det verkligen bara individen vi ser till 
och inte den lilla flickan eller pojken? Kvinnlighet och manlighet är inte något som är medfött 
utan något som vi skapar. Det fungerar som ett mönster som styr hur vi formas och agerar i 
olika sammanhang. Vi skapar kvinnlighet och manlighet genom interaktion med varandra 
(Elvin- Nowak & Thomsson, 2003 s 21-23; Connell, 2002, s 15). 
 
De påstådda skillnaderna mellan män och kvinnor ger upphov till seglivade fördomar utan 
någon bevisad sanningshalt om vad män och kvinnor är kompetenta till. Det tas för givet att 
kvinnor är av naturen vårdande och omsorgsfulla och ses som mest lämpade för att sköta hem 
och barn.  Män anses till exempel inte kunna ha ”flera bollar i luften samtidigt”. De saknar 
simultanförmåga och så länge männen ges möjlighet att bara göra en sak i taget lever dessa 
fördomar vidare och blir till slut till våra sanningar. Vårt behov av att gruppera in oss i 
manligt och kvinnligt kanske bottnar i vår rädsla för att bli identitetslösa om vi inte platsar i 
kategorierna ”kvinna” eller ”man”. Detta indelande i manligt och kvinnligt sker i våra 
vardagliga ”gemensamhetsskapande” samtal med varandra. Den som går emot dessa 
föreställningar ses som den som bryter en tyst överenskommelse, en ”fredsbrytare” (Elvin-
Nowak & Thomsson, 2004, s 26-31). 
 
I det västerländska samhället finns en stark önskan om att kön inte ska ha någon betydelse 
utan att det är individen själv som ska kunna avgöra betydelsen. De biologiska skillnaderna 
kan inte frångås men de kan ändå ses som ointressanta då man diskuterar beteenden och 
sociala erfarenheter. Vi skapas till könsvarelser genom exempelvis en könsuppdelad 
arbetsmarknad, könsuppdelade beteenden samt symboler som kläder och leksaker. Dessa 
symboler som i sin tur uttrycker och förstärker könsuppdelningen (Thomsson, 1998, s 25-26).  
De påstådda skillnaderna mellan manligt och kvinnligt beskriver även Gemzöe (2005, s 83). 
Kvinnlighet är lika med att vara känslosam och relationsinriktad.  Manlighet görs genom 
självständighet och rationalitet. Hela det västerländska tänkandet kring manligt och kvinnligt 
präglas av att de är varandras motsatser. 
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Metod 

Metodval 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Utifrån studien syfte och frågeställningar ansåg vi 
att kvalitativ metod var mest lämplig. Intervjuer har genomförts för att samla in vår empiri. 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att beskriva, förstå och finna centrala teman 
i intervjupersonens livsvärld samt tolka dess mening (Kvale, 1997 s 34). 

Urval 
 
Efter att vi valt att inrikta oss på personal inom omsorgen om personer med funktionshinder 
som vårt undersökningsområde valde vi att begränsa oss till personer som arbetar som vårdare 
på boenden för vuxna med särskilt service enligt LSS 9:9 i en medelstor kommun i 
Stockholms län. Den aktuella kommunen valdes därför att kontakt hade etablerats med en av 
enhetscheferna genom en tidigare praktikperiod i vår utbildning. Önskemål om våra 
informanter var att det skulle vara tre kvinnor och tre män som alla skulle arbeta som vårdare 
på olika boenden för vuxna med särskilt service. En annan önskan var också att informanterna 
skulle ha en fast anställning samt något eller några års erfarenhet av yrket som vårdare och att 
de skulle arbeta på en arbetsplats där både män och kvinnor var anställda som vårdare. På en 
av de kvinnliga informanternas arbetsplats arbetade det endast kvinnor. Detta upptäckte vi 
först då vi hade påbörjat intervjun. Även om vår önskan var att informanterna skulle arbeta på 
arbetsplatser där det fanns både kvinnor och män ansåg vi ändå efter intervjun att materialet 
var relevant för vår studie. Vi kunde i det materialet finna intressanta aspekter av hur kön 
konstrueras även på en arbetsplats där manliga vårdare inte fanns representerade. När det 
gällde informanternas utbildningsnivå ansåg vi att erfarenhet av yrket var viktigare än deras 
formella utbildning. Detta för att vi ville att våra informanter skulle vara väl invanda in 
arbetet och känna sig som en självklar del i sin arbetsgrupp och arbetsgruppens strukturer. 

Tillvägagångssätt 
 
Vi sökte våra informanter genom att per telefon kontakta enhetschefer för olika boenden i vår 
valda kommun. Vi förklarade syftet med vår studie samt vilka informanter vi ville komma i 
kontakt med. De i sin tur kontaktade personal vid sina respektive boenden som tillfrågades om 
de var intresserade om de ville medverka i vår studie efter att de fått syftet förklarat för sig. 
 
Efter en tid kontaktades vi per e-post av tidigare nämnda enhetschefer. De hade namn på 
sammanlagt sex personer på fem olika boenden som hade anmält ett intresse av att delta i vår 
studie. Vi kontaktade därefter samtliga informanter per telefon där vi mer ingående förklarade 
studiens syfte samt bokade tid för intervju. Efter telefonkontakten med våra informanter 
skickades även ett informationsbrev ut (se bilaga 1). 
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Intervjuguiden 
 
När vi intervjuade våra informanter använde vi oss av en halvstrukturerad intervjuguide 
(Kvale, 1997, s121). Det innebar att under intervjuerna följdes intervjuguiden till stor del men 
det gavs ändå utrymme för oss som intervjuare att följa nya uppslagsändor i informanternas 
svar. Frågorna i intervjuguiden utarbetades för att kunna studera vårt valda område och vi 
hade som utgångspunkt studiens syfte, vårt teorietiska perspektiv och den tidigare 
forskningen. Intervjuguiden var indelad i fem olika delar som bestod av bakgrund, yrkesval, 
attityder, arbetsdelning samt övriga frågor (se bilaga 2). 

Intervjusituationen 
 
Alla intervjuerna ägde rum på informanternas respektive arbetsplatser i ett avskilt 
personalrum. Intervjuerna genomfördes i samband med att informanterna skulle påbörja eller 
hade avslutat ett arbetspass. Detta gjorde att informanterna vid de olika intervjutillfällena 
kunde besvara våra frågor i lugn och ro. Den kortaste intervjun tog 30 minuter och den längsta 
55 minuter. Vi använde oss av bandspelare under samtliga intervjuer för att få en mer 
avslappnad intervjusituation utan avbrott. Vi ansåg att det skulle ha kunnat upplevas som 
störande för informanterna om vi under intervjuerna suttit och antecknat. Vid tre av 
intervjuerna deltog vi båda två. Vid de tillfällena ställde en av oss frågorna utifrån vår 
intervjuguide men båda två ställde följdfrågor. Vid de tre övriga intervjuerna var det endast en 
av oss som intervjuade informanterna. I efterhand kan vi se fördelarna med att vara två vid en 
intervju. Vi kompletterade varandra och följdfrågorna blev fler vilket i sin tur ledde till mer 
uttömmande svar från informanterna.    

Bearbetning och analys av materialet 
 
De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrant i syfte att få de intervjuades egna beskrivningar 
så korrekt återgivna som möjligt. Sammanlagt resulterade det utskrivna materialet i 35 sidor 
fulltext. Eftersom att vi av praktiska omständigheter inte hade möjlighet att genomföra alla 
intervjuerna tillsammans valde vi att lyssna igenom de inspelade banden och skriva ut allt 
material tillsammans. Efter detta läste vi noggrant igenom varje utskriven intervju. Detta för 
att få en god överblick över hela vårt insamlade material. Efter all genomläsning spred vi ut 
vårt material på golvet. Vi strök under med färgpennor det som vi ansåg var viktigt i 
informanternas svar. Så småningom började vi i vårt material kunna urskilja vissa 
övergripande teman. Utifrån dessa teman skrev vi ned stödord på olika papper, ett för varje 
informant. Detta papper fylldes på under arbetets gång. Efter nämnda tematisering läste vi och 
bearbetade vårt material ytterligare. Allt eftersom vi blev mer insatta i vår teori kunde vi 
också ställa nya frågor till vårt material. Så småningom utkristalliserade sig sex mindre teman 
i vårt material. Dessa teman var: vägen in i yrket, attityder och känslan av yrkesstolthet, 
egenskaper som är viktiga för yrkesrollen, arbetsfördelning, nackdelar och fördelar med yrket 
samt en könsblandad arbetsplats. Utifrån dessa teman har vi hittat ytterligare aspekter som vi 
sedan kunde koppla till tidigare forskning samt analysera med hjälp av vårt teoretiska 
perspektiv. 
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Etiska aspekter 
 
Under hela forskningsprocessen bör de etiska frågorna vara närvarande och inte enbart under 
visa delar av processen (Kvale, 1997, s 104-105). Vi har därför under hela vår studie beaktat 
de forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som HSFR 
(1999) har antagit. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta har för oss konkret inneburit att vi 
informerade intervjupersonerna både muntligt och per brev före varje intervjutillfälle. 
Intervjupersonerna fick information om, dels syftet med studien men också att materialet 
endast skulle behandlas av oss och användas till vår C-uppsats. Att både skrivet och bandat 
material skulle komma att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Vi informerade även 
intervjupersonerna om att de skulle komma att avidentifieras. Detta innebar att informanternas 
riktiga namn inte skulle användas. Ingen information som kunde leda till att det skulle framgå 
på vilken arbetsplats eller i vilken kommun som intervjupersonerna var verksamma skulle 
vara med i den färdiga uppsatsen. Vid varje enskilt intervjutillfälle informerade vi om att 
deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Om de 
önskade skulle de också ges möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Vi har under hela arbetets gång fört ett etiskt resonemang med varandra. Vi diskuterade 
tillvägagångssättet att söka våra informanter via enhetscheferna men såg inga etiska problem 
med det då vi inte berörde informanternas arbetssituation i form av relation till arbetsledning 
eller brukare. Tillvägagångssättet att man låter arbetsledningen välja ut vilka som ska 
tillfrågas om att ställa upp för en intervju kan annars framstå som problematisk. Utifrån vårt 
syfte som var att se hur våra informanter konstruerar kön i ord och handling rörande sitt yrke 
såg vi, som tidigare nämnts, inga hinder i vår urvalsmetod. 

Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är ett viktigt och centralt begrepp i kvalitativ forskning (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2004, s 69). Det handlar om att vi undersöker det vi påstår att vi 
undersöker. En slags giltighet och trovärdighet, att pröva och åter pröva i förhållande till 
tidigare forskning, teorier samt sitt eget material (Gunnarsson, 1993, s 42-43). Kvale (1997 s 
213-214) menar att validitet är något som berör undersökningens alla stadier, som en slags 
pågående kvalitetskontroll, eller ett ifrågasättande under hela intervjuundersökningen och inte 
något som endast görs när undersökningen är klar. För att nå en hög reliabilitet krävs en 
”frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel”. Detta betyder att om man genomför en 
undersökning av samma objekt vid olika tillfällen med samma mätinstrument ska man komma 
fram till samma resultat vid båda tillfällena i annat fall är reliabiliteten, eller tillförlitligheten, 
inte tillräckligt hög. Samtidigt är otillräcklig reliabilitet inte ett lika allvarligt problem som 
otillräcklig validitet (Esaiasson m fl, 2004, s 67-69). 
 
För att få reda på hur personal inom omsorgen om personer med funktionshinder konstruerar 
kön ansåg vi att en kvalitativ metod genom intervjuer var det lämpligaste sättet för oss att få 
våra frågeställningar besvarade. Vi var intresserade av våra informanters upplevelser och 
konstruktion av manligt och kvinnligt kopplat till yrket som vårdare. Vi formulerade våra 
frågor i intervjuguiden utifrån det syftet. För oss som intervjuare innebar det att det var en 
slags balansgång mellan att inte styra intervjuerna och informanternas svar för mycket men att 
ändå hålla oss inom det område vi studerade. Vartefter intervjuerna genomfördes så kom 
uppslag till nya följdfrågor och vi började mer och mer tydligt se och förstå vad det var vi 
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sökte. Med den kunskapen blev våra följdfrågor bättre på så vis att svaren från informanterna 
blev mer uttömmande. Vi var också noga med att förtydliga frågorna till våra informanter då 
vi anade att de eventuellt inte uppfattade frågorna rätt så att det inte skulle leda till 
missförstånd. Vi har kontrollerat att vi haft en god ljudupptagning vid våra intervjuer och en 
stor noggrannhet vid våra utskrifter. Vid analysen kunde vi åter konstatera i våra informanters 
svar att de uppfattat våra frågor på samma sätt.  
 
 
Generaliserbarhet. 
 
Generaliserbarhet handlar om huruvida man försöker få fram det allmänna, ifall forsknings 
resultatet är representativt för en större population (Kvale, 1997, s 212). 
 
Vi anser inte att resultatet i vår undersökning, som är baserat på intervjuer med ett litet urval 
av vårdare, kan appliceras på samtliga vårdare inom omsorgen för personer med 
funktionshinder. Däremot anser vi att de mönster vi funnit skulle kunna användas och prövas 
vid liknande studier. Detta benämns som teoretisk generaliserbarhet (Gunnarsson, 1993, s 43). 
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Resultat 
 
Vi har för vår studie valt att intervjua sex personer, tre kvinnor och tre män, som alla arbetar 
som vårdare inom omsorgen på olika boenden för vuxna med behov av särskilt stöd. På de 
olika boendena bor vuxna personer med olika typer av funktionshinder. De boende har alla 
egen lägenhet men det finns gemensamhetsutrymmen på alla boendena. På informanternas 
arbetsplatser som är av skiftande storlek med mellan fem till tjugo anställda arbetar det i snitt 
en till två fast anställda män. På en av de kvinnliga informanternas arbetsplats arbetar det bara 
kvinnor. Samtliga av våra informanter har en fast anställning på respektive arbetsplats men 
deras sysselsättningsgrad varierar. Alla boendena är belägna i en och samma kommun inom 
Stockholms län. 22 procent av dem som arbetar på boenden för vuxna med behov av särskilt 
stöd i vår valda kommun är män, resterande är kvinnor (muntlig information, 2006). Nedan 
följer en kort presentation av våra informanter. 
 

Presentation av informanterna 
 
Per är 58 år gammal och är utbildad mentalskötare. Han har arbetat inom omsorgen för 
personer med funktionshinder sedan 80-talet på olika vårdhem och på gruppbostäder. Innan 
han började arbeta inom omsorgen arbetade han många år inom psykiatrin. På sin nuvarande 
arbetsplats har han arbetat i ca tio år. 
 
Mikael är 36 år och utbildad till vårdbiträde. Han har arbetat inom omsorgen för personer 
med funktionshinder i ungefär tio år och på sin nuvarande arbetsplats i ungefär fem år. Innan 
han började arbeta inom omsorgen arbetade han bland annat som säljare av olika produkter. 
 
Anders är 38 år gammal. Han har ingen vårdutbildning men han har en akademisk examen i 
grunden inom vilket område han tidigare har arbetat. Han har också erfarenhet från 
anhörigvård och på sin nuvarande arbetsplats har han arbetat i drygt fyra år. 
 
Pia är 52 år gammal och har läst en del kurser på universitet samt gått en 
vårdbiträdesutbildning. Pia har lång erfarenhet inom vård och omsorg och hon har tidigare 
arbetat både inom äldreomsorg och som personlig assistent. På sin nuvarande arbetsplats har 
hon arbetat i ca tio år. 
 
Maria är 42 år gammal och är utbildad undersköterska. Hon är även utbildad barnskötare och 
har tidigare arbetat inom barnomsorgen samt på ett korttidshem för barn med funktionshinder. 
På sin nuvarande arbetsplats har hon arbetat i ca 10 år. 
 
Annelie är 40 år och är utbildad vårdare och för närvarande läser hon till undersköterska på 
distans samtidigt som hon arbetar heltid. Hon har arbetat inom omsorgen för personer med 
funktionshinder i drygt 20 år. På sin nuvarande arbetsplats har Annelie arbetat i fem år. 
 
Resultatet från intervjuerna med våra informanter har vi valt att presentera under sex olika 
teman. Dessa teman är: vägen in i yrket, attityder och känslan av yrkesstolthet, egenskaper 
som är viktiga för yrkesrollen, arbetsfördelning, nackdelar och fördelar med yrket samt en 
könsblandad arbetsplats.  
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Vägen in i yrket 
 
Att arbeta som vårdare har för informanterna varit både ett medvetet och ”mindre medvetet” 
val och vägen in i yrket som vårdare inom omsorgen för personer med funktionshinder har 
varit av varierande slag. Något som kan ses som en gemensam faktor för Anders, Per och 
Mikaels val av yrke var tillgången till arbete. De nämner saker som att det var lätt att få jobb 
inom omsorgen där de bodde just då eller att man behövde ett arbete och såg en annons i 
tidningen. Mikael beskriver det som: 
 
…..det var lätt att få jobb då i x kommun  när jag bodde där ett tag, sen har det fortsatt liksom. Jag har ju andra saker jag vill 
göra. Men jag tycker att det är ett bra jobb. Det är roligt att jobba med människor. 

 
Mikael trivs bra på sin nuvarande arbetsplats. Inom en snar framtid kommer han att sluta sitt 
arbete som vårdare. Han har dock planer på att byta arbetsområde och göra något annat, skilt 
från arbetet inom omsorgen. Han utrycker en önskan om att utveckla sig själv och inte arbeta 
som vårdare eller personlig assistent i framtiden. Både Anders och Per beskriver att de trivs bra 
på sina nuvarande arbetsplatser. Per menar att de fina omgivningarna kring boendet är en 
bidragande faktor för trivseln och eftersom att han inte har så väldigt många yrkesår kvar ser 
han ingen anledning till att söka nytt arbete. När det gäller specifikt vad som bidrog till att 
arbeta med vård och omsorg utrycker Per det som att: 
 
…det är svårt att säga, det kanske låg för mig lite grann . Jag är väl ingen människa som direkt gillar att hålla på med motorer. 
Jag är inte speciellt teknisk eller matte intresserad eller så….ja, jag gick ut läroverket i alla fall (skratt). Men jag kanske gillar 
lite grann av det här vårdandet, det fanns något i det. Men även i det så kallade terapeutiska förhållningssättet. Det har varit lite 
olika förhållningssätt hur man har jobbat, men lite är nog det här att jag har tyckt om det och det var väl därför som jag blev 
kvar och inte gick på ”sopis” eller nåt sånt, det var ju lite sådana tankar jag hade. 
 
Anders i sin tur uttrycker att i framtiden jobbar han gärna inom det här området men som 
konsult eller hos kommunen eller inom någon organisation. Anders ger också i beskrivningen 
av arbetet uttryck för ord som meningsfullt: 
 
När jag började jobba här upptäckte jag att jag tycker om det här och jag tycker att det är ett meningsfullt arbete. Många 
kanske tycker att det är väl enkelt, det är ju ett låglönejobb, lönen är dålig men det betyder inte att det är ett dåligt jobb eller 
ett oviktigt jobb. Jag tycker att det är meningsfullt och det betyder mycket för att stanna kvar. 
 
Annelie beskriver sitt yrkesval som en tillfällighet och när hon började inom vården var 
hennes tanke att hon enbart skulle arbeta lite extra. Sedan blev hon kvar och började utbilda 
sig. Hon trivs väldigt bra på sin nuvarande arbetsplats vilket är en kombination av bra 
personal, glada boende och mycket aktiviteter. Hon kan se sig själv arbeta där i framtiden 
eller på en liknande arbetsplats. Maria i sin tur kom i kontakt med yrket genom en 
praktikplats under sin utbildning till barnskötare. Efter några år inom barnomsorgen tänkte 
hon att hon skulle ”ta upp det där igen som var så kul”. Då började hon som timanställd inom 
omsorgen igen. Maria beskriver att på hennes nuvarande arbetsplats har de en arbetsgrupp 
som hon tycker är väldigt bra. Många har jobbat där relativt länge. Hon trivs mycket bra och 
kan i framtiden se sig arbeta inom omsorgen men då gärna med barn eller ungdomar med 
funktionshinder. Pia i sin tur beskriver att hon trivs med de boende och personalen på hennes 
nuvarande arbetsplats. Hon kan se sig själv inom yrket i framtiden eftersom hon anser att det 
är ett yrke som är bra och meningsfullt. Det är inte slumpen som har avgjort att hon arbetar 
inom omsorgen. Hon har valt yrket som vårdare för att det är ett betydelsefullt arbete: 
 
Jag tycker att det är ett betydelsefullt arbete. Det är många gamla och handikappade och sjuka som behöver hjälp och skulle 
ingen vilja jobba där så skulle man ju kunna tänka sig hur det skulle gå för dem då, det skulle inte fungera. Det känns bra när 
man känner att man kan hjälpa någon, så mår man ju bra själv för att man får ju väldigt mycket gensvar. 
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A: så det är ett medvetet val att arbeta här och inte slumpen som avgjort? 
 
….nej, det är inte slumpen och så är det väl så där att inom vård och omsorg överhuvudtaget är det egentligen ett mera 
kvinnodominerat yrke vi har väl det där i oss på något vis ända sedan vi är barn och växer upp…. 
vi vårdar våra barn, vi vårdar våra män och vi vårdar våra gamla föräldrar. Det är ett naturligt yrke för kvinnor tror jag, mer än 
män, det är därför det ser ut som det gör, att det inte är så mycket män jobbar i vård och omsorg. 
 

Attityder och känslan av yrkesstolthet 
 
När det gäller yrkesstolthet utrycker Annelie, Pia, Maria och Anders att de känner 
yrkesstolthet. Annelie menar att om hon inte kände yrkesstolthet skulle hon inte arbeta inom 
omsorgen för personer med funktionshinder. Per och Mikael skiljer sig delvis från de övriga 
informanterna. När det gäller Mikael så uttrycker han att han känner mer yrkesstolthet nu än 
han gjorde när han var yngre. Per säger när yrkesstolthet kommer på tal, att det är något han 
känner till viss del: 
 
Ja, alltså det känner man väl delvis, men jag vet inte. Ingenting så där att man …jag känner inte att jag inte kan säga vad jag 
jobbar med eller nåt sånt där. Det är klart att jag har väl märkt någon gång att någon har sagt, jaha vad är det för nånting. Men 
det är ingen prestige i det där på det sättet, då har man väl en viss stolthet. 
 
Samtliga av informanterna upplever att omgivningens attityder är varierande. När det gäller de 
kvinnliga informanterna uttryckte någon att hon fick höra kommentarer om att de gör ett 
värdefullt arbete men också kommentarer som att ”jaha någon måste ju ta hand om dem 
också”. Pia beskriver hur hon ibland fått höra ”dumma” kommentarer från människor som inte 
jobbar inom vården. Folk runt omkring tror att arbetet går ut på att ”torka skit” hela dagarna. 
Men hon upplever också att många är positiva till det hon gör och hon får höra många positiva 
kommentarer. Hon känner även uppskattning från de boendes anhöriga: 
 
Men det är ju många som bara ser det här att man skall mata och byta blöja och sånt. 
Men sen finns det ju de som säger att det är en gudagåva att vi vill arbeta med det här. 
 
Anders säger att han aldrig har hört något negativt om sitt yrkesval utan tvärtom hur hans 
familj och vänner tyckt att det är roligt att han har hittat ett yrke som hans trivs med: 
 
De delar min syn på det här att det är ett viktigt jobb, att det är meningsfullt. Jag hör bara positivt, jag kan inte komma på 
någon som har sagt något som ”varför jobbar du här” och så. 
 
Mikael upplever att spontana kommentarer om hans yrkesval kan vara att människor tror att det 
är psykiskt jobbigt att arbeta med människor som inte kan klara sig själv, att han upplever att 
han får lite medömkan från andra. Utöver det så upplever han endast positiva reaktioner av att 
han hjälper andra människor. När det gäller andra män har Per upplevt vid några tillfällen att 
män i hans omgivning uttryckt förvåning över hans yrkesval, de har tagit för givet att han 
arbetat inom något annat yrkesområde än omsorgen.  

Egenskaper som är viktiga för yrkesrollen 
 
När det gäller vilka kvalifikationer som anses viktigast för yrkesrollen är alla informanterna 
ense om att det är de personliga egenskaperna som väger tyngre än den formella 
utbildningsnivån. Pia, Mikael och Annelie talar om vikten av att vara empatisk. Empati är den 
egenskapen som är allra viktigast när man arbetar med människor. Maria talar om att det är 
viktigt att man vågar vara nära en person som är ”annorlunda”. Att få dem man vårdar att 
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känna sig omtyckta och trygga. Anders menar att det är viktigt att ha personlig lämplighet för 
arbetet med personer i beroende ställning. När det gäller utbildning menar Anders att det också 
är viktigt att man får en djupare förståelse om man har kunskap om problematiken kring 
personerna man arbetar med. Både utbildning och personliga egenskaper som att man är snäll, 
har tålamod och tycker att människor med funktionshinder är lika mycket värda. Anders 
uttrycker också att det inte är något lätt arbete och att kraven som ställs på de anställda är 
ganska höga. 
 
Per beskriver vikten av att kunna samarbeta med de andra i personalgruppen, att det är viktigt 
att man är ett lag som drar åt samma håll. Tålamod är också en egenskap som han anser som 
viktigt i arbetet. Både Pia och Annelie upplever att de har vissa fördelar av att vara kvinna i 
yrket som vårdare: 
 
Jag tror nog att det är många saker som man håller på med när man jobbar i vården som gör det enklare för kvinnor. För att vi 
har barn och vi har ju matat dem, skött dem och tvättat dem och bytt blöjor och allt det där och det fortsätter man ju med sen 
inom det här vårdyrket. Men sen är det väl klart att det kanske nu blir mer och mer att även männen hjälper till hemma med 
barnen och de kanske ser någon naturlig del i det här med vårdandet också. (Pia) 
 
…jag vet inte vad vi kvinnor har men jag tro att det är en fördel om man är mamma och man har varit med om såna där 
utvecklingar, småbarn och man ju se skillnader hur man är som ett litet barn för ibland är de som småbarn i trotsåldern, så 
man kan ta det. Speciellt om man har varit mamma, att man haft små barn det är mycket fördelar. I och för sig har väl 
papporna också det men……. det är den där kvinnorollen som jag tycker att jag har haft mycket nytta av. (Annelie) 
 
Maria upplever också att man som kvinna har vissa fördelar i yrket som vårdare men hon 
betonar inte det moderliga som de andra kvinnliga informanterna gör utan hon ser det rent 
praktiskt. Maria beskriver att hon ser skillnader mellan de män och kvinnor som arbetar på 
hennes arbetsplats. Kvinnorna, menar hon, har fördelar gentemot de manliga vårdarna då de 
kan göra flera saker samtidigt: 
 
Man kan ha många järn i elden och män kan faktiskt ha lite färre, så kan jag nog se det. Dom män som arbetar hos oss kanske 
gör lite mer en sak i taget och gör den färdig, medan vi kvinnor faktiskt kan sitta på toan och byta toarullen och göra flera 
saker samtidigt, det kan jag ibland se även här. Men alla gör det på olika vis och det får man acceptera. Men ibland kan jag 
tycka att man hinner med fler saker som kvinna. 
 
Per är den som har arbetat längst inom vård och omsorg av de manliga informanterna. Han är 
också den som har upplevt ett ifrågasättande av sin yrkeskompetens vilket framgår när han 
beskriver ett tillfälle när han arbetade på en annan arbetsplats. Han och en annan man 
arbetade tillsammans och han upplevde att det var vissa som var tveksamma till om det skulle 
fungera, om de skulle klara av de ”praktiska sysslorna” för att de var män. Han har också vid 
ett par tillfällen fått rycka in när det har fattats personal på en närliggande daglig verksamhet 
då de behövt förstärkning av en man. Per säger att han föredrar att arbeta på boendet istället 
för på daglig verksamhet eftersom att det är mer vårdande uppgifter på boendet: 
 
Det är väl det här vårdandet då, jag känner inte att jag är något opraktisk eller så. 
 
Pia utrycker att vårda är en kvinnlig sida och hon tror att män som arbetar inom vård och 
omsorg bejakar sin kvinnliga sida lite mer. Ingen av de manliga informanterna kan se några 
fördelar med att vara man eller kvinna inom yrket. Per upplever att orsaken till att det arbetar 
fler kvinnor än män inom vård och omsorg är att kvinnor generellt oftare än män tar på sig 
rollen som den vårdande. Det är därför inte någon tillfällighet att fördelningen mellan hur 
många män och kvinnor som arbetar inom vård och omsorg ser ut som den gör. Mikael menar 
att det inte handlar om vilket kön man tillhör utan att det handlar om hur man är som person. 
En fördel han upplevt att han har haft som man är att han har blivit prioriterad när han har 

 19



ringt på olika arbeten inom vård och omsorg, där de uttryckligen har sagt att det är bra att han 
är man. 

Arbetsfördelning 
 
När det gäller arbetsuppgifter, vad man faktiskt gör på sitt arbete, beskriver alla informanterna 
arbetet på liknande sätt. Ingen av informanterna menar att de upplever att man gör eller har 
olika arbetsuppgifter beroende av om de är man eller kvinna. En av de kvinnliga 
informanterna beskriver att de har en person på boendet där de anhöriga inte vill att en manlig 
vårdare skall sköta den boendes hygien och dusch. Anders beskriver att där han arbetar gör 
alla allt oavsett om man är man eller kvinna och att det exempelvis inte finns något kvinnligt 
eller manligt sätt att städa på: 
 
Det är inte om du är man eller kvinna som avgör om du är bra på att städa eller inte, eller att du är duktig på att ge omsorg 
eller om du har tålamod eller så, det beror på vilken personlighet du har och hur pass kunnig du är på att hantera olika 
situationer. 
 
Både Anders och Per beskriver att det i arbetsgruppen ibland skämtas om att ”kan inte du som 
är man byta glödlampa” men att det i realiteten inte finns någon uppdelning av 
arbetsuppgifterna. Per uttrycker dock att det vid något enstaka tillfälle varit någon som yttrat 
sig att ”det där kan jag ta det behöver inte du ta”. Maria menar att de diskuterar mycket och 
arbetar på det här med jämställdhet, att man inte skall göra vissa arbetsuppgifter beroende på 
om man är man eller kvinna utan att det skall vara lika för alla: 
 
….sen kanske det är en person som är man som har tagit på sig att, ska vi hänga upp tavlor, så kanske den säger att jamen det 
kan jag göra och då kan man ju inte säga att han gör det för att han är man utan han gör det för att han tycker att det är kul. 
Fast jag skulle mycket väl kunna hänga upp en tavla. 
 

Fördelar och nackdelar med yrket 
 
Att arbetet som vårdare innefattar både för- och nackdelar är de flesta av informanterna ense 
om. Annelie utrycker att fördelarna är många och det bästa är att man får jobba med 
människor och att det är fritt. Nackdelar, menar hon är schemat, att man måste sova borta på 
nätterna och den dåliga lönen. Maria i sin tur beskriver att en av fördelarna är att arbetet 
innebär frihet under ansvar, att man kan göra både ute- och inneaktiviteter tillsammans med 
de boende. Nackdelen menar hon är bristen på kontakt med andra människor, boendet där hon 
arbetar ligger i ett villaområde som är folktomt på dagarna. När det gäller fördelarna med 
yrket betonar Pia att hon känner att det är ett viktigt arbete hon gör. Nackdelar tycker hon inte 
finns. 
 
Nackdelarna… vet inte, om jag tyckte att det fanns en massa nackdelar skulle jag inte jobba med det här”. Det bästa är 
glädjen som man kan se hos de boende när man kommer”. 
 
När Anders skall beskriva vad det bästa är med arbetet som vårdare uttrycker han det så här: 
 
det som är bäst är att jag upplever det som meningsfullt och att jag gör något som faktiskt betyder mycket för människor. Det 
ger mig en tillfredställelse att jag gör något som jag tycker är bra med mitt liv”. 
 
Anders beskriver det också som ett omväxlande yrke men med dåligt betalt. Per ser fördelar i 
friheten som finns i yrket, att man själv kan bestämmer hur man vill lägga upp jobbet. Det 
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bästa kan också innebära, som han uttrycker det, ”olika personliga upplevelser tillsammans 
med de boende”. Att behöva arbeta varannan helg ser han som den största nackdelen med 
yrket. Mikael betonar även han friheten som finns i yrket och att man kan göra mycket med de 
boende. Han berättar att de exempelvis har varit på olika konserter, utflykter och resor 
tillsammans med de boende. Liksom Annelie och Per menar Mikael att arbetstiderna är ett 
minus samt att lönen är för dålig. 

En könsblandad arbetsplats 
 
Både de manliga och kvinnliga informanterna ser fördelar med en blandning av män och 
kvinnor på arbetsplatsen för att stämningen på arbetsplatsen blir bättre när det kommer in män 
som bryter kvinnodominansen. Både Per och Anders beskriver att personalmötena på deras 
arbetsplatser kan bli lite snackigare när det blir för mycket kvinnor. Anders påpekar att 
kvinnlig möteskultur gärna blir lite långdragen och pratig medan man som man gärna vill 
avhandla en sak i taget för att gå vidare till nästa punkt. Anders upplever dock att det har blivit 
bättre nu när han inte längre är ensam man på sin arbetsplats och att det blir en mer mogen 
och balanserad arbetsgrupp om den består av både kvinnor och män. Det behöver inte vara 
hälften/hälften men det bör, som han säger, vara en ”tillräckligt stor andel av det ena eller det 
andra könet”: 
 
När jag var den enda fast anställda mannen kunde jag tycka att de här mötena var jobbiga därför att de var väldigt pratiga och 
långdragna och det blev gärna så att mötet bröts upp. Två satt och pratade med varandra här och två där, man pratade i mun 
på varandra och ibland upplevde jag att många pratar men ingen lyssnar klart på vad den har att säga. Därför tycker jag att det 
är väldigt bra att det har blivit fler män på den här arbetsplatsen, det tycker jag har påverkat. 
 
Annelie som endast har kvinnliga kollegor på sin arbetsplats upplever att det lätt blir lite 
tjafsigt och ”kackel” när det bara är kvinnor ihop. Hon tror att det skulle vara positivt för 
personalgruppen om de hade män som arbetade på hennes arbetsplats: 
 
Jag tror att det är bra för arbetsgruppen om det är blandat om det så bara är en eller två. 
 
Annelie har också en önskan om manlig personal på sin arbetsplats för de män som bor där. 
Hon menar att de manliga boende har behov av att göra manliga saker ”som att kolla på 
fotboll och käka korv”. Att det behövs fler män inom omsorgen är något som även Pia 
upplever vore bra både för personalgruppen och för de boende. Hon ser gärna att det i 
framtiden blir lika många män som kvinnor som arbetar inom omsorgen. När det gäller 
personalgruppen tycker hon att stämningen är bättre idag när de har några män som arbetar på 
hennes arbetsplats: 
 
….på något konstigt vis är vi kvinnor mera intrigmakerskor och det var en annan attityd mellan oss tjejer när vi bara var tjejer 
här från början. Och är det nåt att det blir så att några stöter sig med varandra så händer det väl ibland att någon utav 
grabbarna säger ”men vad håller ni på med, så här kanske ni inte ska göra” 
 
 
När man söker efter personal till Marias arbetsplats säger hon att de brukar försöka leta efter 
fler män. Maria tror att fler män i arbetsgruppen är bra. En grupp med kvinnor menar hon blir 
bara ”tjatter och hönsgård”. Maria tror att det inte arbetar fler män inom omsorgen för att de 
inte ser det som något roligt yrke. Männen, menar hon, vill vara lite ”macho” som hon 
uttrycker det och säger: 
 
”De vill nog kunna lyfta saker eller köra lastbil och bygga hus. Det där med att torka någon runt munnen och hjälpa någon på 
toaletten, jag tror inte det är macho” 
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Anders i sin tur menar att i samhället sysslar män oftare med teknik och sånt som är lite mer 
”häftigt” och att det är en otrolig undervärdering på allt det som kvinnor gör. Han menar att 
det är en fråga om fördomar i samhället som bidrar till att det arbetar så lite män inom vård 
och omsorg. Per beskriver att förr när de hade ett ”tuffare” klientel på sitt boende arbetade det 
fler män på hans arbetsplats. Männen som arbetade där har nu gått vidare till andra ställen 
eller börjat studera. 
 
Nästan alla informanterna tar upp vikten av att fler män skall arbeta inom omsorgen för de 
boendes skull. Maria beskriver att de brukar låna talböcker till sina boende med manliga 
uppläsare för att de skall få höra en mansröst. Hon beskriver också en händelse som hon var 
med om när hon var ute och gick tillsammans med några boende som enligt henne visar hur 
uppskattat manlig personal kan vara för de boende: 
 
….jag drog en dam i rullstol och så var det en ny personal, en yngre kille som jobbade med och han drog en man i rullstol 
och så hade vi en man emellan oss. Jag tyckte ju att det var han som var ”min” men så ville han inte riktigt följa med. Så jag 
tog honom liksom, kom nu då, men hela tiden ville han gå med den här killen.  Det var verkligen ”vi killar och ni tjejer”. 
 
Både Per och Anders ser sig själva som viktiga manliga förebilder eller som Anders uttrycker 
det som en ”manlig vän”. Pia menar att män inom vården kan inge trygghet i egenskap av att 
de är män och fysiskt starkare än vad kvinnor är och att det kan uppstå situationer då man 
behöver män som hjälper till vid exempelvis lyft. Hon upplever också att de kvinnliga 
vårdarna bidrar med de ”kvinnliga aspekterna” och att när en manlig vårdare skall ta hand om 
en manlig boende blir det lite mer ”killsnack”. Man talar till de boende, som hon beskriver, på 
olika nivåer beroende på om man är man eller kvinna. Hon tillägger även att som kvinna är 
det lätt att man intar en ”mammaroll”. 
 
Man hör ibland att många män som bor här kanske kan säga eller skoja ibland ”att du är inte min morsa”. 
 
De manliga informanterna är i klar minoritet på sina arbetsplatser men ingen av dem upplever 
att de har svårt att komma tilltals i personalgruppen eller få gehör för sina förslag. Mikael 
säger att han har kommit med flera förslag som varit bra för hans arbetsplats och som i sin tur 
bidragit till förändringar. 
 
Pia beskriver att det funnits anhöriga som inte velat att ”deras” boende skall vårdas av manlig 
personal då de uttryckt att kvinnor är bättre på det här med omvårdnad. Hon berättar även att 
det har hänt att någon ur den manliga personalen sagt att någon anhörig har klagat och helst 
velat ha kvinnlig personal. Men hon tror att om det blev fler män som arbetade inom 
omsorgen skulle de som klagar och inte tycker att männen kan lika bra som kvinnorna tillslut 
förstå att arbetet sköts lika bra av manliga vårdare som av kvinnliga vårdare och då skulle 
synsättet förändras. 
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Analys 
 
Vi har valt att redogöra för vår analys under samma rubriksättning som i resultatkapitlet. 
Detta för att läsaren lätt ska kunna följa analysen och koppla den till det tidigare redovisade 
resultatet. 

Vägen in i yrket 
 
Alla tre manliga informanterna uppgav att de trivs att arbeta med människor och att de tycker 
att det är ett roligt arbete. De manliga informanterna kan ses som ”brytare”. Robertsson 
(2003, s 7) menar att män som arbetar inom vården bryter emot den normala ordningen - den 
ordning som Hirdman (1988) beskriver som genusordningen. Genusordningen, eller 
genuskontrakten, ger oss en balans, visar oss vår plats och åtskiljer män och kvinnor genom 
en över- och underordning. Män förväntas arbeta med så kallade ”manliga yrken” och 
kvinnorna skall stå för vård och omsorg (s 49-63). Per ger utryck för att han haft 
valmöjligheter när det gäller sitt yrkesval. Han tycker om sitt arbete och har därför valt att 
stanna kvar. Hirdman (2001, s 66-67) menar att män som träder in på en kvinnodominerad 
arena vill poängtera att det görs av egen fri vilja, att det inte handlar om förnedring eller 
bestraffning. Mikael uppger också att han haft fördel av att vara man då han sökt arbete som 
vårdare och personligassistent vilket kan bekräfta Hirdmans (1988) teori om över och 
underordning, att män värderas högre än kvinnor (s 49-63). 
 
Anders och Mikael uppger att de i första hand hamnat i yrket för att det var lätt att få jobb. 
Detta kan tolkas enligt Hirdman (1988, s 49-63) att enligt den gällande genusordningen är det 
inte ett naturligt val för en man att ta ett traditionellt (underordnat) kvinnoyrke. Både Anders 
och Mikael menar att de i framtiden vill utveckla sig och arbeta med andra saker, kanske 
inom vård och omsorg men inte som vårdare. Detta kan kopplas till Robertssons (2002) 
tidigare forskning där han visar att manliga sjuksköterskor oftare än kvinnliga har 
förväntningar på sig att vidareutbilda sig och klättra upp i hierarkin. Dessa förväntningar 
sporrade också flera av männen att göra karriär (s 22-23). 
 
Våra tre kvinnliga informanter uppger alla att de i valet av yrket som vårdare, även om det 
delvis skett ”slumpmässigt”, har känt att det varit ett ganska givet val. De kan se sig själva 
arbetandes inom omsorgen även i framtiden. Det här bekräftar vad Hallberg (1998, s 62-66) 
skriver om att traditionen väljer yrke åt oss. Vårdens och omsorgens förhållningssätt 
sammankopplas med så kallade ”kvinnliga egenskaper”. I och med att vård- och 
omsorgssektorn domineras av kvinnor cementeras föreställningarna om att det är typiskt 
kvinnliga yrken. Pia uppger att hon generellt ser det som ett ”naturligt yrke” för kvinnor som 
överlag är mer omvårdande och ”har vårdandet i sig sen barnsben”. Elvin-Nowak & Thomson 
(2003, s 21-23) beskriver att så fort ett barn föds så startar ”könspådraget”. Det innebär att 
barnet formas till sitt sociala kön, flickor blir till flickor och pojkar blir till pojkar. Detta 
formande leder till att det tas för givet att kvinnor är av naturen vårdande och omsorgsfulla och 
därmed mer lämpade att sköta hem och barn (a.a. s 26-31). Gilligan (1985, s 172-173) menar 
att kvinnor ser sig själva i ett annat sammanhang än vad män gör, ett sammanhang som är 
kopplat till omsorg och samhörighet. 
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Attityder och känslan av yrkesstolthet 
 
Egenskaper/kvalifikationer som karriär, hög lön, status, dominans, teknik och makt anses enligt 
Westberg-Wohlgemuths (1996, s 73-81) undersökning vara maskulina. Dessa 
egenskaper/kvalifikationer är inte vad som i första hand förknippas med omsorgsyrket och dess 
personal. Istället förknippas omsorgsyrket med det motsatta, de feminina 
egenskaperna/kvalifikationerna känslighet, lyhördhet, hjälpsamhet, och omhändertagande. När 
det gäller yrkesstolthet kan förväntningarna att män skall göra karriär vara av betydelse för att 
Per och Mikael inte känner yrkesstolthet i samma utsträckning som kvinnorna. Arbete inom 
vård och omsorg är ett kvinnoyrke med låg status (Hallberg, 1998, s 62-66). 
 
Pers upplevelse av förvåning från andra män över hans yrkesval leder oss till Hirdmans (1988, 
s 49-63) resonemang att genuskontrakten skapar balans i vår tillvaro. Hur vi som kvinnor 
respektive män bör bete oss och vilka förväntningar som ställs på oss. Det Per upplever är att 
det skapar oordning för andra män att han som man valt ett ”kvinnoyrke”. Detta trots att vi i 
vårt västerländska samhälle tror och önskar att kön inte ska ha någon betydelse för vårt 
yrkesval (Thomsson, 1998, s 25-26). 
 

Egenskaper som är viktiga för yrkesrollen 
 
 
Både de kvinnliga och manliga informanterna uttrycker att det är personliga egenskaper som 
är viktigare än utbildning. De kvinnliga informanterna betonar att traditionellt kvinnliga 
egenskaper ger fördelar i yrket som vårdare. Både Pia och Annelie talar om modersrollen och 
kvinnorollen och att de ser fördelar i att ha varit mammor. Maria påtalar också ”skillnaden” 
mellan kvinnor och män då det gäller mäns oförmåga att göra flera saker samtidigt men hon 
uppger att det är skillnader som man måste acceptera. Detta stämmer väl överens med vad 
Elvin-Nowak & Thomsson (2004 s 26-31) beskriver om att seglivade fördomar ges möjlighet 
att leva vidare på grund av vårt behov av att gruppera in oss i manligt och kvinnligt. Connell 
(2002 s 58-59) använder sig av begreppet ”egenskapernas dikotomi”, vilket innebär att 
kvinnor och män förväntas ha olika egenskaper och de kvinnliga egenskaperna är bland andra 
empati och att vara omvårdande.  
 
Samtidigt påtalar de manliga informanterna att det inte har att göra med om man är man eller 
kvinna som avgör om man är lämplig för sitt yrke.  De anser istället att det har att göra med 
vilka personliga egenskaper man har och inte vilket kön man tillhör. Per uppger att han 
föredrar att arbeta på boendet istället för den dagliga verksamheten. Detta för att han tycker 
att just omvårdnaden är det som bland annat tilltalar honom med yrket. Samma sak har den 
vetenskapliga forskningen inom psykologin pekat på, att män och kvinnor inte är så olika som 
vi tror (Connell, 2002, s 58-59).  

Arbetsfördelningen 
 
När det gäller arbetsdelningen anser samtliga informanter att det inte är någon skillnad för 
kvinnor och män, alla gör allt oavsett om man är man eller kvinna. Detta kan härledas till vad 
Bergh (1995) skriver om att genus formas av situationen. På vårdhemmet fanns inget område 
som de manliga vårdbiträdena kunde ”nischa” in sig på. Däremot upptäcktes att inom 
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hemtjänsten fanns möjlighet för manliga vårdbiträden att nischa in sig på traditionellt 
”manliga” arbetsuppgifter (s 60-63).  Vi ser boendena som våra informanter är verksamma vid 
som ett mellanting mellan vårdhem och hemtjänst. Det finns både personal- och 
gemensamhetsutrymmen som kan liknas vid gemensamma utrymmen på vårdhem. Men de 
boende har även egna lägenheter där det skulle kunna finnas utrymme för de manliga vårdarna 
att ”nischa” in sig på ”manliga” göromål. Detta sker alltså inte enligt våra informanter  

Fördelar och nackdelar med yrket 
 
Gemensamt för Annelie, Per, Anders och Mikael är att de anser att den låga lönen är en 
nackdel med yrket. Att ha låg lön är knutet till låg status och låg status är ofta förknippat med 
ett flertal traditionella kvinnoyrken. Alla manliga informanter påtalar att den låga lönen är en 
nackdel med yrket men bara en av de kvinnliga informanterna gör detsamma. Två av 
kvinnorna nämner inte låg lön som en nackdel överhuvudtaget. Kanske beroende på att de inte 
ser det som lika självklart som de manliga informanterna att de borde ha en högre lön (jfr 
Hirdman, 1988, s 49-63).  

En könsblandad arbetsplats 
 
De manliga informanterna är i minoritet på sina arbetsplatser men de uppger att de inte har 
några problem med att göra sina röster hörda i sina respektive personalgrupper. Flera av 
informanterna påtalar att det med enbart kvinnor i arbetsgruppen lätt blir ”tjafsigt” och 
mycket ”kackel”. Anders tar specifikt upp personalmöten som exempel. När han var ensam 
man bland många kvinnor upplevde han mötena som ”pratiga” och ”resultatlösa”. Men det 
blev bättre då det kom in en till man i hans arbetsgrupp. Enligt Connells (2002, s 58-59) 
begrepp ”egenskapernas dikotomi” är vissa egenskaper bundna till kön. Kvinnor anses vara 
påverkbara och pratiga och män ses som fåordiga och förnuftiga. En av de kvinnliga 
informanterna tar upp att det är bra med män i arbetsgruppen eftersom hon anser att enbart 
kvinnor i en arbetsgrupp lättare leder till intriger. Det är bra med män som kan ”styra upp” 
situationen. Detta kan jämföras med Hirdmans (1988, s 49-63) resonemang om mannen som 
norm. Man kan också jämföra med det som Åberg (2001, s 89) fann i sin studie om manliga 
akutsjuksköterskor och kvinnliga ordningspoliser. De manliga akutsjuksköterskorna hade 
relativt lätt att ”förmanliga” akutsjuksköterskerollen medan det motsatta rådde för de 
kvinnliga ordningspoliserna.  
 
 
Pias beskrivning att män inom vården kan ge trygghet i form av sin fysiska styrka och att de 
behövs för de tunga lyftens skull kan kopplas samman med både Lindgrens (1992, s 33) och 
Robertssons (2002, s 22-23) studier där männen premieras. Den kvinnliga vårdpersonalen 
tyckte att det var bra att det fanns män inom ”vården” och de gärna såg att det blev fler. Män 
behövdes för de tunga lyftens skull men också för att de höjde stämningen på arbetsplatsen. 
De kvinnliga informanterna menar också att det är viktig med män för de boendes skull. 
Främst då för de manliga boendes skull så att de får göra ”manliga saker” som att ”gå på 
fotboll och käka korv”. Nordgren (2005, s 105-107) menar att manlig barnomsorgspersonal 
förväntades bidra med ”manliga intressen” som att snickra och spela fotboll med barnen. 
Bergh (1995, s 46-59) tar upp att ”manliga sysslor” endast uppstod då män fanns tillgängliga 
på arbetsplatsen. Om männen inte fanns tillhands blev sysslorna utförda ändå - av kvinnorna. 
De manliga vårdarna behövs inte bara för att de kan bidra med ”manliga saker”. De behövs 
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också enligt en av de kvinnliga informanterna för att de talar ett ”annat språk” med de boende. 
Som kvinnlig vårdare blir det lätt att man intar en ”mammaroll”. Detta kan åter tolkas som att 
kön kopplas samman med vissa egenskaper och kvalifikationer (jfr Connell, 2002, s 15; 
Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s 21-23; Gemzöe, 2005, s 83;  Westberg-Wohlgemuth, 
1996, s 73-81). 
 

Sammanfattning utifrån våra frågeställningar 
 
De kvinnliga och manliga informanterna uppger alla att de ser yrket som vårdare som givande 
och att de tycker om att arbeta med människor. Flera av informanterna nämner att det är ett 
viktigt och ibland underskattat arbete. Samtliga av de kvinnliga informanterna känner 
yrkesstolthet och kan se sig själva inom samma yrke i framtiden. De manliga informanterna är 
inte lika självklara i sina svar. Två av dom uppger att de har planer på att göra något annat i 
framtiden. En av dom nämner att han har bemötts med förvåning från män i sin omgivning 
beträffande sitt yrkesval. De kvinnliga informanterna anser att de har fördelar i sitt yrke av att 
vara kvinnor, att kvinnor mer naturligt har vårdandet i sig, att kvinnor vårdar sina barn, män 
och föräldrar. De nämner empati, att vara omsorgsfull, att våga vara nära och att ha tålamod 
som viktiga egenskaper. Dessa egenskaper är de som traditionellt brukar benämnas som 
kvinnliga egenskaper. Männen uppger samma egenskaper som viktiga för yrket men betonar 
också vikten av att det har att göra med hur man är som person. Både de kvinnliga och 
manliga informanterna är ense om att det är viktigt med både kvinnor och män inom yrket. 
Det är bra med män i arbetsgruppen främst för stämningen och vid möten, för att skapa 
balans. Det nämns att det blir en mer mogen arbetsgrupp. För de boende är närvaron av män 
viktig eftersom de är i behov av manliga förebilder och för att få göra ”killgrejer”. Männens 
fysiska styrka ses också som en fördel av en av de kvinnliga informanterna. Detta tyder på en 
motsägelsefullhet. Män uppskattas och behövs men kvinnorna har ändå en fördel av att vara 
just kvinnor med dess tillskrivna egenskaper. Det Gällande arbetsdelningen så är alla 
informanterna överens om att det inte finns någon specifik arbetsdelning mellan män och 
kvinnor utan att alla vårdare oavsett kön gör samma sak.   
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Diskussion 
 
I det västerländska samhället vill vi gärna tro att vi är helt befriade från gamla könsroller så 
påverkas vi i större grad än vad vi är medvetna om. Vi konstruerar kön i interaktion med 
andra, i våra vardagliga gemensamhetsskapande samtal med varandra, i hemmet, på våra 
arbetsplatser och i samhället i stort. 

Diskussion av resultatet 

 
Syftet med vår studie har varit att utifrån ett könsperspektiv undersöka på vilket sätt kvinnliga 
och manliga vårdare inom omsorgen för personer med funktionshinder konstruerar kön. Vi 
har valt att studera det genom att ta reda på hur de ser på sitt yrke, vilka egenskaper de anser 
vara viktiga samt om vi kunde urskilja några skillnader eller likheter mellan våra informanters 
svar. Genom en sammanfattning av våra resultat kan vi konstatera att våra informanter ”gör 
kön”. Informanternas svar i intervjuerna genomsyras av stereotypa föreställningar om 
skillnaderna mellan kvinnor och män trots att det finns en vilja om att vara könsneutrala. Det 
vi kunde se var att de fanns en önskan hos samtliga informanter om att få in fler män på sina 
arbetsplatser och att det skulle gynna klimatet i personalgruppen. Genom att få in fler 
(fåordiga och förnuftiga) män så skapas en balans gentemot (de pratiga) kvinnorna. Samtidigt 
som en del av informanterna önskar hälften/hälften av kvinnor och män så verkar det som att 
endast en eller två män på en arbetsplats gör skillnad. Vid personalmöten, till exempel, så 
uppgav både kvinnliga och manliga informanter att det blir mindre ”kackel” och mer ordning. 
Detta visar att mannen är norm även då han är i minoritet och att det råder en genusordning på 
deras arbetsplatser. Utifrån det kan vi se likheter mellan vårt material och tidigare forskning. 
 
Männen välkomnas in på den kvinnliga arenan med de ”unika” egenskaper de tillför, kanske 
främst som manliga förebilder för de boende. Samtidigt så uppger de kvinnliga informanterna 
att de har fördel i yrket som vårdare genom att de är kvinnor/mammor, att de har ”naturligt 
medfödda egenskaper” som gör det lättare för dom att ta till sig det vårdande i yrket, att de 
särskiljer sig från männen. En av de kvinnliga informanterna uppger att man får acceptera att 
män och kvinnor arbetar på olika sätt, att männen bara klarar av att göra en sak i taget. En 
annan av de kvinnliga informanterna tror att om det skulle komma in fler män så skulle 
människor förstå att män kan utföra yrket lika bra som kvinnor. En av de manliga 
informanterna uppger att det är just det ”vårdande” och ”personliga upplevelser” tillsammans 
med någon boende som tilltalar honom i yrket. Allt detta tyder på att det råder en 
motsägelsefullhet. Man efterlyser fler män på samtliga arbetsplatser. Alla uppger att kvinnor 
och män göra samma saker, det finns ingen skillnad i arbetsfördelningen. Samtidigt så 
förväntas männen tillföra ”killgrejer” som annars inte blir gjorda samt tillskrivna ”manliga” 
egenskaper. Männen arbetar inte på samma sätt som kvinnorna, de har ett annat språk med de 
boende, de har inte samma ”moderliga” sätt samt att dom inte kan göra fler saker samtidigt 
som kvinnorna.   
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Diskussion av val av metod och teori 
 
Utifrån studiens syfte ansåg vi att en kvalitativ metod var ett självklart val eftersom att vi ville 
fånga upp nyanserna i våra informanters svar. Detta hade inte enligt oss varit möjligt att fånga 
upp genom en kvantitativmetod. Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer på 
informanternas arbetsplatser. Om vi kritiskt granskar vårt intervjumaterial kan vi se att vi i 
vissa fall borde ha följt upp vissa av informanternas svar med fler följdfrågor för att på så sätt 
få än mer uttömmande svar. Social konstruktion sker till stora delar omedvetet. En tanke 
under arbetets gång var att vi skulle ha genomfört en kombinerad intervju- och 
observationsstudie. Eventuellt skulle vi ha fått en mer tydlig bild över hur den faktiska 
arbetsdelningen mellan de manliga och kvinnlig informanterna såg ut.  Ett sådant arbetssätt 
hade inneburit att vi hade behövt ta hänsyn till fler etiska aspekter då samtidigt de boendes 
vardag hade studerats. Vårt val av teoretiskt perspektiv, hur kön konstrueras, har varit ett bra 
verktyg att utifrån vårt syfte och våra frågeställningar analysera vårt material. Vi kan inte 
heller bortse från att våra egna värderingar och normer att ”göra kön” kan påverka vad vi 
eventuellt har ”valt” att se och valt att inte se och det kan ha påverkat vårt resultat. 

Avslutande diskussion 
 
Det finns en retorik i samhället att vi ska sträva efter lika villkor och möjligheter för kvinnor 
och män. Både kvinnor och män ska finnas representerade i samhällets alla områden. Vi 
förväntas vara könsneutrala samtidigt som vi hela tiden konstruerar kön.   
 
När det gäller vår studie väcktes ett flertal frågor för vår egen del, som vi här väljer att fritt 
resonera kring. Våra kvinnliga informanter nämnde att kvinnor har fördel inom 
omsorgsarbeten av att vara mammor och när vi satt med våra intervjuer utskrivna vid arbetet 
med analysen så funderade vi kring det eftersom vi visste att i alla fall två av våra manliga 
informanter var pappor, borde inte dom då ha samma ”fördelar” av sitt föräldraskap i yrket 
som vårdare. Varför anses det vara lättare att gå in i en ”mammaroll” än i en ”papparoll”? En 
annan tanke som väcktes var informanternas tonvikt på att det skulle finnas manliga vårdare 
för, främst de manliga, boendes skull. Att få gå på fotboll och käka korv, är det inget som de 
kvinnliga boende skulle kunna uppskatta? Om det inte finns någon manlig vårdare, får då inte 
de boende som önskar gå på fotboll göra det?  
 
Från omgivningen får de kvinnliga vårdarna höra både positiva och negativa kommentarer om 
sitt yrkesval.  Allt från att det de gör är en gudagåva till att de ”torkar skit hela dagarna”. De 
manliga vårdarna upplever viss förvåning från omgivningen över sitt val av yrke men ingen 
av dom uttrycker att de fått höra något negativt. Tvärtom – alla verka ”glada” över att de 
manliga vårdarna funnit något de trivs med och som känns meningsfullt. Vi tror att det kan 
bero på att det är mer socialt accepterat för kvinnor att ha ett lågavlönat yrke med låg status än 
det är för män. Kanske vill ingen såra den stackars familjeförsörjaren genom att uttrycka att 
det han gör är ”skitgöra”.  
 
För oss har ämnet som studien kretsat kring känts angeläget samt väckt mycket tankar genom 
att vi under tiden för uppsatsarbetet satt oss in i både forskning och teorier kring genus. Vi har 
själva till stor del tidigare upplevt att vi lever i ett relativt jämlikt samhälle där kvinnor och 
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män getts i stort sett samma värde och möjligheter. Vår förvärvade kunskap har gett oss ett 
nytt sätt att se på strukturer i samhället och den över- och underordning som faktiskt råder 
mellan kvinnor och män. Hur vi själva och människor runt omkring oss konstruerar kön 
dagligen i alla olika sammanhang. Redan Simone de Beauvoir på sin tid påpekade : 
 
”Man föds inte till kvinna, man blir det. Den gestalt som människohonan kommer att anta i samhället bestäms inte av något 
biologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt öde, det är kulturklimatet som gestaltar det mellanting mellan hanne och kastrat 
som kallas kvinna. Det är bara i förhållande till det andra som individen kan uppfattas som det Andra” (de Beauvoir, 
1949, s 162). 
 
 
Vi vill till sist avsluta med att uttrycka vår tacksamhet till våra informanter som ställt upp med 
sin tid, sina erfarenheter och tankar. Vi vill också tacka vår handledare som varit till stor hjälp 
under arbetets gång. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på Socialhögskolans socionomutbildning med 
inriktningen mot omsorg om äldre och funktionshindrade. I utbildningen ingår att som 
examensarbete genomföra en vetenskaplig undersökning som kommer att resultera i en 
uppsats om 10 poäng som skall vara klar för presentation i maj 2006. Syftet med vår uppsats 
är att utifrån ett genusperspektiv försöka belysa hur kvinnor och män som arbetar som vårdare 
på boende med särskild service för vuxna upplever yrkesrollen.  
 
För att kunna genomföra undersökningen är vår tanke att vi skall intervjua sex personer som 
arbetar på boenden med särskild service för vuxna, tre kvinnor och tre män. Intervjuerna 
kommer att genomföras under vecka 14 och 15. Alla intervjuerna kommer att spelas in på 
band och sedan skrivas ner som en text. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 
när vår uppsats är klar kommer både band och utskrifter att förstöras. I uppsatsen kommer alla 
intervjupersoner vara anonyma, det vill säga påhittade namn kommer att användas och det 
kommer inte att framgå på vilken arbetsplats eller i vilken kommun intervjupersonerna är 
verksamma. 
 
Vi är tacksamma för att ni vill medverka i vår studie och som tidigare överenskommet per 
telefon så ses vi på____ dagen den ____ april klockan ____  
 
Uppstår förhinder kontakta gärna någon av oss på nedanstående telefonnummer. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Anna Hollander 070 XXXXXXX 
 
Lotta Lindeborg 070 XXXXXXX 
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Bilaga 2 
 
 
 
Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrund 

• Man/kvinna 
• Ålder 
• Utbildning 
• Antal år inom yrket 
• Tidigare yrkeslivserfarenhet 
• Andel kvinnor respektive män på nuvarande arbetsplats 
 

Yrkesval 
 

• Varför har du valt yrket som vårdare 
• Vad anser du är viktigast i yrket som vårdare, personliga egenskaper eller utbildning 
• Hur trivs du på den här arbetsplatsen 
• Är det här ett framtidsyrke, kan du se dig själv inom yrket om tio år 
• Känner du yrkesstolthet 
• Vad upplever du är fördelarna respektive nackdelarna med yrket 
• Vad upplever du är det bästa med yrket 
 

Arbetsfördelning 
 

• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter 
• Hur upplever du arbetsfördelningen på den här arbetsplatsen 
• Har du något inflytande över arbetsfördelningen/organiseringen av arbetet 
• Finns det arbetsuppgifter som bara kvinnor respektive män utför på arbetsplatsen 
• Har du någon speciell ansvars/arbetsuppgift, formellt eller informellt 
• Upplever du att alla vårdare gör samma arbetsuppgifter, oavsett om man är man eller 

kvinna 
 

Attityder 
 

• Har du lätt att göra din röst hörd i personalgruppen, vid möten till exempel 
• Upplever du att det kan finnas fördelar eller nackdelar med att vara man respektive 

kvinna i yrket. Kan du ge ett exempel 
• Har du någon uppfattning om hur familj och vänner uppfattar ditt yrkesval 
• Hur beskriver du ditt arbete för utomstående 
• Anser du att det här är ett manligt respektive kvinnligt yrke, eller är det könsneutralt 
• Upplever du att du som manlig respektive kvinnlig vårdare blir positivt eller negativt 

särbehandlad 
• Får du uppskattning för din arbetsinsats, på vilket sätt och från vem 
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Övriga frågor 
 

• Vad betyder omsorg för dig 
• Umgås du med dina kollegor på fritiden 
• Är det bra med både kvinnor och män på din arbetsplats och inom omsorgen överlag. 

Varför/varför inte 
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