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ABSTRACT 

Uppsatsen handlar om hur män som arbetar i äldreomsorgens särskilda boendeformer som 
baspersonal upplever sitt arbete, med fokus på minoritetspositionen. I uppsatsen redovisas en 
kvalitativ intervju med fyra män i åldrarna 25-42 år. Intervjuerna har utgått från teman som 
beskriver situationer där genus skapas. Intervjuerna har sedan analyserats ur ett 
organisationsteoretiskt samt ur ett maskulinitetsperspektiv. Analysen visar på att männen i 
allmänhet trivdes bra, och att omsorgsyrket upplevdes som meningsfullt. Samtidigt 
uppmärksammas en komplex situation, då männen åt ena sidan inte ser någon skillnad på sig 
själva gentemot sina kvinnliga kollegor arbetsplatsen, men samtidigt visar resultaten finns en 
tydlig skiljelinje mellan männen och kvinnorna. Det framgår av resultaten att såväl kvinnorna 
som männen själva är delaktiga i och intresserade av att skapa denna gräns. Männen ser sig 
själva som skapare av kontroll och ordning, men generaliseras lätt till ”lyftkranar”, eller 
”tekniska experter”. Studien visar även på att männen kan uppleva utanförskap, men att detta i 
viss mån är självvalt. Samtidigt tycks männen uppskatta särartspositionen, då de inte önskar 
fler manliga kollegor. Resultaten visar att relationen och förhållningssättet gentemot manliga 
kollegor kan vara väl så komplicerat som med kvinnliga kollegor. 

Nyckelord: äldreomsorg, maskulinitet, män i kvinnodominerade yrken, könsbrytare  
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Inledning  
Besviken kommer jag tillbaka till hemtjänstlokalen, mitt uppdrag har misslyckats. I den svarta 
planeringskalendern som ligger på skrivbordet ligger i dag på min lott att duscha Anna. Egentligen 
skulle det inte vara några problem, jag har träffat Anna vid flera tillfällen och hjälpt henne med 
tvätt och städning. Men dusch vägrar Anna låta mig hjälpa mig med, det kommer aldrig på frågan. 
Min kvinnliga kollega, som blir den som måste åka till Anna ringer stressad till hemvårdschefen. 
Rummet är inte stort och jag hör särkilt en fras i samtalet, ”vad ska vi då med killar i vården till?”.  
För en kille på 18 år kändes det väldigt tufft att höra. 

 
I texten ovan beskrivs en självupplevd erfarenhet då jag arbetade som vårdbiträde i 
hemtjänsten i Örebro. Så här 10 år senare är allt glömt och förlåtet, men i samband med 
uppsatsen väcktes minnet till liv. Nu får det i stället symbolisera uppsatsens ämnesområde, 
mäns upplevelser av att arbeta inom äldreomsorgen.  
    Det var under min praktikperiod, hos en enhetschef på ett äldreboende, som idén till 
uppsatsämne väcktes. I samband med att jag studerade personalens scheman blev det påtagligt 
hur pass få män det fanns anställda på enheten. Trots att sjukhemmet var stort och låg relativt 
centralt i Stockholm. Särskilt märkligt var det eftersom alla (personal och enhetschefer) 
diskuterade hur viktigt det var att ha manlig personal i verksamheten. Här tror jag att 
forskning om manlig baspersonal fyller en viktig funktion.  
    Äldreomsorgen står inför en stor generationsväxling, och andelen äldre i samhället ökar. 
Detta torde inte minska behovet av att rekrytera och behålla kompetent personal. För 
enhetscheferna inom äldreomsorgen borde det också ligga i eget intresse att ha en så blandad 
personalgrupp som möjligt. Genom kunskap om hur den manliga baspersonalen upplever sin 
arbetssituation, skulle det vara lättare att finna lämpliga strategier för att kunna ge ett 
individanpassat stöd. Något som jag tror är en viktig förutsättning för att känna trivsel, och 
kunna utvecklas i sitt arbete. Det är möjligt att män och kvinnor är i behov av olika slags 
arbetsledning. För de män som arbetar inom äldreomsorgen kan situationen säkerligen 
stundtals upplevas som ensam, inte bara en majoritet av kollegorna är kvinnor, en majoritet av 
cheferna inom äldreomsorgen är också kvinnor (Öhman 2003 s, 33). 
    I uppsatsen vill jag studera hur vardagen på arbetsplatsen ser ut för de män som gör ett 
atypiskt yrkesval, som äldreomsorgens särskilda boendeformer ändå får anses vara. Jag är 
även intresserad av att undersöka om den manliga baspersonalen möter fördelar av att vara i 
minoritet, eller om det kanske finns en omvänd maktordning, där den manliga minoritetens 
värderingar och beteenden underordnas den kvinnliga majoritetens.  
    Kvinnor som arbetar i mansdominerade organisationer kan enligt Fredelius m.fl. (2001 s, 
109) tvingas att anpassa sig till en ny form av kvinnlig identitet. En anpassning som kan vara 
nödvändig för att kvinnorna som Cross & Bagihole (2002 s, 20) uttrycker det ”becomes one of 
the boys”. En intressant motfråga blir då om de män som arbetar i den kvinnodominerade 
äldreomsorgen, måste anpassa sig till kvinnliga normer och värderingar för att passa in i 
arbetsgruppen, och om det i sådant fall upplevs som ett problem. Uppsatsen handlar om en 
grupp som tidigare inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i forskningen, män som arbetar i 
äldreomsorgens särskilda boendeformer som baspersonal dvs. undersköterskor, vårdbiträden 
och sjukvårdsbiträden. 
    Min egen yrkesbakgrund som vårdbiträde och undersköterska inom hemtjänsten och på 
sjukhem har givetvis haft betydelse när det gäller val av uppsatsämne. Min egna förförståelse 
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och erfarenhet ser jag som en fördel i uppsatsarbetet, då jag är väl förtrogen med 
äldreomsorgen som institution, och det arbete som utförs där. Då, för 10 år sedan var 
genusordning, maktperspektiv och maskulinitetskonstruktioner totalt okända begrepp för mig. 
Att med ökad teoretisk kunskap gå tillbaka till äldreomsorgen och genomföra studien, känns 
som en spännande utmaning. 

Könssegregering som problemområde 
 
Är män som väljer att arbeta i äldreomsorgen som baspersonal ett ointressant forskningsfält? 
Med tanke på den begränsade tillgången på litteratur inom området, skulle det kunna vara en 
rimlig slutsats. Samtidigt tycks det finnas ett behov i samhället av att finna metoder för att 
locka män att söka sig till vård och omsorgsyrken/utbildningar. I platsannonser till 
omsorgsyrken återfinns ofta under rubriken kvalifikationer att arbetsgivaren gärna, ”ser 
manliga sökanden”. Lokalt har även statligt finansierade ”brytarprojekt” startats för att locka 
män att göra otraditionella yrkesval (Se t.ex. Sörensdotter, 2005; Pingel & Robertsson, 2002). 
Det är intressant eftersom det visar på en samhällelig önskan om att fler män skall träda in i 
omsorgssektorn. Det har mig veterligen inte startats några projekt i avseende att öka andelen 
manliga sekreterare eller måltidsbiträden, trots att även det är yrken som har en tradition som 
ett typiskt kvinnoyrke (se t ex Nordberg 2005).      
    Den kvinnovetenskapliga forskningen har sedan den introducerades akademiskt på 1960- 
talet intresserat sig för kvinnors upplevelser, hinder och möjligheter på arbetsmarknaden. Det 
har resulterat i en mängd studier, utredningar och avhandlingar som gett en god vetenskaplig 
överblick över deras situation, med en tyngdpunkt på forskning kring kvinnligt ledarskap.                 
    Överlag har genusforskningen ställt kvinnor i fokus och studerat kvinnors perspektiv, 
medan männens personliga erfarenheter inte betraktats som särskilt intressanta.  Snarare har 
männen i genusforskningen i viss mån reducerats till en generaliserad grupp, som bärare av en 
dominerande maskulinitet (Alvesson & DueBilling 1999 s, 91). Att så blivit fallet är inte 
särskilt märkligt, det underläge kvinnor de facto upplever inom flera samhälls- och 
livsområden har inneburit att fokus lagts på kvinnor och kvinnors historia (Wahlström 2004 s, 
84).  
    I genusforskningen har det under det senaste decenniet ifrågasatts vad manlighet och 
maskulinitet egentligen innebär. Orsaken till detta är att fenomenen inte enbart visat sig vara 
ett hinder för kvinnor, utan även problematiskt för män som måste förhålla sig, och leva upp 
till normer om vad manlighet och maskulinitet är. Som en reaktion på den feministiskt 
inriktade könsforskningen, har det under 1980-talet utkristalliserats en specifik genre av 
genusvetenskapen, mansforskning där studierna inriktas på att problematisera kring vad 
manlighet och maskulinitet egentligen är (Johansson 1998 s, 8). Det är dock viktigt att notera 
att mansforskning bör ses som ett komplement till kvinnoforskningen, och inte som en motpol 
(Se t.ex. Andersson 2003 s, 37). 
      I den mån forskning har genomförts om män i kvinnodominerade yrken tycks såväl den 
nationella som den internationella forskningen främst studera manliga sjuksköterskor och 
förskolelärare. Det kan ses som ganska logiskt, då forskare, studenter och doktorander vid 
omvårdnadsinstitutioner och pedagogiska institutioner haft intresse av att studera mäns 
situation inom den egna professionens område. Den manliga (och kvinnliga) baspersonalen i 
äldreomsorgen har saknat den naturliga akademiska förankringen, vilket säkerligen bidragit 
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till att relativt lite forskning producerats för att belysa deras situation. En annan tänkbar 
anledning till frånvaron av forskning är teorier om att män som arbetar i äldreomsorgen inte 
stöter på några särskilda problem, och därför inte har betraktats som ett tillräckligt attraktivt 
forskningsområde.  Men trots den sparsamma andelen tidigare studier och forskning kring den 
manliga baspersonalen i äldreomsorgen anser jag som sagt att ämnet är intressant och viktigt 
att studera.      
    Forskningsresultat om manliga sjuksköterskor och förskolelärare kan med stor sannolikhet 
användas för att dra vissa generella slutsatser även för gruppen män som arbetar i 
äldreomsorgen. Det finns dock centrala skillnader mellan yrkesgrupperna som jag tror bör tas 
i beaktande vid en eventuell jämförelseanalys. Framförallt har sjuksköterskor och 
förskolelärare en akademisk yrkesexamen, vilket ger en ökad möjlighet till makt, och därmed 
har de en annan position i organisationshierarkin än den manliga baspersonalen inom 
äldreomsorgen.  
    Att äldreomsorgen är en segregerad arbetsplats är ingen nyhet, och fenomenet är dessvärre 
inte unikt. Könssegregeringen på arbetsmarknaden är ett beständigt problem som genomsyrar 
flera olika yrkesområden. Arbetsmarknaden i Sverige visar på systematiska könsmönster som 
avslöjar att män och kvinnor har skilda yrken och befinner sig inom olika 
verksamhetsområden (Åberg, 2001 s, 22). Detta kallas horisontell könssegregering och 
innebär kortfattat att sektorer och branscher i stor utsträckning är uppdelade mellan könen. 
Det är knappt 40 procent av arbetskraften, enligt Abrahamsson (2000 s, 89) som arbetar i 
yrken som har en jämn könsfördelning (40-60). 70 procent av samtliga förvärvsarbetande har 
ett yrke där det egna könet dominerar.  
       I den nationella handlingsplanen som antogs av riksdagen år 2002 anges att de 
könsbundna yrkes- och studievalen måste upphöra (Johansson 2002, s, 292). Men statistiken 
talar sitt tydliga språk, i den kommunala äldreomsorgen är 96 procent av undersköterskorna 
och 94 procent av vårdbiträdena kvinnor (Johansson & Österberg 2002 s, 12-14). Och någon 
större förändring av situationen tycks inte vara på gång eftersom nuvarande könsstruktur inom 
äldreomsorgen enligt Törnquist (2003 s, 15) upprätthålls genom ungdomars studie- och 
yrkesval.  
    Vård- och omsorg kan således anses som en mycket könssegregerad verksamhet. Enligt 
Abrahamsson (2004 s, 6) finns könsmönster av något slag i alla organisationer, vilket givetvis 
påverkar dem som verkar inom organisationen samt påverkar den service som verksamheten 
producerar. Problemet kan ses ur ett jämställdhetsperspektiv men också ur ett 
organisationsperspektiv. Ur ett organisationsperspektiv kan kopplingar dras till den moderna 
organisationsforskningen som menar att könsblandade arbetsplatser påvisar såväl ökad 
produktivitet som ökad trivsel (Robertsson 2003 s, 4). Ur ett jämställdhetsperspektiv kan 
segregerade arbetsplatser skapa resursproblem, eftersom män och kvinnor kan vara en 
outnyttjad resurs i organisationen (a.a. s, 4).  
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Studiens syfte och frågeställningar 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och beskriva hur män som arbetar i 
äldreomsorgens särskilda boendeformer upplever sitt arbete. Vidare syftar studien till att 
undersöka vilka eventuella hinder och möjligheter männen möter i omsorgsorganisationen 
relaterat till ett genusperspektiv och ett minoritetsperspektiv. 

Frågeställningar 

Studiens syfte skall belysas utifrån följande frågeställningar: 

• Hur ser männen på sitt arbete och hur upplever de att det är att arbeta inom äldreomsorgen? 

• Upplever männen att deras position som minoritet utgör ett hinder alternativt en möjlighet i 
deras arbete? 

• Anser männen att deras kön har betydelse i relation till andra aktörer på deras arbetsplats? 

Studiens avgränsningar  

Studien avgränsas till att studera manlig baspersonal inom äldreomsorgens särskilda boende-
former. Det är ett samlingsnamn för vad som traditionellt kallas ålderdomshem, sjukhem, ser-
vicehus och gruppboenden (Öhman 2003 s, 17). Jag har i avgränsningen inspirerats av 
Fransséns (1997 s, 129) resonemang kring den starka kollegiala orientering som enligt henne 
präglar omsorgens personalgrupp. Med den kollegiala orienteringen menar Franssén att kvin-
nor i sitt arbete i hög utsträckning visar lyhördhet och tar hänsyn till varandras förväntningar 
och intressen.  
    Jag vill därför undersöka hur männen som avvikare upplever mötet med denna till viss del 
homogena arbetsgrupp, och hur föreställningar om kön påverkar männen i det dagliga arbe-
tet. Samt vilka hinder och möjligheter männen själva upplever att de möter i omsorgsorgani-
sationen på grund av sin minoritetssituation. Studien utgår enbart från männens egna upple-
velser, vilket kan ge en ”fyrkantig” bild, då de kvinnliga kollegorna kanske har en helt annan 
syn på de fenomen som beskrivs. Studien avgränsas till att inte ingående diskutera eller analy-
sera den individuella betydelsen av etnicitet, ålder, klass eller sexuell läggning som eventuellt 
framkommer i respondenternas upplevelser. (Det kan ses som en begränsning, eftersom dessa 
faktorer är centrala variabler inom genusforskningen, men någonstans måste en avgränsning 
göras). 
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Centrala begrepp 

Kön eller genus 

Att på ett allmänt vedertaget sätt definiera innebörden och relationen i begreppen kön och 
genus är komplicerat, då det inte råder någon konsensus kring hur begreppen skall tolkas. En 
rad feministiska teoribildningar lägger sinsemellan olika tyngd och värdering i begreppen (Se 
t.ex. Andersson 2003 s, 21, Ekstrand 2005 s, 24).  
     Genus är kopplat till makt, och beskriver sociala mönster och beteenden som är samman-
kopplade med ett visst biologiskt kön. Hirdman menar att man kan jämföra genus med 
tankefigurer i form av män och kvinnor (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjats), vilket 
ger upphov till samt skapar föreställningar och sociala praktiker. Genus blir då en mer sym-
bolisk kategori än roll och kön (Hirdman 1988 s, 7). Vidare skulle genus då kunna ses som ett 
nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, som i sin tur skapar lagbun-
denheter. Genom detta skapas en grundläggande ordning som i sin tur skapar andra sociala 
ordningar, ett genussystem. Det centrala i Hirdmans genusdefinition är de två logikerna; 
hierarkin och åtskillnaden; Mannen eller det maskulina är norm och könen förväntas vara, 
och hållas åtskilda. 
    Situationen har dock komplicerats av att fler forskare (Se t.ex. Wahl m.fl. 2001 s, 50) 
lämnat genusbegreppet och i stället återgått till att använda termen kön.  
I min studie hänförs männen biologiskt till en kategori, ett kön. Det som sedan sker i interak-
tioner, föreställningar och uppfattningar om andra män och kvinnor är resultat av genusska-
pande processer. Men på grund av ”allmän begreppsförvirring”, kommer begreppen kön och 
genus att användas parallellt, med stark betoning på dess sociala konstruktion.  

Manligt eller kvinnligt – ett begrepp, flera betydelser 

Utgångspunkten i studien är att begreppen manligt och kvinnligt förstås som en social 
konstruktion. En bärande tanke i denna kunskapsteoretiska tradition är att verkligheten är 
socialt konstruerad. Vår uppfattning av verkligheten är inte objektiv, utan präglad av den 
historiska och kulturella kontext vi befinner oss i (Winter Jørgensen & Phillips 1999 s, 11). 
    Gaunt (1999 s, 19) delar upp begreppsbetydelsen i två delar då han menar att manlighet är 
ett begrepp men också ett beteende. Manlighet som abstraktionsbegrepp menar Gaunt handlar 
om stereotyper för ett mansideal, medan manlighet i praktiken är en fråga om hur manligheten 
tar sig uttryck i vardagslivet.  
     Nordberg (2005) är inne på liknande resonemang och menar att vi genom tanke och 
handlingar skapar ”man” och ”kvinna” (a.a. s, 25). Genom olika kategoriseringar, knyts 
förväntningar på skilda egenskaper och beteenden mellan män och kvinnor som sedan 
förkroppsligas av människor. I studien används begreppet manlighet som ett generellt uttryck 
för att beskriva föreställningar och traditioner om hur män anses handla och tänka. Och 
begreppet kvinnor, och kvinnlighet används för att beskriva dess motpol. Jag vill dock med 
ovanstående resonemang visa att begreppen manligt och kvinnligt inte bör ses som givna 
kategorier, samt att de alltid måste förstås i relation till varandra. 
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Könsstämplingsprocessen 

I samhället hänförs, som ovan nämnts, inte begreppen manligt och kvinnligt till att enbart 
omfatta den mänskliga kroppen, utan även arbetsuppgifter, yrken och egenskaper tillskrivs 
epitet i form av manlighet eller kvinnlighet. Vilken värdering det berörda subjektet/objektet 
sedan får beror enligt Albinsson & Arnesson (2000 s, 77) om det tilldelas en ”manlig” eller 
”kvinnlig” stämpel. Exempel på kvinnligt kodade egenskaper är tålmodig, känslig och 
omvårdande, medan exempel på egenskaper som fått en manlig kodning är karriärinriktad, 
risktagande och fysiskt stark (Robertsson 2002 s, 6). Det verkar inte finnas några givna 
biologiska eller ekonomiska förklaringar till att arbeten eller egenskaper stämplas som 
kvinnliga eller manliga. Utan snarare verkar stämplingen vara ett resultat av den skilda synen 
på män och kvinnor, kvinnor som i första hand familjerelaterade och män som 
arbetsrelaterade (Havung 2000, s, 21). 

Omsorgsyrkets stämpling som ett kvinnoyrke är inte något unikt. Snarare är det så att inga 
yrken framträder i någon könsneutral skepnad, utan tillskrivs enligt Alvesson & Due Billing 
(1998 s, 99) alltid någon form av maskulinitet eller femininitet. I studien används termer som 
kvinnoyrken, manligt präglade uppgifter och dylikt. Dessa resonemang hänger samman med 
den stämpling som sker enligt könsmärkningsprocessen. 

Studiens upplägg 

Studien består av sju huvudavsnitt. I avsnitt 1 har jag beskrivit min egen bakgrund, studiens 
motiv, samt gjort en övergripande problembeskrivning av ämnesområdet. I avsnitt 2 beskrivs 
studiens syfte och frågeställningar, vidare följer en diskussion om studiens avgränsningar. Här 
görs även en definition av centrala begrepp i studien och hur dessa sedan tillämpas i 
uppsatsarbetet.   
    Avsnitt 3 innehåller en redovisning av tidigare forskning inom ämnesområdet, samt en 
presentation av de viktigaste resultaten. För att skapa en helhetsbild har jag även valt att 
kortfattat redovisa äldreomsorgens historiska utveckling som lönearbete från 1900-talet och 
framåt. I avsnitt 4 beskrivs de teoretiska begrepp och teorier som sedan används för att 
analysera den insamlade empirin. De valda begreppen har sin utgångspunkt i 
genusforskningen och organisationsforskningen.  
    Avsnitt 5 är ett metodkapitel som innehåller val av metod, beskrivning av hur urvalet gick 
till, samt beskrivning av frågeguiderna och intervjusituationen. Metodkapitlet innehåller även 
en redogörelse för hur bearbetningen av empirin och analysarbetet gått till. I avsnittet för jag 
även ett resonemang kring uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt vilka 
etiska ställningstaganden jag gjort under arbetets gång. Avsnitt 6 är ett kombinerat 
resultat/analysavsnitt. Empirin har kategoriserats i 12 olika teman, dessa analyseras och tolkas 
sedan ur de teoretiska begreppen samt jämförs med tidigare forskningsresultat. I avsnitt 7 
följer en slutdiskussion, där studiens resultat värderas och sammanfattas. Avslutningsvis 
redovisas en kortfattad metodreflektion, samt förslag på fortsatt forskning inom 
ämnesområdet.  
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Tidigare forskning 

Omsorg som lönearbete – ett kvinnoyrke 

Wetterberg (2002 s, 119) menar att begreppet ”yrken som domineras av kvinnor” inte bara 
innebär att det främst är kvinnor som arbetar där, utan att yrket också är uppbyggt och 
utvecklat av kvinnor. Genom detta har kvinnor, enligt Wetterberg, skapat en modellmakt över 
verksamheten, som innebär att det är kvinnors definition av hur yrket kan och ska utföras som 
blir normen. En man som träder in i vård- och omsorgssektorn måste således relatera sig till 
ett redan befintligt kollektiv, vars normsystem kan identifieras som kvinnligt (a.a. s, 121). Jag 
vill därför genom en kortfattad beskrivning av äldreomsorgen ur ett historiskt perspektiv visa 
sådana drag från dåtiden som fortfarande präglar den offentliga äldreomsorgen som 
institution. 

Från det privata mot det offentliga 

Industrialismen som Odén (2002 s, 279) kallar ”transformeringens tid”, innebar att 
samhällssynen och den sociala mentaliteten genomgick en djupgående förändring. Staten 
började axla ett allt större ansvar, och kyrkans makt över människorna minskade.  
    Grundsynen i den patriarkala samhällsideologi som då rådde, var att omsorgen om äldre i 
första hand var ett familjerelaterat ansvar, och något staten skulle engagera sig i så lite som 
möjligt. Ansvaret för äldre blev därför en lott som inte sällan föll på kvinnorna i familjen. I 
socknarna fanns dock ett visst samhälleligt ansvar för äldre behövande medborgare, i form 
av fattigstugor, eller än mer inhumana ansvarsstrategier, som exempelvis bortauktionering 
(Edebalk & Lindgren 1996 s, 139; Trydegård 1996 s, 152). 
    Under tidsperioden började det dock växa fram föreställningar om äldre som en unik, 
social grupp som behövde professionell hjälp för att klara sina liv. Detta resulterade i att 
formella institutioner började byggas, ålderdomshem som skulle vara separerade från 
fattighusen och andra fattigvårdsinrättningar (Gaunt 2002 s, 95).   
    I samband med industrialiseringen började även en ny socialgrupp växa fram i samhället, 
ogifta kvinnor. Många av dem lämnade jordbruksmiljön och sökte efter arbete i städerna. 
Tillsammans med den kvinnliga borgerliga arbetskraftsreserven öppnades det i början av 
1900-talet för en utveckling av nya kvinnoyrken, dessa fanns framförallt i de framväxande 
institutionerna (Odén 2002 s, 280). Under tidsperioden existerade ”särartsföreställningar” 
om kvinnor som särskilt lämpade för omsorg, något som sedan användes som gångbara 
argument för att kunna exkludera män ifrån de vårdande yrkena (Nordberg 2003 s, 88). Fast 
frågan om manliga sjukbiträden diskuterades faktiskt i slutet av 1800-talet, då behovet av 
personal på de framväxande lasaretten aktualiserades. Ur ett protokoll av generalmajor 
Rudbeck, vice ordförande i lasarettsdirektionen från år 1865 går att läsa:  

”Till sjukbiträden borde tillvidare antagas blott kvinnor, vilka med fallenhet för sjukvård är hågade 
att frivilligt ägna sig däråt, men att manliga sjukbiträden inte borde antagas förrän kriget hotar. Där 
till kommer att mannens underhåll är kostsammare och hans vistelseort vanligen mera föränderlig 
än kvinnans, varför hans anträffande i behovets stund kan vara tvivelaktig”. (Ur Holmberg 1997 s, 
107).  
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 I den mån män under denna tidsperiod arbetade inom ”vård- och omsorgsyrken” handlade 
det om områden med traditionell manlig prägel, som skötare på ”sinnessjukhusen” eller som 
sjukvårdare i det militära (Eriksson 2002). Verksamheter där manliga attribut som styrka 
och auktoritet ansågs behövligt. 
     Under 1940- och 1950-talen fastslog riksdagen enligt Wreder (2005 s, 11) nya riktlinjer 
för ålderdomshemmen. De skulle hålla en god materiell standard, men även vara en attraktiv 
arbetsplats så att kompetent personal kunde rekryteras. För att öka kompetensen inom 
äldreomsorgen startade år 1957 den första undersköterskeutbildningen, och år 1957 den 
första vårdbiträdesutbildningen. Enligt Fahlström (1999 s, 17) hade det inte tidigare krävts 
någon formell utbildning för arbete inom äldreomsorgen, utan den allmänna 
husmoderskunskapen ansågs vara en fullt tillräcklig kunskapsbas. Undersköterskan och 
vårdbiträdet hade sitt historiska yrkesursprung i sjukvakterskan, en yrkesgrupp som uppstod 
i lasarettsvårdens barndom, och som rekryterades bland kvinnor ur lägre samhällsklasser 
(Wreder 2005 s, 60). 
    Om den offentliga sektorn under 1900-talets första hälft successivt byggdes upp, så 
inträffade under 1960-talet en närmast explosionsartad expansion. ”Det starka samhället” 
kom att bli ett begrepp i det Socialdemokratiska samhällssträvandet som enligt Johansson 
(1997 s, 12) innefattade en stor offentlig sektor, generell välfärdspolitik och generella 
riktlinjer för samhällsverksamheten. Detta renderade bland annat i en stor utbyggnad av 
institutioner för äldre. Under samma tidsperiod började allt fler ”hemmafruar” lämna hemmet 
för arbetsmarknaden, och den snabbt växande offentliga sektorn kom därmed att bli en 
naturlig arbetsplats för dessa kvinnor. De äldre kvinnorna anställdes enligt Carlstedt (1998 s, 
14) på deltid, då hemarbetet fortfarande var deras; debatten om mäns deltagande i hushålls- 
och barnomsorgsarbetet var just påbörjad. 
        Under 1970-talet började även männen uppmanas att söka sig till äldreomsorgen. Skälet 
till att arbetsgivarna mer aktivt började söka efter män var dels en effekt av ett mer aktivt 
jämställdhetsarbete med uppställda mål som krävde handling, dels en effekt av en tilltagande 
svårighet att rekrytera personal (Bergh 2004 s, 32). 

Äldreomsorgens personalgrupp i nutid 

Genom att studera aktuell statistik om äldreomsorgens personalgrupp är det inte svårt att se 
kopplingarna från det förflutna, äldreomsorgen som ett yrke avsett och anpassat främst för 
deltidsarbetande före detta hemmafruar, snarare än marknadsanpassat heltidsarbete. Enligt 
Wreder (2005 s, 60) har vårdbiträdet och undersköterskan som sagt sin historiska bakgrund 
som ett yrke för kvinnor ur lägre ”samhällsklasser”. Dagens äldreomsorgspersonal kan även 
den enligt Lindgren (1993 s, 24) sägas ha rötterna i den traditionella arbetarklassen, och med 
föräldrar som haft traditionellt könsbundna yrken. 
      I den kommunala äldre- och handikappomsorgen arbetar i dag cirka 256 000 personer som 
tillsvidareanställda, samt 71 000 personer som timvikarier (Öhman 2003 s, 29). En majoritet 
av dessa är anställda inom den kommunalt drivna äldre omsorgen, då knappt 11 procent 
arbetar i äldreomsorg som drivs av privata utförare (a.a. s, 59).  
    Utöver att majoriteten av personalgruppen är könssegregerad, är den också ålders-
segregerad, då 43 procent av de anställda är över 45 år. Äldreomsorgen är ett 
verksamhetsområde som på många sätt är unikt och skiljer sig från andra yrkesområden. 
Bland annat är utbildningsnivån påfallande låg, då endast 43 procent av personalen har 
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grundläggande omsorgsutbildning. En ytterligare statistiskt utmärkande faktor som präglar 
personalgruppen är den låga andelen tillsvidareanställda, (69 procent), samt den låga 
tjänstgöringsgraden (69,8) procent av heltid (Öhman 2003 s, 33-35).  
 

Centrala teman i tidigare forskning 

Forskning om manlig baspersonal inom äldreomsorgen är mycket sparsam. Materialet har 
därför utökats till att omfatta män i andra kvinnodominerade yrken. Överlag är dock 
forskningen påtagligt begränsad även där, och det handlar främst om små kvalitativa studier 
angående manliga sjuksköterskor och förskolelärare (Nordberg 2005). Att inkludera så pass 
skilda yrkesgrupper är inte oproblematiskt. Även om yrkena omfattas av omsorgsuppgifter 
befinner de sig på olika nivåer i organisationshierarkin, och har olika sorters arbetsuppgifter. 
Jag har ändå försökt att finna lite olika infallsvinklar som jag tror kan vara möjliga att 
applicera även på den manliga baspersonalen i äldreomsorgen.  

Män, kvinnor och omsorgsforskning 

 Ett ofta citerat verk inom omsorgsforskningen är 1Gillians (1982), ”In a different Voice”. 
Gillian undersökte moraluppfattningar och fann olikheter i moraluppfattningar relaterade till 
kön. När kvinnor enligt Gillian skall ta ställning till moraliska dilemman, utgår de inte från 
abstrakta moraliska regler, utan ser även till de människor som finns omkring dem och hur de 
påverkas av besluten (Se t.ex. a.a. s, 66). Utifrån Gillians teori skulle kvinnor enligt vissa 
omsorgsforskare ha en specifik omsorgsmoral (Nilsson Motevasel 2002 s, 51). 
    Ve (1982, s 30) som studerat kön och socialisation menar likt Gillian att kvinnors särskilda 
ansvar för omsorg kommer att påverka kvinnor på ett särskilt sätt genom hela livet. Samhället 
präglas enligt Ve av interaktionsregler och legitimitetsnormer. Dessa normer, som präglar 
hela samhällslivet, lär sig alla medborgare men kvinnor och män kommer att uppfatta dessa 
på olika sätt. Män kommer i högre utsträckning att värdera normerna i förhållande till sina 
individuella intressen. Medan kvinnors uppfattningar på många sätt påverkas av att de inte 
bara har sina egna individuella behov, utan också barn och andra omsorgstagares behov för 
ögonen. I arbetslivet kommer detta tydligt fram, då män av erfarenhet lärt sig att lön och 
prestation hänger nära ihop. Kvinnor har (genom det oavlönade hemarbetet) lärt sig, att det i 
många situationer i livet är nödvändigt att ge utan att vara säker på att få något igen för det 
(a.a. s, 30). 
    Kvinnors ”gränslösa” omsorgsarbete skulle kunna ses som orationellt, men genom sitt 
klassiska begrepp omsorgsrationalitet implicerar Wærness (1996 s, 218) ovanstående 
resonemang i det praktiska omsorgsarbetet. Med begreppet framhålls att kvinnor inte bara är 
med/inkännande utan också rationella. Men denna rationalitet tar sig andra uttryck än den 

                                                 

1 Gillians resonemang, om att kvinnors ”jag uppfattning” baseras på hur väl de lyckas uppfylla andras behov i 

stället för sina egna, har mött kritik. Dessa menar att Gillian generaliserar alltför grovt, och att hennes urval är 

allt för begränsat. (Se t.ex. Giddens 1994 s, 252 – 253). 
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vetenskapliga och byråkratiska rationaliteten (2manliga rationaliteter) som omger 
verksamheterna. Begreppet har utsatts för kritik då det skulle kunna användas för att bekräfta 
och befästa kvinnors särskilda fallenhet för omsorg, samt skuldbelägga de kvinnor som inte är 
omsorgsinriktade (Franssén 1997 s, 245 ; Wreder 2005, s 47). 
   Wærness reserverar sig mot detta och menar att begreppet omsorgsrationalitet är 
”sensitizing concepts” och hör till en teori som anknyter till hennes empiriska forskning. 
Genom att förbise detta så finns det en risk att begreppet används som ett ”ideologiskt vapen” 
där kvinnor framställs som ”goda” och män som ”onda” (Wærness 1996, 217-218).  
    Hallberg (1998 s, 67) ger en mer könsneutral förklaring av begreppen omsorgsmoral och 
omsorgsrationalitet, och menar att det är traditionens makt som inneburit att det kopplats till 
kvinnligt kön och genus. Detta är beklagligt menar Hallström, och borde i stället för att 
kopplas till kön, vara beskrivningar av kvalifikationer för praktiker. 
    En intressant vinkling i frågan ges av Nilsson Motevasel (2002), som studerat fyra 
yrkesgrupper, fastighetsskötare, kvarterspoliser, distriktssköterskor och vårdbiträden för att 
undersöka deras definition av begreppet omsorg. I studien visade det sig att samtliga 
yrkesgrupper ägnade sig åt omsorg som ibland var rent praktiskt likartad. Men 
arbetsgrupperna lade olika innebörd i omsorgsbegreppet. Fastighetsskötarna och 
kvarterspoliserna (som främst bestod av män) talade om omsorg som att bry sig och engagera 
sig. Distriktssköterskorna och vårdbiträdena talade om omsorg i termer som att lyssna och se 
olika behov (a.a. s, 193). Utifrån Nilsson Motevasel resonemang skulle det alltså kunna vara 
så att kvinnors arbete betecknas som omsorg, men då män gör snarlika handlingar så 
betecknas det som något annat. 

Mot en manlig distansering 

Den amerikanska sociologen Williams (1989) som har genomfört ett stort antal studier om 
män i kvinnodominerade yrken, fann i sin studie av manliga sjuksköterskor, att de formar ett 
eget omvårdnadsarbete för att särskilja sig från sina kvinnliga kollegor. Bland annat ansåg 
männen själva att de behövdes för tunga lyft och sköta manliga patienter. Genom detta skapar 
männen en distansering, eller boundary line som Williams uttrycker det.    
    Studier visar entydigt på att män i kvinnodominerade yrken tycks finna egna ”nischer” för 
att skapa en distansering till sina kvinnliga kollegor. Distanseringen kan ta sig lite olika 
uttryck, vissa män lyfter fram typiskt manliga sidor av arbetet, andra framhäver sig som en 
bättre yrkesmänniska än sina kvinnliga kollegor. Vissa män tycks även värdera yrkets status 
högre än vad de kvinnliga kollegorna i allmänhet gjorde (Cross & Bagihole 2002 s, 215). 
    Distanseringen skulle kunna ses som ett utmanade av den kvinnliga modellmakt som 
präglar verksamheterna på grund av dess historiska förflutna. Vilket kan ta sig uttryck som 
nedvärdering av kvinnors förhållningssätt till förmån för värderingar som speglar den manliga 
sfären. Männen vill finna det ”nya” som en man kan bidra med, föra in det i sitt sammanhang 
och hitta ett eget sätt att göra det på. Det nya representerar något kvalitativt annorlunda i 
förhållande till kvinnors förhållningssätt (Havung 2000 s, 63).  

                                                 

2 Män anses enligt Wreder i högre utsträckning (2005 s, 43) handla utifrån princip- och 

rättighetsmoral/rationaliteter. 



 15 

     Bergh (1995 s, 28) fann i sin studie av manliga vårdbiträden i hemtjänsten att de tog på sig 
typiskt ”manliga” tekniska uppgifter hos brukarna. Om männen tog på sig detta av eget 
intresse eller för att stärka sin manliga identitet resonerar inte Bergh vidare kring. Dock fann 
Bergh att detta beteende enbart visade sig i hemtjänsten, då arbetet på sjukhemmet i högre 
grad tycktes ”sudda” bort gränserna mellan manligt och kvinnligt präglade sysslor (a.a. s, 63). 
    3Närvänen (1996) som fann liknande resultat i sin studie av män i kvinnodominerade yrken 
gör en djupare tolkning av fenomenet. Närvänen menar att män kan ledas mot tekniska 
uppgifter som en effekt av stereotypa föreställningar om män som tekniskt kompetenta. 
Vidare kan män ta på sig dessa typer av uppgifter som en möjlighet att få bekräfta en manlig 
identitet inför sig själva och omgivningen.     
    Samtliga studier visar på ett centralt dilemma som manliga ”brytare” kan ställas inför. Dels 
skall männen främja jämställdheten, men också befästa manliga egenskaper genom att göra 
sådant som kvinnor normalt inte gör (Williams 1995 s, 12). Det kan vara en ekvation som blir 
problematisk för de män som inte har ett tekniskt intresse eller som inte vill företräda ett 
traditionellt maskulint ideal. 

Könsmaktsordningens  vinnare?  
4Könsmaktsperspektivet ansluter till Abrahamssons (2000 s, 13) tolkning att 
arbetsorganisationer konstruerar och sorterar kön, vilket innebär att arbetsplatserna blir en 
viktig arena för könsmaktsordningen. Ur ett könsmaktsperspektiv tycks män stå som 
”vinnare” för att som Robertsson (2002 s, 7) uttrycker det ”när en minoritetsgrupp har högre 
status än majoriteten stöter den inte på problem”. När det gäller själva arbetet tycks det vara 
så att män som väljer otraditionella yrken ofta behåller de privilegier som manlighet innebär 
(Eriksson 2003 s, 105).  
    I forskningen om kvinnligt ledarskap är begreppet glastak ett välkänt fenomen, vilket 
används för att beskriva de osynliga hinder kvinnor i chefspositioner kan stöta på (SOU 1997: 
137 s, 155). För män som arbetar i kvinnodominerade yrken tycks det snarare vara så att det i 
stället för ett glastak finns en, glassescalator, ”glasrulltrappa”, där männens 
minoritetsposition renderar en rad olika fördelar (Williams 1992 s, 258). 
    Åberg (2001) och Robertsson (2003) har studerat manliga sjuksköterskors situation ur ett 
könsmaktsperspektiv. Resultaten visade att tillvaron för de manliga sjuksköterskorna 
upplevdes som relativt problemfri. Eftersom männen var i minoritet blev de ofta synliga i 
arbetsgruppen, något som uppfattades som positivt. I Robertssons studie framkom att nästan 
samtliga män upplevt sig positivt särbehandlade (a.a. s, 18).  Det största problemet för 
männen som framkom i studierna var att hitta balansen mellan den egna manligheten och det 
kvinnligt kodade verksamhetsområdet. Bergh (2004) ger ett exempel på hur manliga 
vårdbiträden kan lyckas i arbetet som anknyter till ovannämnda perspektiv. Genom att 
sysslorna är traditionellt kvinnliga uppfattas mannen gärna som lite hjälplös. Ger han sig på 

                                                 

3 Närvänen (1996) saknar sidnummer. 

4 Likt genus så finns det ingen enhetlig definition över hur begreppet ”könsmakt” skall definieras. Det som 

förenar samtliga teoretiker är att begreppet används för att analysera mäns överordning och kvinnors 

underordning, som genomsyrar de flesta livs och samhällsområden (se tex. Johansson 2001 s, 11-12). 
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sysslorna kan han knappast misslyckas utan uppfattas snarast som duktig (a.a. s, 29), medan 
kvinnorna redan förväntas klara dessa uppgifter utan lovord. Dock framkommer en viss 
konflikt inom den tidigare forskningen om detta egentligen är en fördel eller nackdel för 
männen. Nordberg (2005 s, 169) menar att det uppstår en komplex situation. Å ena sida kan 
män uppnå en jämställd position, trots att de inte utför/förväntas utföra samma uppgifter som 
de kvinnliga kollegorna. Men det kan också tolkas som att män inte ges tillträde till samma 
uppgifter som kvinnor, och därmed inte skulle ses som fullgoda medarbetare. 

Minoritetsperspektivets förlorare? 

Studier som utgår från ett minoritetsperspektiv använder ofta en teori utarbetad av sociologen 
Rosabeth Kanter. Den som är i minoritet betecknas i teorin som ”tokens”, och blir behandlad 
som en symbol, eller generaliseras till att bli en representant för den kategori personen tillhör 
av majoriteten (Heikes 1991 s, 390). Grunden i teorin utarbetades av Kanter då hon studerade 
kvinnor som befanns sig i en minoritetsposition på ett amerikanskt företag. 
    Jansson (1994) och Heikes (1991) har använt teorin för att undersöka manliga 
sjuksköterskor. Bloksgaard & Brock Faber (2004) och Ott (1989) har använt teorin för att 
jämföra manliga sjuksköterskor med kvinnliga poliser. Havung (2000) har använd Kanters 
teori kombinerat med kvinnligt maktperspektiv för att studera manliga förskolelärare. 
    Studierna ger något varierat utfall varför det är något vanskligt att bedöma möjligheten att 
använda teorin på män som är i minoritet. I Otts (1989) och Bloksgaard & Brock Fabers 
(2004) studier visade det sig att minoritetspositionen för de manliga sjuksköterskorna 
mestadels innebar fördelar. Synligheten uppfattades som positiv, och de upplevde att de 
möttes av yrkesmässig respekt. Männens synlighet renderade ofta att de utsågs till 
representanter för personalgruppen i olika sammanhang (a.a. s, 57).  
    I Heikes (1991) och Havungs (2000) undersökningar framkommer en mer komplicerad 
vardag för den manliga minoriteten. Heikes fann att männen upplevde ett påtagligt 
utanförskap, och de flesta saknade manliga kollegor. Det visade sig även att de manliga 
sjuksköterskorna stereotypiserades av sina kvinnliga kollegor. Detta i termer som Heikes 
benämner ”He-Man”, ”Troublemaker”, ”Ladderclimber” och” Homosexual (a.a. s, 394).      
    I Havungs (2000) studie framkommer att arbetsuppgifter stämplas som manliga och 
kvinnliga, och man aktade sig att överträda varandras gränser. Manliga uppgifter blev sådant 
som traditionellt kopplas samman med män och manligt genus nämligen styrka, uthållighet 
och teknik. Havung menar att då kvinnor historiskt sett varit med och skapat verksamheterna, 
kan det vara svårt för männen att kunna påverka arbetet och nå inflytande. Försöken av 
männen att anpassa sig till kvinnliga normer kunde då upplevas som en underordning, vilket 
ledde till att männen i stället drog sig tillbaka. 
    I studier av Bergh (1995 s, 24) och Bloksgaard & Brock Faber (2004 s, 97) framkommer 
även svårigheter för den manliga personalen att få hjälpa kvinnliga brukare med intimhygien, 
men det fanns även manliga brukare/patienter som enbart önskade kvinnlig hjälp. Här menar 
Bergh på att den manliga personalen är utbytbar på ett annat sätt än den kvinnliga, eftersom 
de ”dirigeras” om från brukare som föredrar kvinnlig hjälp. Samtidigt kan mötet med de 
manliga brukarna innebära att de äldre männen kan få sin manlighet bekräftad. Enligt Bergh 
(2004 s, 33) är utrymmet om samtalsämnen med manlig prägel begränsad i den kvinnovärld 
som särskilda boendeformer utgör. 
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En manlighetskonstruktion i förändring 

Under 2005 disputerade Ekstrand (2005) samt Nordberg (2005), med två likartade 
etnografiskt genomförda avhandlingar. Nordberg har studerat manliga sjuksköterskor, 
förskollärare och frisörer ur ett jämställdhetsperspektiv, och Ekstrand har studerat hur manliga 
sjuksköterskor formar sin identitet. Nordberg och Ekstrand använder sig av begrepp som 
homosocialitet och genusyrsel och maskulinitetskonstruktioner för att behandla sin empiri. 
Både finner ett komplext system med många paradoxer. De mansideal som kommer till 
uttryck i studierna visar på tecken till förändring, samtidigt finns den traditionella synen på 
män och manlighet där och konkurrerar om utrymmet. Å ena sidan kan män som bryter 
könsnormer utveckla ett kritiskt förhållningssätt till traditionella könsroller, och se sig själva 
som ”mjukare” män (Pingel & Robertsson 2002 s, 36). I studierna ger männen uttryck för att 
de upplever sig som jämställda och väl integrerade på arbetsplatsen. Samtidigt markerade de 
tydligt i vissa situationer att de såg sig som annorlunda och avvikande gentemot sina 
kvinnliga kollegor (Nordberg 2005 s, 111). 

Önskad och efterlängtad? 

Undersökningar som har genomförts angående den kvinnliga personalens attityder till 
manliga kollegor inom vård och omsorg ger entydiga resultat, männen önskas och välkomnas 
av den kvinnliga personalen (Pingel & Robertsson 1998, s, 58; Törnquist 2004, s, 226). 
Männen behövdes för sin fysiska styrka, samt att fler män skulle innebära att det blev roligare 
i arbetsgruppen, samt kunna bidra till att ge yrket högre status. 
    En studie refererad i Lindroth och Leymann (1993) visar dock att kvinnlig omsorgspersonal 
även kan ha en negativ inställning/attityd till manliga kollegor. I studien framkom en syn från 
kvinnorna att män som väljer att arbeta i vård och omsorg i allmänhet var omanliga och 
feminina och därmed inte kunde räknas som riktiga män (a.a. s, 26).  
    Då omsorgsyrket är nära förknippat med kvinnor och kvinnlighet visar forskningen 
entydigt på att män kan generaliseras till att vara homosexuella och omanliga. Detta då 
föreställningar och normer om vem man är enligt Ekstrand (2005 s, 121) finns inskrivet i 
yrkets kulturella koder. Denna ”stämpling” kan ske såväl inom det egna kollektivet, men även 
i allmänhetens ögon (Williams 1992 s, 361; Heikes 1991 s, 394). Yrkesvalet kan även leda till 
att männen betraktas som ”misslyckade”, då det i samhället finns starka värderingar om vilka 
yrken som anses passande för män respektive kvinnor ( Se t.ex. Alvesson & DueBilling 1999 
s, 84-85). 
    Olusten att stämplas som homosexuell upplevs enligt forskningen naturligtvist mest 
problematiskt för de män som identifierar sig som heterosexuella. För att undvika negativa 
stämplingar visar forskningen på ett antal strategier vissa män använder sig av. Några av 
strategierna var att undvika att tala med andra om vad man arbetade med eller lyfta fram 
typiskt manliga sidor av arbetet (Simpson 2005 s, 373). Andra förhållningssätt kunde vara att 
uppträda med ”övermaskulint” beteende, eller att öppet kritisera och förlöjliga manliga 
homosexuella kollegor (Ekstrand 2005 s, 128), för att på så vis stärka och markera sin 
heterosexuella identitet inför sig själv men även i andras ögon. 
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Teoretiska perspektiv 
 
I samband med uppsatsarbetet genomfördes en litteratursökning, där jag fann de centrala 
begrepp och teorier jag ämnar använda för att analysera den insamlade empirin. Det är dels en 
teori som utarbetades av den amerikanska sociologen Rosabeth Kanter. I sin klassiska bok 
Men and women of the Corporation (1993) använde hon teorin om ”tokens” för att analysera 
sin empiri. I teorin kommer majoriteten att bemöta personen (minoriteten) som en 
representant för den ”grupp”, (kön, etnicitet, sexuell läggning) personen tillhör och bli en 
symbol, eller 5” tokens” för den ”grupp” som minoriteten tillhör. Kanters utvecklade sin teori 
då hon undersökte kvinnor på ett amerikanskt företag, men teorin kan enligt henne själv 
användas på alla grupper som befinner sig i en ”tokens position” (Kanter 1993 s, 240).  Kritik 
har riktats mot teorin, till exempel Ott (1989) som menar att manliga tokens till största del 
möter fördelar. Anledningen till detta hänger samman med könsmaktsperspektivets logik, att 
tokens med högre ”värde” än majoriteten inte stöter på de problem som uppenbarades i 
Kanters studie av kvinnor i minoritet. Detta då ”low status majorities will treat  high- status 
minorities with usual deference and respect”, som Ott (1989 s, 53) uttrycker det. 
    Jag har dock inte funnit att teorin tidigare prövats för att analysera män som befinner sig i 
en lägre position i organisationshierarkin. Därför anser jag att det trots allt är intressant att 
använda teorin i analysen, om än i något mer nyanserad form än Kanter.  
    Det andra perspektivet jag utgår ifrån är ett mansforskningsperspektiv där jag inspirerats av 
teorier och centrala begrepp presenterade av den australiensiska mansforskaren Robert 
Connell. Vidare använder jag perspektiv om homosocialitet utarbetat av den svenska 
sociologen Gerd Lindgren i studier av manliga läkare och fabriksarbetare.  

Teorin om tokens 
 
X X x x X X 0 X x X, med denna kombination av bokstäver vill Kanter (1993, s 210) visa 
grunden i sin teori. Om någon ser nio X och en 0, kommer 0 att synas.  Men 0 kan också 
riskera bli osedd på grund av sin minoritet. Men 0 kan också komma att synas mer än alla X 
tillsammans på grund av sin särart. En ytterligare effekt blir att 0´s kontrast mot majoriteten 
bidrar till att samtliga X ser mer inbördes lika ut.  Minoriteten eller tokens associeras enligt 
Kanter främst med tre tendenser,6 synlighet, kontrast och assimilation. Grunden i teorin 
handlar alltså om den kategori som är i antalsmässig dominans (numerically dominate), 
kommer att ha en maktposition över de andra minoriteterna. För att en tokens ”situation” skall 
kunna uppkomma måste gränsen mellan majoritet och minoritet enligt Kanter vara ungefär 
85:15 procent (a.a. s, 208). 

                                                 

5 Det finns ingen definition om hur begreppet ”tokens” skall översättas till svenska. Jansson (1994 s, 26) 

använder synonymen symbol. 

6 Egen översättning av begreppen visability, contrast & assimilation.  (se: Kanter 1993 s, 210). 
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Synlighet 

Kanter menar att den som är i minoritet skiljer ut sig, vilket renderar en speciell synlighet. 
Denna synlighet kan visserligen vara positiv då personen ofta uppmärksammas. Men det är ju 
inte alltid och i alla situationer en person vill vara synlig. Tokens prestationer och närvaro 
kommer att synas på ett helt annat sätt än majoriteten och det blir inte heller möjligt för tokens 
att vara anonyma eller att ha sitt privatliv i fred. Den som är i minoritet blir lätt ”måltavla” för 
diskussioner, skvaller och ingående granskning (a.a. s, 211-212). 
     I Kanters studie framkom att kvinnorna inte bara blev en symbol för sin kvinnliga identitet 
utan för hela det kvinnliga könet. När kvinnorna talade kunde de ibland uppfatta att deras 
uttalanden sågs som ”typiskt” kvinnliga eller som Kanter uttrycker det ”they would be asked 
to provide the women point of wiew” (a.a. s, 215).  
    En ytterligare svårighet för tokens som hör samman med den särskilda synlighet som 
Kanter (1993 s, 213) beskriver är att, “tokens does not have to work hard to have presence 
notices but she does have to work hard to have her achievements notices.” Det kan leda till en 
komplex situation för minoriteten, de måste inte arbeta hårt för att synas, men arbeta hårt för 
att deras resultat skall uppmärksammas/respekteras. Samtidigt måste de hitta balansen mellan 
”doing just well enough and too well” (a.a. s, 217), eftersom det inte uppskattas om tokens tar 
en alldeles för stor plats eller tar sig för stora friheter. Minoriteten arbetar således inte under 
riktigt samma förutsättningar som majoriteten. 

Kontrast 

Om det i en grupp kommer in en eller två personer som avviker ökar medvetenheten hos 
majoriteten om dess antalsmässiga majoritet. Skillnader och likheter mellan den dominerande 
gruppen och de avvikande medvetandegörs, och försök att hålla de avvikande utanför uppstår 
(Havung 2000 s, 53). Eller som Kanter beskriver konstrastskapandet, ”they (the numerically 
dominant) become more aware both of their commonalities and their difference from token, 
and to preserve their commonality, they try to keep the token slightly outside” (a.a. s, 210 -
211). Den som är avvikande kan alltså hamna i en ”outsiders” position. Gruppmajoriteten kan 
själv, genom exempelvis samtalsämnen, stärka klyftan mellan majoritetens samförstånd och 
minoritetens avvikande genom att dra en gräns mellan sig och minoriteten. Tokens kan ofta bli 
påminda om sin ställning som outsiders. Detta är ett sätt för majoriteten att kunna bevara 
vanligheten i gruppen och markera gränser. För att komma in i en grupp måste den som är i 
minoritet som Kanter (1993 s, 222) uttrycker det ”proves her loyalty”, lojaliteten innebär att 
personen i fråga accepterar majoritetens ideal.  

Assimilation 

Assimilation är ett sätt för minoriteten att gradvis påverkas och anpassa sig efter 
majoritetskulturen (Havung 2000 s, 53). På grund av att den antalsmässiga dominans som 
råder i dessa snedfördelade grupper, kan tokens lätt komma att bli generaliserad av 
majoritetsgruppen. Den som är i minoritet utsätts för generaliseringar enligt Kanter för att 
majoritetens ska slippa oro och förvirring, "tokens can never really be seen as they are, and 
they are always fighting stereotypes” (Kanter 1993 s, 230). Genom att använda sig av 
stereotypiseringar kan gruppen så att säga ringa in minoriteten till ytterligare en specifik 
kategori. I Kanters studie kunde exempelvis kvinnorna generaliseras till mödrar eller pets. 
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Med metaforen mödrar menar Kanter att den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen blev som 
en slags mamma till männen, som de vände sig till för att diskutera privata bekymmer. Med 
pets menar Kanter att kvinnorna generaliseras av männen till att bli en slags maskot, och att 
deras insatser ibland bedömdes med en ”klapp på huvudet attityd”, ”look what she did and 
she´s only a women attitude” (a.a. s, 235). I studier som berör manliga sjuksköterskor kan en 
vanlig stereotyp vara att mannen automatiskt generaliseras till att vara homosexuell (Heikes 
1991 s, 396). Generaliseringen kan även innebära att tokens associeras som särskilt kunniga 
inom vissa områden som anses vara särskilt utmärkande för den kategorin som tokens tillhör. 
Heikes (1991 s, 395) ger exempel på att manliga sjuksköterskor förväntas lyfta tunga patienter 
själv. Ett annat exempel kan vara att männen tillkallas för att lösa tekniska problem. Tokens 
faller ofta in i denna rollinkapsling och agerar som det förväntas av dem, ibland t.o.m. mot sin 
egentliga vilja för att Som Kanter uttrycker det ”it´s often easier to accept stereotyped roles 
than to fight them” (a.a. s, 984). Genom att tokens agerar som det förväntas innebär det 
samtidigt att dennes plats och legitimitet på arbetsplatsens säkras. 

Hegemonisk maskulinitet och homosocialitet 

Hegemonisk maskulinitet 

Själva begreppet hegemoni härstammar från Gramscis analys av klassrelationer. Den hänvisar 
till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande 
position i samhällslivet (Connell 2003 s, 101). Maskulin hegemoni kan således ses som en 
övertygande kollektiv bild av maskulinitet som en form av kulturella föreställningar och 
egenskaper om hur en ”riktig” man skall vara.  
     Grundmodellen i Connells utveckling av Gramscis hegemonitetsbegrepp skall ses som en 
överordnad form av manlighet som bestämmer över helheten som ett slags ledande ideal, ett 
ideal som få män verkligen förkroppsligar eller praktiserar. I samhället representeras denna 
form av maskulint ideal främst inom militären eller vissa delar av näringslivet. Verksamheter 
som kan uppvisa en form av maskulinitet som inte är särskilt hotad av kvinnor eller 
oliktänkande män (a.a. s, 101).  
    Enligt Connell är det inte adekvat att tala om manlighet, utan i stället tala om 
maskuliniteter. Med detta vill han visa att maskuliniteter inte är något statiskt utan alltid måste 
förstås i relation till något, (kön, sexualitet, klass och etnicitet.) Vita medelklassmän relaterar 
exempelvis sig inte bara till andra vita medelklassmän och kvinnor utan också i relation till 
arbetarklassens män och män av annan etnicitet. Dock är det förenklat att tala om en vit 
maskulinitet, en svart maskulinitet och så vidare, analysen måste ske och betona hur kön 
interagerar med andra faktorer. Maskulinitet är således beroende av situation och relation ( 
Connell 2003 s, 99-100; Fundberg 2003 s, 23).   Med detta vill Connell visa på att 
maskulinitet inte enbart ska jämföras med femininitet, utan att det också skapas olika 
genushierarkier mellan olika grupperingar av män. Längst ner i hierarkin står homosexuella 
män, som genom sin läggning symboliskt uteslutits från den hegemoniska maskuliniteten. Det 
är dock inte den enda gruppen av män som utmanar den traditionella formen av maskulinitet. 
Hit hör även män som av olika anledningar inte når upp till den hegemoniska maskulinitetens 
ideal. En gemensam nämnare kan vara att de befinner sig allt för nära vad som anses 
traditionellt kvinnliga ideal, där närheten till det feminina utgör grundvalen för det symboliska 
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nersolkandet (a.a. s, 103). Det allra största hotet mot maskuliniteter är ändå risken att för 
närgånget beblanda sig med feminismen vilket kan leda till att maskuliniteten tillintetgörs.  
    Risken med att utmana de manliga idealen är att underordnas eller i värsta fall 
marginaliseras. Robertsson (2003 s, 11) menar att diskriminering av män som inte lever upp 
till traditionella ideal som det exempelvis innebär att ha ett kvinnodominerat yrke inte beror 
på att kvinnor diskriminerar män. I stället följer diskrimineringen en patriarkal struktur.  
    Det är ju som tidigare nämnts få män som verkligen lever upp till den yttersta formen av 
maskulint ideal. Trots detta menar Connell (2003 s, 103) drar majoriteten av män fördel av 
denna maskulinitetens hegemoni, eftersom män vinner fördelar på kvinnors underordnade 
ställning. Detta kallar Connell delaktighet. Männen kan alltså dra dessa fördelar utan att 
befinna sig i patriarkatets frontlinje. Dessa fördelar av auktoritet återfinns inom flera områden 
som exempelvis äktenskapet, faderskapet och samhällslivet (a.a. s, 104). Ur ett 
mansforskningsperspektiv kan detta inte enbart ”skyllas” på männen. Eftersom kvinnor vill 
dölja sin underordning och män vill behålla sin överordning blir båda delaktiga processen 
(Robertsson 2002 s, 10). 

Homosocialitet 

Homosocialitet kan ses ur flera perspektiv och genomsyrar de flesta samhällsområden. 
Exempel på homosociala relationer är att män tycks föredra varandras sällskap för 
självspegling, avkoppling, uppbackning och stöd (Robertsson 2003 s, 25). 
    Begreppet kan beskrivas som ett normsystem som har som syfte att män framträder 
någorlunda enhetligt inför kvinnor. Lindgren (1996) beskriver att det ofta finns ett ”förbund” 
mellan männen, en sorts ”vi-anda” som utesluter kvinnor. Detta förbund skulle då kunna ses 
som naturlig då män som befinner sig i en dominerande ställning gentemot kvinnor logiskt 
söker bekräftelse i sin egen grupp som representerar det överordnade könet (a.a. s, 5).                
    Enligt Lindgren är dessa homosociala relationer ett slags manligt relationsarbete. 
Skillnaden mellan män och kvinnor är att män väljer avstånd före närhet, samt att män visar 
på en vilja att klara tillvaron på egen hand. Det kan tyckas att mansgemenskapen är 
känslokall, men detta är bara en synvilla. Män visar varandra respekt genom att inte visa 
känslor. Det innebär att män sinsemellan erkänner varandra och inte ifrågasätter varandras 
rang och integritet (a.a. s, 9), vilket kan ses som en slags inbördes genusordning.   
    Fundberg (2003) ger en mer personlig bild av homosociala relationer mellan killar. I en 
studie av pojkfotboll, framkommer att killarna har ett behov av en mer känslomässig närhet 
och gemenskap än vad som framkommer i Lindgrens beskrivning. Pojkarna skapar 
sinsemellan en egen kultur som de mycket väl är medvetna om inte passar utanför 
omklädningsrummets väggar i form av exempelvis grovt sexuella anspelningar om kvinnor 
(a.a. s, 157). Detta kan givetvis ses som en generationsfråga, men är samtidigt intressant 
eftersom Fundbergs studie visar på hur homosociala relationer skapas i unga år, och som 
sedan enligt Lindgren reproduceras även i vuxen ålder. 
    Ett tydligt exempel som också faller inom homosocialitetens ramar är de projekt som 
startats för män som arbetar i kvinnodominerade yrken. Dessa ”mansgrupper” förutsätter ju på 
något sätt att män anses ha ett behov av att umgås och prata med andra män utan närvaro av 
kvinnor (Jfr: Sörensdotter 2005, Pingel & Robertsson 2002). Skapandet av dessa mansgrupper 
innebär således att möjligheter till homosociala relationer konstrueras, även inom områden 
där dessa naturligt inte existerar. 
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Metod och genomförande 

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer valts och 
använts för att samla in empiri. Kvalitativa intervjumetoder är enligt Kvale (1997 s, 13) 
passande när målet med studien är att beskriva och förstå världen ur de intervjuades synvinkel 
och utveckla innebörden i deras erfarenheter. Eftersom studiens syfte var att beskriva 
upplevelsen av att vara i minoritet kändes valet av metod som givet från början.  

Metodvalets fördelar och nackdelar 

Fördelen med att använda en kvalitativ intervjumetod är att den egna förförståelsen kan 
komma till nytta. Kvale (1997 s, 92) menar att det krävs kunskap om ett fenomen för att 
kunna ställa viktiga frågor. En ytterligare metodologisk fördel är att det finns en ökad 
möjlighet att genom intervjuer utveckla en teoretisk förståelse av det fenomen som studeras, 
och etablera den grund som den nya kunskapen ska fogas och införlivas med (a.a. s, 92). 
Detta då jag har inblick i den lokala jargongen, dagliga rutinerna och maktstrukturerna som 
präglar äldreomsorgen som institution. Och genom att använda bandspelare blir det också 
lättare att fokusera sig på dynamiken i samtalet, än om jag enbart använt mig av anteckningar 
(a.a. s, 147).  
    Den stora nackdelen med kvalitativa djupintervjuer (som också kan vara dess fördel) är 
intervjuareffekten. Som intervjuare är jag ju själv det viktigaste instrumentet vid förvärvandet 
av kunskapen (Se t.ex. Kvale 1997 s, 111). Intervjuare och den intervjuade reagerar på 
varandra och påverkar varandra ömsesidigt, och kunskapen produceras i en dynamisk process. 
Vid djupintervjuer finns det en särskild risk att intervjusituationen upplevs negativt från 
någon part vilket i sig kan påverka intervjuresultatet negativt (Denscombe 2000 s, 138 – 139). 
Kön och etnicitet är exempel på faktorer som enligt Denscombe särskilt kan påverka/inverka 
på relationen mellan intervjuare och den intervjuade vid denna form av metodval.  (Jag har 
dock under intervjuarbetet inte stött på några problem som kan relateras till ovanstående 
resonemang.) 

Urval och genomförande 

Urvalskriterier 

Då en studie som denna har för avsikt att undersöka en specifik kategori människor som 
innehar en särskild kunskap eller erfarenhet kan urvalet sägas vara syftesbestämt, eller som 
Malterud (1998 s, 57) uttrycker det ”purposeful sampling”. Som Ruth (1991 s, 280) skriver är 
det inom kvalitativ forskning viktigt att inte ha ett för snävt urval, utan snarare försäkra sig 
om att nå ett så heterogent urval som möjligt. Då det är viktigt att många kvaliteter finns 
representerade hos individerna i samplet. Eftersom jag inte hade för avsikt att ingående 
studera betydelsen av klass, etnicitet eller sexuell läggning lade jag dock ingen vikt vid att 
aktivt söka ett sampel där samtliga dessa kategorier fanns representerade. 
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    Min egen förförståelse gjorde gällande att det inte fanns någon betydande skillnad mellan 
yrkeskategorierna undersköterskor, sjukvårdsbiträden och vårdbiträden inom äldreomsorgen, 
på så vis att någon kategori skulle exkluderas i urvalet. Jag såg inte heller att verksamhetens 
driftform (offentlig eller på entreprenad) skulle ha någon avgörande betydelse för 
urvalsprocessen. Slutligen definierades två urvalskriterier som skulle ligga till grund i 
sökandet efter respondenter. Det ena var att personen skulle ha arbetat minst ett år inom 
äldreomsorgen, då jag ansåg att det behövdes viss erfarenhet för kunna reflektera över de 
frågor studien berör. Det andra kriteriet var att männen skulle vara så pass få på arbetsplatsen 
att de kunde anses vara i minoritetsställning. Gränsen drogs utifrån Kanters (1993 s, 208) 
definition som menar att en minoritet uppstår när förhållandet mellan majoriteten och 
minoriteten i en grupp uppgår till storleksordningen 85:15 procent.  

Intervjupersonerna 

I samband med uppsatsen sändes ett informationsbrev (Se Bilaga 2) ut till två utvalda 
enhetschefer, som arbetar på sjukhem i Stockholms stad. (Hos den ena chefen hade jag gjort 
min studiepraktik, den andra valdes ut av slumpen då jag letade i telefonkatalogen efter chefer 
att kontakta.) Informationsbrevet som sändes till cheferna omfattade en kort beskrivning av 
studien, där de ombads tillfråga manlig personal om de kunde tänka sig vara intresserade, 
samt ge dem en kopia av ett separat informationsbrev, som var riktat till de tilltänkta 
respondenterna. I samband med studien berättade två bekanta att de kände män som de trodde 
skulle kunna vara intresserade att delta i studien. Då dessa uppfyllde kriterierna verkade det 
vara ett intressant urvalsalternativ, så dessa kontaktades. Det urvalet kan liknas vid det 
Esaiasson m.fl. (2004 s, 286) kallar snöbollsurval. Genom bekanta fick jag således kontakt 
med två män, och genom enhetschefer fick jag kontakt med ytterligare två, så totalt omfattade 
urvalet fyra personer. Till de två respondenter som inte fått informationsbrev om studien via 
sin chef, sändes en kopia via E – kommunikation. Samtliga fyra tillfrågade tackade efter 
telefonkontakt ja till att delta.  Respondenterna var mellan 25-42 år, tre av dessa var 
undersköterskor, och samtliga fyra arbetade på äldreboenden i Stockholms omnejd. Trots att 
jag inte fokuserat på att få ett så brett sampel som möjligt, blev dock urvalet lyckat då jag som 
Ruth förordar fick ett mångfasetterat urval. På några punkter blev dock urvalet lite väl 
homogent, särskilt vad gäller respondenternas ålder. 

Intervjuguiden 

Studiens syfte och de teoretiska begreppen har varit vägledande vid utformningen av 
intervjuguiden (Se Bilaga 1). Guiden kan således sägas vara deduktivt utarbetad. I 
frågeguiden operationaliserades aktuella forskningsfrågor, som var relaterade till studiens 
syfte och frågeställningar, i teman. Dessa teman var utarbetade för att studera det valda 
ämnesområdet såväl ur ett individuellt perspektiv som ur ett mer övergripande samhälleligt 
perspektiv. I sin design liknar den vad Kvale (1997 s, 121) kallar en halvstrukturerad 
intervjuguide. En fördel med den utformningen är att det öppnar möjligheter för ett vidgat 
resonemang, samt att under intervjusituationen kunna följa upp oväntade spår. Under 
intervjuarbetet har fokus legat på att låta den intervjuade utveckla sina idéer, snarare än 
slaviskt följ intervjuguiden. Detta för att minska risken att studien enbart skulle röra sig inom 
ramen för min förförståelse snarare än de rika deskriptiva utsagor som jag eftersträvade (Se 
t.ex. Malterud 1998 s, 115). 
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Genomförandet 

Intervjuerna skedde under vecka 46-47 år 2005. Samtliga intervjuer spelades in på 
bandspelare. För att skapa trygghet åt respondenterna lät jag dem själva bestämma var de 
önskade att intervjun skulle genomföras. Eftersom intervjuerna skulle spelas in hade jag dock 
som krav att intervjuerna skulle ske på ett ställe som erbjöd avskildhet, och där det var möjligt 
med god akustik (Denscombe 2000 s, 143). Två respondenter valde att låta sig intervjuas på 
Socialhögskolan, en ville träffas på Kulturhuset i Stockholm, och en ville intervjuas i sitt hem. 
    Innan intervjuerna startades berättade jag åter att deltagande var helt frivilligt, och att de 
hade möjlighet att avstå från att svara på vissa frågor om de så önskade.  

Databehandling och analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de omgående, detta för ha 
intervjusituationen i så färskt minne som möjligt. Under transkriberingen har målet varit att 
genomföra den så nära dess ursprung som möjligt. Talspråk och upprepningar som har 
försvårat textens läsförståelse har uteslutits eller korrigerats. 
     Som Malterud (1998 s, 49-50) skriver befinner sig den kvalitativa forskaren ofta på någon 
slags mittpunkt mellan de vetenskapsfilosofiska positionerna fenomenologi och hermeneutik. 
Jag har därför i analysen inspirerats av de bägge vetenskapsfilosofiska positionerna. Enligt 
Kvale (1997 s, 55) används den fenomenologiska analysmetoden för att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv utan att ta hänsyn till upplevelsernas ursprung 
eller orsak. Hermeneutiken däremot intresserar sig för att förklara och tolka de beskrivna 
ordens mening. Syftet med den metoden är att nå fram till en giltig och gemensam förståelse 
av dess innebörd (a.a. s, 49). I studien är det dels intressant att beskriva de olika upplevelser 
som framkommer av respondenternas utsagor men även att tolka och förstå de paradoxer som 
förekommer både inom och mellan olika utsagor. 
    I analysarbetet har jag inspirerats av den arbetsmetod som Kvale (1997 s, 184) benämner 
ad hoc tekniken. Det kan ses som en kombination av metoderna meningskategorisering och 
meningskoncentrering. I analysprocessen har det inneburit att intervjuerna skrivits ut på 
färgade papper i två upplagor (för att skilja intervjuerna från varandra). Jag har sedan efter 
metodanvisningar läst igenom varje intervju för att skaffa mig ett allmänt intryck. Jag har 
sedan gått tillbaka till de avsnitt i intervjun som särskilt berör studiens syfte och 
frågeställningar.  
    Jag har sedan markerat och kvantifierat vissa yttringar i form av siffernumreringar. I början 
har jag utgått ifrån det abstrakta innehållet i utsagorna, för att sedan kunna göra djupare 
tolkningar, och kunna se mönster i varje enskild intervju. När jag gjort detta med samtliga 
intervjuer kunde jag se ett antal mönster som förenade hela datamaterialet, ett antal grova 
kategorier (Se t.ex. Kvale 1997 s, 185). Dessa kategorier döptes om till metaforer för att på ett 
tydligt sätt symbolisera dess innebörd.  
    I steg två, klippte jag ut samtliga intervjusvar, och lade likt ett pussel de uttalanden som 
markerats med samma siffra i samma kategori. Genom detta var det möjligt att se om en 
kategori/tema egentligen var två. Genom detta pusslande var det möjligt att utöver den 
enskilda strukturen även få en överblick över strukturer och förbindelser över hela 
datamaterialet. Naturligtvis var det svårt att helt separera teman ifrån varandra då vissa ”går i” 
varandra eller påverkar på olika sätt. Från dessa grova kategorier utkristalliserades allt mer 
specifika ”kodgrupper”. Dessa grupper presenteras sedan som kapitelrubriker i 
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analysavsnittet, och några av de meningsbärande enheterna presenteras i texten för att belysa 
innehållet.  De teorier och begrepp som presenterades i kapitlet ovan har sedan fungerat som 
en ram för att kunna förstå och förklara intervjupersonernas upplevelser. Slutfasen i 
analysarbetet har således inneburit att resultatet kopplats till de förklaringsmodeller som 
teorierna och tidigare forskning utgör.  

Validitet och reliabilitet 
 
Att ifrågasätta är att validera menar Kvale (1997 s, 219). Det har jag iakttagit under hela 
uppsatsprojektet. Det har i det aktuella fallet varit av särskild vikt, för att undvika att den egna 
förförståelsen allt för tydligt färgar den kunskap som getts företräde. Vid såväl 
problemformulering, urval, intervjuguide, genomförande och resultatredovisning har egna 
kritiska frågor ställts till materialet     
     Under intervjuerna har jag använt mig av det Malterud (1998 s, 158) kallar kommunikativ 
validering. I det praktiska arbetet har det inneburit att vid oklarheter ställa motfrågor för att 
personerna skulle vidareutveckla vissa svar, samt att genom ”spegling” bekräfta att 
respondenternas svar uppfattats på ett korrekt sätt. Detta har varit nödvändigt då 
respondenterna i flera fall talade om sig själva i tredje person, ”jag tror att killar tycker”. Då 
har jag ställt sublima motfrågor, har du själv upplevt det så? 
    Samtidigt har det varit svårt att hitta en god systematik. Intervjupersonerna har sinsemellan 
uppfattat frågorna lite olika, beroende på egna referensramar och dylikt. Och frågan är hur 
mycket man som intervjuare skall styra intervjuerna för att inte påverka respondenterna.     
    Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hör samman med forskningsresultatens 
tillförlitlighet och konsistens. Reliabiliteten handlar också om forskarens förutsättningar, 
kunskap och livserfarenhet av det fenomen som skall undersökas (Ruth 1991 s, 283). Jag har 
som tidigare nämnts själv arbetat i cirka 10 års tid inom äldreomsorgen och har således viss 
kunskap och erfarenhet av fältet. Erfarenheten är dels en fördel eftersom jag känner till 
äldreomsorgen som verksamhetsområde. Malterud (1998 s, 45) menar dock att det finns en 
risk att den egna förförståelsen blir en börda. För att undvika detta har jag ständigt försökt att 
sätta min egen förförståelse inom parantes samt granskat den kunskap som getts företräde. 
Dock delar jag Malteruds resonemang, om att ingen forskare kan vara induktiv i den 
bemärkelsen att den egna förförståelsen helt kan sättas inom parantes. Genom detta arbetssätt 
hoppas jag att jag undvikit den intersubjektivitetsproblematik Ruth (1991 s, 284), diskuterar 
kring, vilket innebär att forskaren inte ser var gränserna går, mellan den egna 
upplevelsevärlden och den värld som studeras. 
    Då jag genomfört studien på egen hand och då jag själv till största del är mätinstrumentet 
har jag fört en ständig ”dialog med mig själv” samt med min handledare. Trots att 
intervjupersonerna varit väldigt olika varandra har jag i analysen funnit att samtliga svarar 
inom ett någorlunda enhetligt ”spann”. Vilket jag tolkar som att samtliga har uppfattat frågan 
på ett likartat sätt, och att jag mätt det jag velat mäta. Jag har arbetat efter att nå en så god 
teknisk reliabilitet som möjligt, genom att säkerställa en god ljudupptagning samt använda en 
enhetlig transkriberingsteknik. 
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i kvalitativ forskning handlar om huruvida resultaten i studien är 
tillämpliga även i andra sammanhang (Kvale 1997 s, 219). Jag anser att resultaten inte är 
generaliserbara i den mån att det är möjligt att applicera studiens resultat till att omfatta 
samtliga män som arbetar inom äldreomsorgen. Här kan nämnas en paradox Nordberg (2005 
s, 47) noterar, nämligen risken med att se individer som representanter för givna kategorier. 
Det enda som egentligen förenar männen i studien är just att de är män och arbetar inom 
äldreomsorgen. I övrigt skiljer sig respondenterna sig åt vad gäller förhållanden som 
uppväxtmiljö, ålder, etnicitet, klass och sexuell läggning. Vilket är faktorer som skapar 
identitetskategorier, som sätter ramarna och ger individerna skilda möjligheter och 
begränsningar. Detta gör det svårt att ens bedöma om samplet i sig är generaliserbart för män 
som arbetar i äldreomsorgen. Men trots de individuella olikheterna framkommer på några 
punkter under intervjuerna mycket samstämmiga beskrivningar av vissa upplevelser. Detta 
gör det rimligt att tro att studiens resultat har vad Malterud (1998 s, 60 – 61) kallar 
tillämpningsmöjlighet.  

Etiska ställningstaganden 

Utifrån HSFR, Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap (1999) har 
jag i undersökningen beaktat de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
    I informationsbrevet som sändes ut till respondenterna beskrevs studiens syfte, samt att 
deltagande i studien var frivilligt. I brevet framgick att deltagande i studien garanterade att 
inga uppgifter som kunde röja identiteten skulle nämnas i studiens presentation. Jag bifogade 
även kontaktuppgifter, både till mig samt till min handledare på institutionen. Någon dag 
innan intervjutillfällena hade jag telefonkontakt med samtliga respondenter för att ta upp 
eventuella frågor och undringar. Jag kunde inte lova anonymitet eftersom jag fått kontakt med 
personerna genom kontakter då urvalet var så pass litet skulle eventuellt de som förmedlat 
kontakterna kanske ”känna igen” personerna om de läste uppsatsen. Detta informerades 
samtliga respondenter om, men ingen hade något att invända emot det. Vidare informerades 
samtliga om att de bandade intervjuerna och utskrifterna enbart skulle läsas av mig och sedan 
kasseras. Men respondenterna informerades samtidigt om att vissa delar av intervjun skulle 
omvandlas till citat i den kommande uppsatsen, samt att uppsatsen kommer att finnas på 
Socialhögskolan samt på Internet. 
    Vid analysen av resultaten framkom att vissa resultat var färgade av faktorer som etnicitet, 
ålder, sexuell läggning, jag har valt att i resultatredovisningen inte fördjupa mig i dessa 
faktorers betydelse. Vilket kan innebära att analysen kan bli något fyrkantig. Jag anser ändå 
att det i ett urval om fyra personer blir alltför integritetskränkande att göra fördjupade 
analyser kring dessa faktorer då det inte nämndes i informationsbrevet. 
    I resultatavsnittet har jag strävat efter att sätta citatet i sitt rätta sammanhang. För vems röst 
är det egentligen som talar genom ett citat? Det är en fråga som jag tycker är angeläget att 
diskutera i ett etikavsnitt. En intervju är ju ett möte mellan två personer men det är ju 
intervjuaren som gör urvalet av vilka delar av intervjun som förmedlas i texten. Det kan ju 
innebära att personerna framställs på ett sätt som de själva inte skulle identifiera sig med.    
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Resultat och analys 
I kapitlet redovisas empirin i ett kombinerat resultat- och analysavsnitt. De teman som 
framkom och som var adekvata för studiens syfte och frågeställningar döptes om till passande 
metaforer, för att sammanfatta huvuddragen i dess innehåll. Temana har sedan analyserats och 
tolkats utifrån studiens valda teorier och centrala begrepp, samt tidigare forskningsresultat. 
    I resultatredovisningen förekommer en hel del citat. De är utvalda för att konkretisera eller 
exemplifiera de teman som framkommit under intervjuerna. Citaten är i viss mån redigerade 
eller anpassade till läsvänlig form. Redovisningen är inspirerad av det Kvale (1997 s, 174) 
benämner meningskoncentrering. Det innebär att längre meningar som intervjupersonerna 
uttryckt formuleras mer koncist. (Då ett citat på ett påtagligt sätt är förkortat har det markerats 
i texten i form av  //). 
    Resultaten som har framkommit under intervjuarbetet som gett ett rikt empirisk material är 
mångfasetterade och ger ibland ett något oenhetligt intryck. Målet med 
resultat/analysredovisningen är inte på något sätt att visa på en sann objektiv verklighet, utan 
snarare en subjektiv beskrivning såsom respondenterna i studien upplever och beskriver 
händelserna i omsorgsorganisationen. Vid mer samstämmiga resultat använder jag termerna 
respondenterna eller männen i analysavsnittet Jag kommer även att visa på individuella 
olikheter för att kunna ge olika perspektiv och en bredd av respondenternas utsagor (Jfr: t.ex. 
Jansson 1994). Det är också en medveten strategi för att som Nordberg (2005 s, 47) noterar, 
undvika att klassificera respondenterna som en kategori i stället för enskilda individer. 
Inledningsvis följer en presentation av respondenterna, samtliga namn är fingerade. 

Presentation av respondenterna 

Jacob 

Jacob är 42 år och fast anställd på ett kommunalt sjukhem i Stockholms stad. Jacob är 
utbildad undersköterska från vuxenutbildningen och har utöver att arbeta inom 
äldreomsorgen, provat på att arbeta med administration. Jacob har arbetat inom vård- och 
omsorg i olika perioder sedan 16-års ålder. 

Fredrik 

Fredrik är 28 år och arbetar som timvikarie på ett kommunalt sjukhem i Stockholms stad. 
Timanställningen har han haft under en längre tid och arbetar mycket. Fredrik är utbildad 
undersköterska från gymnasiets omvårdnadsprogram. Fredrik började arbeta inom 
äldreomsorgen 1996. Då han är uppvuxen på en mindre ort med begränsad arbetsmarknad 
arbetade han en tid inom verkstadsindustrin. 

Mikael 

Mikael är 30 år är fast anställd på ett privat drivet sjukhem i en av Stockholms 
kranskommuner. Han är utbildad undersköterska från gymnasieskolans omvårdnadsprogram. 
Mikael har arbetat inom äldreomsorgen sedan 1995.  
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Kristian 

Kristian är 25 år och tillsvidareanställd på ett kommunalt sjukhem i en av Stockholms 
kranskommuner. På gymnasiet läste Kristian ett teoretiskt gymnasieprogram. Eftersom han 
inte fick något annat arbete valde han att prova på äldreomsorgen. Kristian har ingen tidigare 
arbetslivserfarenhet annat än ströjobb under gymnasietiden. Han har arbetat inom 
äldreomsorgen sedan 2003. 

Urvalsgruppens likhet och särart 

Utöver att vara män, skiljer sig dock samplet på några punkter från 7genomsnittet av 
äldreomsorgens personalgrupp. En förhållandevis stor del av personalen som arbetar inom 
äldreomsorgen är över 45 år, arbetar deltid, eller har en visstidsanställning, samt en 
förhållandevis låg utbildningsnivå. Av respondenterna arbetar 3 av 4 heltid, och samtliga 
utom Fredrik är tillsvidareanställda. Respondenterna har i jämförelse med snittet en hög 
utbildningsnivå, då 3 av 4 är undersköterskor. Och likt majoriteten av äldreomsorgens 
personal arbetar de på kommunalt driva enheter. Respondenterna är också yngre än vad den 
genomsnittliga undersköterskan/vårdbiträdet är, då de är mellan 25-42 år (Jfr: Johansson & 
Österberg 2002 s, 12-14; Törnquist 2004 s, 14-15; Öhman 2003 s, 29 – 35). 

Äldreomsorgen – ett arbete att trivas i 

Även om orsakerna till att respondenterna valde att arbeta inom äldreomsorgen varierar, ger 
samtliga uttryck för att de alltid velat arbeta med människor på ett eller annat sätt. Ingen 
uttrycker dock att det just är äldreomsorgen som specifik organisation som varit huvudmålet 
med yrkesvalet.  

Jag gick ur skolan i lilla XXX då fanns det inte så mycket att göra. Så då fick jag en praktikplats 
genom arbetsförmedlingen på ett ålderdomshem, jag har alltid velat ta hand om folk oavsett ålder 
det har jag alltid tyckt om. Jacob 

Både Mikael och Fredrik menar att det är deras personligheter som i grund och botten har 
avgjort yrkesvalet. 

Jag är väldigt glad och positiv och social som person, sen är jag intresserad av människor, därför 
sökte jag jobb där. Mikael 

Ja arbetet är kul och jag trivs bra, jag gillar särskilt den här biten att vara social med människor, 
jag gillar äldre för dom är gulliga och rara liksom. Det är det val jag gjort och det trivs jag med. 
Fredrik 

Sammantaget ger respondenterna uttryck för att arbetet inom äldreomsorgen är ett yrkesval 
som upplevs som positivt och meningsfullt. Det skulle kunna tolkas som att respondenterna, 
som valt att stanna i ett otraditionellt yrke verkligen är genuint intresserade av yrket, då 
könsbarriärer förmodligen inte bryts av enkelhet och lättja. Den analysen stärks av att 

                                                 

7 Jag har inte funnit någon statistik som skulle bekräfta att manlig baspersonal generellt skulle särskilja gentemot 

kvinnor inom äldreomsorgen, angående faktorer som utbildning, anställningsform, eller tjänstgöringsgrad. 
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respondenterna på ett mycket tydligt sätt markerar och vänder sig emot kollegor som 
företräder en annan ambitionsnivå, eller ser arbetet i äldreomsorgen som något tillfälligt i brist 
på annat. 

Men sedan kan jag känna att yrkesstolthet över mitt arbete som undersköterska det är det nog få 
som har. Folk är alltid på väg därifrån och ingen tycker det är kul. Sedan känns det som vem som 
helst kan få en anställning inom vården. Inom snuten, brandkåren och bland sjuksköterskor finns 
det någon slags selektiv process. Men bland undersköterskorna är alla välkomna. Även om du är 
helt dum i huvudet och inte kan föra dig socialt finns det ändå en plats för dig. Jag tycker man kan 
ha någon slags koll vad det är för människor som dyker upp.  Fredrik 

Ambitionsnivån är väl inte särskilt hög, för de flesta verkar det handla om att göra minsta möjliga 
på allra snabbaste tid. Det sägs ju att arbetet ska handla om pensionärerna men det är ju bara 
strunt. Mikael 

 
Liknande markeringar framkommer även i den tidigare forskningen, att män i 
kvinnodominerade yrken tenderar att värdera arbetet och yrkesstoltheten högre än vad de 
kvinnliga kollegorna i allmänhet gjorde (Cross & Bagihole 2002 s, 216). 

Män är omsorgsrationella 
 
Respondenterna ger uttryck för att vara omsorgsrationella enligt Wærness definition (1996 s, 
212). De är med/inkännande och rationella. Resultaten visar tydligt på att de i det dagliga 
arbetet sätter brukarens behov före sitt egna och i viss mån verksamhetens. 

Mitt arbete går ut på att se till brukarens alla sidor, och man ska vara osjälvisk. Man ska i det 
längsta få brukaren att själv behålla sin egen fysiska förmåga, och även om det tar lång tid ska 
brukaren få den tiden. Mikael 

Vidare framkommer att man på ett påtagligt sätt ser konflikten mellan det praktiska 
omsorgsarbetets rationalitet och den byråkratiska rationaliteten som upplevs som ett hot mot 
den ”goda omsorgen”.  

Man hinner ju knappast med, det blir ju mycket upp med dom ge frukost ge lunch. Jag tycker på 
något sätt att det blir opersonligt, jag skulle önska att det fanns mer tid att ge. Fredrik 

Dessa citat skulle vid en första anblick kunna tolkas som att männen agerar utifrån ”kvinnligt” 
betonande rationaliteter snarare än de rättvise-, princip- och ansvarsrationaliteter som män 
anses utgå ifrån (Wreder 2005 s, 43). Resultaten skulle därmed kunna kopplas till Hallbergs 
(1998 s, 67) resonemang om att det är traditionens makt som inneburit att begreppen 
omsorgsmoral och omsorgsrationalitet kopplats samman med kvinnligt kön och genus. Men 
vid en djupare tolkning av resultaten framkommer att bilden är mer komplex än så.  
    Enligt Wærness (1996 s, 212) kan begreppet omsorgsrationalitet användas för att förklara 
varför (kvinnlig) omsorgspersonal utför mer arbete hos klienterna än vad de har betalt för. 
Och att detta inte är en effekt av att kvinnor är orationella, utan att är en medveten strategi för 
att kunna genomföra ett gott omsorgsarbete. I resultaten framgår att respondenterna i det 
dagliga arbetets prioriteringar, i en hög grad, tycks införliva den byråkratiska rationaliteten 
som omger verksamheterna i sitt arbete och prioriteringar.  
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Jag tycker mycket det handlar om det här rationella tänkandet. Det här småpysslet är väl trevligt, 
men när man får det tuffare och man ska klara mer arbetsuppgifter på samma tid tycker jag att jag 
som kille har lättare att prioritera. Jag tycker inte det är viktigt om man byter gardiner eller inte. 
Jag tycker det är viktigare att kanske duscha två, för att ta ett exempel. Mikael 

Prioriteringen ligger ibland på fel saker tycker jag, det viktigaste kan inte vara att städa// Det kan 
bli som en tävling (skratt) titta va jag är duktig som har städat 40 rum och torkat alla stolsben//lite 
så förstår du? Kristian 

Resultaten skulle kunna tolkas som att respondenterna utvecklat en egen variant av 
omsorgsrationalitet, som är influerad av traditionellt maskulina rationaliteter. Kvinnors 
arbetssätt, att hinna så mycket som möjligt, upplevs inte som realistiskt. Resultaten visar att 
respondenterna är omsorgsrationella och har starkt brukarfokus, men samtidigt menar de att 
verksamhetens befintliga ramar trots allt måste vara avgörande för vad man ska göra och hur 
man ska prioritera. Utifrån Ve`s (1982 s, 30) resonemang om olikheter mellan män och 
kvinnor angående synen på relationen mellan prestation och resultat i arbetslivet, 
framkommer det av studiens resultat att respondenterna anpassar sin arbetsinsats efter 
resultatmålen. Kvinnors sätt att arbeta, som präglas av ett givande utan att alltid få något 
tillbaka upplevs som orationellt. De traditionella kvinnosysslorna som främst städning, tvätt 
och pyntning ger upplevs kosta mer än det ger, därför upplevs det inte som lika intressant. 
Här framkommer det en tydlig konflikt, för respondenterna är det brukarnära arbetet det 
mätbara, där de sociala relationerna med brukarna prioriteras. För kvinnorna tycks det vara 
det motsatta, städning och tvätt är det mätbara och fungerar som en faktor för att mäta 
effektivitet och duglighet. 

Den levande lyftkranen och tekniska experten 

Bergh (1995 s, 63) fann i sin studie av manliga vårdbiträden att gränserna mellan manligt och 
kvinnligt på sjukhemmet var utsuddade. Detta skulle bero på att arbetet på ett sjukhem präglas 
av en rad genushämmande faktorer.  En av anledningarna till detta kan vara det Franssén 
(1997 s, 124), och Lindgren (1993 s, 18) beskriver som den starka kollegiala orienteringen 
och gruppsammanhållning som präglar äldreomsorgen. Alla förväntas och skall utföra samma 
saker. Respondenterna i studien ger likartade beskrivningar, och menar att män och kvinnor 
gör ungefär samma arbetsuppgifter på sjukhemmet, och att de inte upplever att det ställs andra 
krav på dem gentemot sina kollegor. Ingen av dem ger uttryck för att det skulle finnas 
traditionellt manligt könsmärkta arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. 
    Kanter (1993 s, 211) menar dock att den som är i minoritet på grund av särställning lättare 
stereotypiseras av majoriteten. Vilket leder till att minoriteten eller ”tokens” tilldelas 
symboliska egenskaper som kan generaliseras till den grupp minoriteten tillhör. Minoriteten 
assimileras ofta in i denna rollinkapsling, och agerar som det förväntas av dem, detta för att 
det ger säkerhet och en position som legitimerar närvaron på arbetsplatsen. Trots att 
respondenterna framhåller att det inte ställs särskilda förväntningar på dem för att de är män, 
finns dock en hel del i deras utsagor som tyder på att de ses som ”outsiders” av 
majoriteten/kvinnorna. Genom att ge männen tydliga så kallade manliga arbetsuppgifter 
försöker de kanske hålla de ”avvikande” utanför.  I resultaten visade det sig att 
respondenterna i hög grad generaliseras till typiskt manliga egenskaper, såsom fysisk styrka 
och teknisk kompetens.     
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    Jacob är unik i studien så sätt att han öppet protesterat mot dessa generaliseringar och 
vägrar leva upp till de förväntningar som finns om att män skall vara starka och tekniskt 
kompetenta. 

Men Herregud dom får väl hjälpa till, dom kan ju lyfta lika bra som jag. Varför ska man som kille 
behöva jobba tyngre? Det finns ju ingen anledning till det. Jag blir bara irriterad när dom säger, att 
det kan väl du göra som är man. Jacob 

I: Hur reagerar dina kollegor när du inte vill ta på dig detta? 

Jacob: Många blir irriterade och sura och tar det som att jag är lat, men dom kan göra det lika bra 
som jag//sen försöker dom med tekniska grejer men det vägrar jag också ta. 

När Jacob vägrar att låta sig generaliseras väcker det viss irritation och misstro. Jacobs 
ifrågasättande av könsmaktsordningen uppfattas inte som positivt av alla, trots att han genom 
detta markerar ett tydligt avståndstagande från den hegemoniska maskuliniteten som Connell 
(2003 s, 101) beskriver. Ur Kanters teorier framkommer det, att han genom detta 
ställningstagande även ifrågasätter majoritetens ideal. Detta väcker i sin tur stress från 
majoritetens sida, då tokens inte agerar som det förväntas att göra. Detta skulle kunna förklara 
den irritation Jacobs ställningstagande väcker från kollegorna. Som minoritet förväntas han 
anpassa sig till majoritetens ideal och förväntningar.     
    För Fredrik tycks situationen som ”lyftkran” vara ett stilla accepterande, även om han 
menar att ”det nödvändigtvis inte ska vara så att man som kille ska känna att man måste ta 
alla tunga”. Han visar dock inte på samma motstånd som Jacob utan accepterar rollen snarare 
än att han aktivt försöker bekämpa den.  

Ofta känner jag att jag kan ta det Jag vet att om jag tar det lugnt så sliter jag inte ut mej// Då kan 
jag känna att jag kan ta det här. Fredrik 

 
Minoriteten är enligt Kanter väl medveten om sin särställning och att de ofta generaliseras.  
Fredriks inställning till situationen sammanfaller väl med Kanters (1977 s, 984) beskrivning 
av dilemmat,”it´s often easier to accept stereotyped roles than to fight them”. 
 
 Kristian däremot ifrågasätter inte att han som kille förväntas ta tyngre brukare, enligt honom 
är det ”ganska självklart att man som kille ska ta de tyngre eftersom killar ofta är starkare än 
tjejer”. Kristian ger i stället uttryck för att han genom att ta tyngre brukare kan skapa en egen 
yrkesidentitet. 

Det blir ju min grej// att jag kan ta dom här tunga, det gör ju att jag gör någonting som dom andra 
inte kan.    

 
Strategin kan ses som ett sätt att skapa sitt eget omsorgsarbete. För som Havung (2000 s, 63) 
skriver vill män hitta nya strategier, föra in det i ett sammanhang som representerar något 
kvalitativt annorlunda i förhållande till kvinnors förhållningssätt. Genom att Kristian tar tunga 
brukare kan han ta in typiskt manliga värden in i den kvinnliga sfären, och skilja ut sig från 
den kvinnliga majoriteten. Samtidigt upplevs hans agerande som positivt av de kvinnliga 
kollegorna, då Kristian lever upp till den kvinnliga majoritetens generaliseringar som finns 
om män som starka och självständiga. Samtidigt är han inte odelat positiv, utan ger även 
uttryck för situationer där föreställningar om vad män förväntas göra som upplevts som 
problematiskt. 
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Det var på en sån här utflykt, och då pajade en rullstol, och då sa dom ju att jag skulle ta och fixa 
den// det gick ju inte så bra (skratt) och då sa en sjuksköterska att sånt borde jag ju klara eftersom 
jag är kille.  

I: Hur upplevde du det då? 

Kristian: Ja det var ju inte så kul inför alla. Jag har inte något tekniskt intresse, då hade jag väl inte 
jobbat här? 

Trots att Kristian visste att han inte hade något tekniskt intresse gav han sig på uppgiften. 
Kanter (1993 s, 207) menar att om tokens inte lever upp till de förväntningar som ställs på 
dem kan det leda till inre psykologisk stress och förvrängning av den egna självbilden. 
Sjuksköterskans syn representerar väl de föreställningar som kan finnas om män och 
manlighet, och Kristian försök att assimilera sig till förväntningarna misslyckades. Det är inte 
svårt att förstå att han upplevde situationen som jobbig, han fick både sin egen självbild 
ifrågasatt och indirekt ifrågasatte även sjuksköterskan genom sitt uttalande hans identitet som 
man.  
    Studiens resultat stämmer överens med vad som framkommit i tidigare forskning. Män som 
arbetar i kvinnodominerade yrken ska inte bara göra samma uppgifter som sina kvinnliga 
kollegor, utan förväntas även göra sådant som kvinnor normalt inte gör (Williams 1995). 
Frågan är dock om detta enbart kan ”skyllas” på majoritetens generaliseringar. Som Connell 
(2003) skriver är det största hotet mot maskulinitetens ”tillintetgörande” att allt för mycket 
liera sig med feminismen. Genom att avsäga sig maskulina ideal skulle män kunna riskera att 
allt för intensivt identifiera sig med kvinnliga normer och ideal.  

Med en manlig hand 

När Kanter (1993 s, 210) myntade begreppet synlighet för att beskriva den kvinnliga 
minoritetens situation på det företag hon studerade, innebar synligheten mestadels negativa 
konsekvenser för kvinnorna. Deras närvaro sågs ofta som en faktor som skulle kunna 
nedsvärta arbetets status, och de ansågs inte som jämbördiga kollegor med männen. Men som 
Ott (1989 s, 53) menar stöter minoritet som har högre ”status” än majoriteten inte på samma 
sorts problem.  
    Respondenterna i studien visar på att deras synlighet upplevdes som en möjlighet som 
uppskattades, och att synligheten renderade mestadels en positiv respons, såväl ifrån kvinnliga 
kollegorna som ifrån brukare och chefer. Jansson (1994 s, 37) använder uttrycket 
”stämningshöjande medicin”, för att beskriva hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken 
kan uppfatta förväntningarna på deras inträde. Denna metafor framkommer även i 
respondenternas utsagor. 

Om det kommer in fler killar i vården tror jag att det skulle bli mycket lugnare för kvinnorna som 
jobbar där. Att dom känner, jag vet inte tryggare, men om kommer det in en kille så piggar det upp 
hela stämningen än om det bara är kvinnor som arbetar där. Jacob 

Det framkommer tydligt av resultaten att män som arbetar inom äldreomsorgen likt övriga 
män i kvinnodominerade yrken behåller sina privilegier av att vara män (Eriksson 2003 s, 
105). Ur resultaten framträder tendenser av en bild som kan kopplas till den manliga 
överordningen och den kvinnliga underordningen. Framförallt anser männen själva att de 
behövs i form en ”manlig hand” för att bringa reda i ”oordningen” som råder. 
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Jag tror att många tjejer ser det som positivt och blir glada över att det kommer någon grabb som 
hjälper till och tar tag i lite. Det finns mycket positivt när en kille kommer och många känner nog, 
vad bra då kanske det blir lite lugnt det kan jag ha märkt. Fredrik 

Underordningen handlar alltså inte om att kvinnor marginaliseras som individer eller 
ifrågasätts utifrån sin yrkeskunskap. Snarare är det så att respondenterna implicit ifrågasätter 
kvinnors egna möjligheter att kunna skapa traditionellt manligt stämplade egenskaper och 
värderingar såsom lugn och trygghet. Männen uppskattas för detta, vilket inte enbart märks i 
gruppdynamiken utan såväl Kristian, Mikael och Fredrik menar att det även märks i 
lönekuvertet. 

Man får väl mer lön så det är väl som i resten av samhället, man får bra lön fast man inte har någon 
utbildning. Killarna får grejerna gjort. Det är tråkigt att det ska vara så, men jag tror det. Kristian 

Det är omöjligt att inte analysera detta utifrån Connells (2003) teorier. Han menar att även om 
män inte identifierar sig med den överordnade formen av maskulinitet så drar män ändå 
fördelar av kvinnors underordning, och det är få män som avsäger sig denna möjlighet (a.a. s, 
104). Trots att männen är medvetna om att de generellt har högre lön är det ingen som 
protesterar. Även om Kristian tycker att det är synd, menar han ändå att han är värd det, som 
kille får han ju grejerna gjort. Likt Williams (1992 s, 258) metafor, tycks 
minoritetspositionen fungera som en glasrulltrappa, för männen, då de upplever att de 
lönemässigt har en möjlighet att ”gå om” kvinnor med längre erfarenhet/utbildning bara för att 
de är män. 

Kanter (1993 s, 233) fann i sin studie att kvinnorna på företaget generaliserades till att bli en 
moderssymbol. Detta visade sig genom att männen sökte upp kvinnorna för att diskutera 
”mjukare ämnen”, någon man inte ville ta upp med sina manliga arbetskamrater. Av studiens 
resultat framkommer det sublimt att männen i viss mån tycks generaliseras till att företräda en 
fadersroll, någon som står stabilt och inte låter sig påtryckas eller bli opartisk.  

Jag tror att kvinnor har vissa förväntningar på män som söker sig till äldreomsorgen. Det kan nog 
vara det här med rationellt tänkande och att män ska våga stå upp för sin sak och visa vad dom 
tycker och våga driva egna saker för sin grupp, det tror jag. Mikael 

 
Även Jacob ger en bild av att han ses som annorlunda på sin arbetsplats, och därför hamnar i 
en viss särställning, vilket stärker ovanstående analys om den trygga fadern. 

Ibland tror jag dom lyssnar lite mer på mig för att jag är man. Det har jag säkert utnyttjat 
omedvetet, men jag har aldrig tänkt att det här ska jag säga bara för att jag är man. Men jag tror att 
kvinnor ibland lyssnar mer på män. Jacob 

 
Men som i all genusforskning, så även i studier som liknar min egen, som exempelvis 
Nordbergs (2005) och Ekstrands (2005), är mötet mellan män och kvinnor fyllt av paradoxer. 
Samtidigt som resultaten visar att männen i vissa situationer upplever en överordning, och ser 
sig själva som skapare av kontroll och ordning, kan deras närvaro upphöjas till den grad att 
det faktiskt kan upplevas som en marginalisering. Synligheten renderar inte enbart fördelar, 
för mycket synlighet tycks i stället kunna leda till en oönskad särartsposition, och i stället för 
en möjlighet bli ett hinder.  Som Kanter (1993 s, 235) skriver kunde kvinnorna i hennes studie 
uppfattas som ”pets”, som representerade något annorlunda, och som i bland bemöttes 
nedlåtande i form av ”klapp på huvudet mentalitet”.  
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    Det framkommer i studien att männen har liknande upplevelser. Vilket visar på att gränsen 
mellan överordning och underordning kan vara hårfin, och enligt resultatens tolkning tycks 
vara såväl situationellt som relationellt bundet. Det beror på vilken situation det handlar och 
om med vem man samarbetar. Det framgår tydligt att det utöver att vara en könsfråga, även är 
en generationsfråga, då respondenterna menar att det är skillnad på att samarbeta med yngre 
eller jämnåriga kollegor gentemot äldre kollegor. Men som tidigare nämnts så präglas 
äldreomsorgen inte bara av en könssegregering, utan är i hög grad även ålderssegregerad (Jfr: 
Öhman 2003 s, 33). 

Är det många kvinnor på avdelningen och man är ensam kille kan det bli lilla gubben å så där//det 
är bra våran lilla grabb fixar du det här ? Det kan vara väldigt störigt. Fredrik 

Mikael ger en mer svartvit bild av situationen och menar att kvinnorna alltid behandlar 
männen som en avvikare, och som sedan kan leda antingen till en upphöjd position, eller till 
en marginalisering. Och att det alltid finns tydliga gränser mellan manlig och kvinnlig 
personal.  

Det beror nog på vilken sorts arbetsgrupp man hamnar i. Om man är ensam man så tror jag att man 
är mer granskad under lupp när det gäller allting, samtidigt som vissa kvinnor kan vara hårdare 
mot den ensamma mannen eller killen i arbetsgruppen. Medan andra kvinnor försöker ta på sig den 
här mammarollen och att den som är kille inte ska behöva stryka och tvätta, för det kanske han inte 
är van vid.. Mikael 

Att männen kan hamna i denna position och i stället för kollegor få ett gäng ”mammolegor”, 
eller bli ”pets” som Kanter uttrycker det, har enligt respondenterna inte onda avsikter. 
Skillnaden gentemot Kanters (a.a. s, 235) teorier är att detta inte tycks vara en effekt av att 
männen medvetet nedvärderas eller marginaliseras av sina kvinnliga kollegor. Utan snarare en 
effekt av den höga position männen upplever att de får i gruppen, vilket kan leda till att de 
hamnar i en särartsposition, som kan ge dessa oönskade konsekvenser. 
    Det är svårt att utifrån resultaten analysera varför dessa sorters gruppdynamik skapas. Är 
det kvinnorna som likt Robertsson (2002 s, 10), menar vill dölja sin underordning som banar 
vägen för att männen skall kunna få plats? Eller är det männen som bärare av den auktoritära 
dominanta maskuliniteten (Alvesson & DueBilling 1999 s, 91) som tar sig dessa friheter? 
Förmodligen är det en kombination av bägge faktorer. Genom uppväxten och 
socialiseringsprocesser lär sig kvinnor och män hur de förväntas agera. Föreställningar om 
vad som är manligt och vad som är kvinnligt kommer således att produceras och reproduceras 
även på arbetsplatsen. Då mannen är norm kommer han att mötas med den respekt som han 
möter såväl i familjelivet som i det sociala. I studiens resultat framkommer att respondenterna 
inte bara tar plats, de ges också plats. Denna norm är stark, och skulle kunna användas som 
förklaring till att respondenterna inte marginaliseras eller motarbetas i den utsträckning som 
framkommer i Kanters studier av kvinnor, vilket är en slutsats som också noterats av Ott 
(1989 s, 53-54). 

En manlig hand över brukarna 

Det är inte enbart gentemot de kvinnliga kollegorna det går att skönja tendenser av en manlig 
överordning och makt. I mötet med brukarna (de boende) framkommer det av resultaten att 
respondenterna genom sin närvaro kan ha en särskild inverkan. 



 35 

Om det finns någon stökig boende och någon som är lite tuff och skrikig, så kommer en grabb så 
brukar det gå bra när grabben tar den. Fredrik 

 
Även Jacob har liknande erfarenheter och menar att det inte bara behöver handla om att 
mannen skall ta den bråkiga. 

Som man tror jag att jag i bland har lättare att prata med äldre män och kvinnor. Särskilt de äldre 
kvinnorna tycker det är mycket roligare när det kommer in en kille. Då vill de gärna sitta en stund 
och prata om sitt liv. Och det är mycket lättare att få dom att utföra dom uppgifter man vill. Res 
dig, lägg benen över sängkanten än om det är tjejer som tjatar, då blir dom bara tjuriga. 

 
Det framkommer tydligt att männens särartsposition kan bli en möjlighet som de anser att de 
kan dra nytta av. Manlighet är nära sammankopplad med auktoritet, och auktoritet innebär 
makt. Det visar sig att denna maktposition inte bara kan användas inom den egna 
personalgruppen, utan också mot brukarna. Den manliga överordningen genomsyrar samtliga 
institutioner, såväl i äktenskapet som i samhällslivet (Connell 2003 s, 103 – 104). Det skulle 
därför inte vara helt orimligt att tro att mäns maktpositioner återfinns även inom 
äldreomsorgen, trots att de är i minoritet. 

Utanförskap  
 
Genom ovanstående resultat framkommer att situationen är ganska behaglig för den manliga 
baspersonalen.  Men samtidigt ger andra resultat en bild av en bitvis mer komplicerad vardag. 
En man som träder in i ett kvinnodominerat yrke måste ju som Wetterberg (2002 s, 120-121) 
skriver relatera sig till ett redan befintligt kollektiv, vars normsystem kan identifieras som 
kvinnligt.  
    Kanter (1993, s 211) använder begreppen kontrast och assimilation för att beskriva de 
situationer som den som är i minoritet (tokens) kan utsättas för. Syftet med detta är att kunna 
skapa en kulturell gräns mellan majoriteten och minoriteten, för att på så vis bevara 
”vanligheten” i gruppen. Och för att passa in i gruppen måste minoriteten anpassa eller 
assimilera sig till majoritetens ideal och värderingar. I studien framkommer att samtliga 
respondenter är medvetna om och reflekterar över sin särställning, däremot upplever man 
situationerna väldigt olika. Fredrik skiljer ut sig från övriga och menar att han inte på något 
sätt upplevt ett utanförskap. Han poängterar noga att han tror det beror på vilken sorts grabb 
man är, och att han själv alltid varit social och haft lätt att föra sig bland damer och kvinnor. 
Övriga respondenter ger däremot en bild av ett upplevt utanförskap som ett hinder på ett eller 
annat sätt. 

Jag kan inte förklara det men när dom sitter där i sin lilla grupp och bara kacklar på då känner man 
sig som en tupp i en hönsgård.//Så att då kan man känna sig lite utfryst och lite ensam.//Det finns 
ju den där lilla kvinnogruppen som ska sitta och byta recept och ha sig eller vad de sysslar med. 
Man blir ju inte inbjuden man vill inte klampa in. Jacob 

 

I: Har du provat att klampa in? 

Jacob: Ja det har jag gjort men det gör jag inte om. Då tyckte dom att komma här vem tror du att 
du är? Bara för att du är kille ska du inte ha dom privilegierna liksom och bryta in i våran lilla 
gemenskap så det slutade jag med. Då får dom bjuda in mig i så fall 
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Genom att välja samtalsämnen som exkluderar männen skapar kvinnorna en kulturell linje 
mellan sig och de manliga kollegorna. I dessa situationer blir männen (tokens) väl medvetna 
om sitt särställning. 
    Enligt Kanter (1993 s, 212) är det vanligt att personerna i minoritetsgruppen blir utsatta för 
särskild granskning och skvaller. För männen är det problematiskt när diskussionen rör andra 
män (kollegor) som ibland kan ha ganska grova sexuella anspelningar. Detta liknar de 
problem som kvinnor kan råka ut för då de arbetar i mansdominerade organisationer.  

Ja det kan ju vara vilka killarna på avdelningen som är snygga, vem som har snyggast kropp att 
titta på, det är mycket snack om sådant där uppe. Kristian 

Det kan vara väldigt tufft, jämfört med en fabrik så säger dom att tonen kan vara ganska rå, men 
det är exakt samma sak här om inte råare. Jacob 

Det största hindret tycks ändå vara ett kommunikativt utanförskap. I diskussioner och samtal 
tycks männen i vissa fall finna det svårt att kunna relatera samtalen till egna normer och 
värderingar. Kvinnopratet eller ”skitsnacket” som det benämns av samtliga respondenter, 
upplevs som irrationellt och som ett hinder i arbetet. 

Med grabbar så blir det liksom raka puckar man skäller på varandra och sen är det klart. Med tjejer 
så blir det mer backstanding och en massa tjafs och skitsnack. Fredrik 

I: Vad menar du med skitsnack? 

F: Det är sådana här småsaker men det kan inte sägas rakt ut, den gav inte medicin när den skulle, 
den tog inte med sig soporna. Om man mår dåligt då kan man picka på andra för såna saker. Fast 
jag lackar ur, sen får de kosta mig vad det vill jag kör med raka rör. 

Utifrån Kanters begrepp kontrast framkommer ett intressant resultat. Även om majoriteten 
skapar en konstrast, så visar studiens resultat att även männen själva bidrar till att skapa en 
slags gräns mellan sig och de kvinnliga kollegorna. I citatet ovan så väntar exempelvis Jacob 
på att bli inbjuden i samtalen, och Fredrik markerar gränser, att han inte tolererar det han 
kallar skitsnack. Det kan tolkas som att männen frivilligt skapar en distansering till sina 
kvinnliga kollegor, något som även nämns i tidigare forskning (Se t.ex. Williams 1989 s, 
135). Ur Connells (2003) teorier om maskulint skapande skulle detta kunna tolkas som en 
strategi av männen för att bibehålla en maskulin identitet. Det är alltså nödvändigt för männen 
att själva skapa en distans för att inte i allt för hög utsträckning bli lierad med femininitet. 
Som bärare av den dominanta maskuliniteten tycks männen själva kunna skapa denna 
distansering från personalgruppen utan att det ”kostar” dem något. 

Den kvinnliga kontrollanten 

En annan form av utanförskap som framkommer i studien är att männen i vissa situationer 
upplever att de inte betraktas som fullgoda medarbetare. Orsaken till detta kan vara en effekt 
av den långa tradition kvinnor har av arbete i vårdande organisationerna. Vilket leder till att 
kvinnors sätt att utföra uppgiften fungerar som en norm. Detta liknar Havungs (2003 s, 127) 
resonemang om att vissa arbetsuppgifter är starkt könsmärkta.  
    Som Kanter (1993 s, 211) menar blir minoriteten ofta generaliserade till symboler för den 
kategori de tillhör. Framgång och kunskap om kvinnliga sysslor kopplas sällan samman med 
män, därför skulle de då kunna generaliseras till att inte klara dessa uppgifter, i alla fall inte 
lika bra som kvinnor.  Det blir en slags omvänd relation, jämfört med Kanters analyser av 
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kvinnor i minoritet. Här är det männen som betraktas som mindre kunniga och effektiva inom 
vissa områden, trots att det är termer som Nordberg (2005) skriver annars traditionellt 
betecknas som manliga.  

Ja glöm inte att städa där och sedan kan de kolla hur man viker tvätt eller går in i något rum så där 
och tittar om man har städat ordentligt, bara för att se om man är noggrann. Kristian 

Av resultaten framgår precis som i Nordberg (2005) studie att vissa kvinnor i 
personalgruppens tar på sig uppgiften att ”kontrollera” och hålla ett vakande öga på att den 
manliga baspersonalen är ordentliga och noggranna med framförallt städningen och tvätten. 
Men frågan är om männen trots detta någonsin kan komma upp i samma resultat som 
kvinnorna. Genom den ”maktposition” kvinnor fått på grund av sin majoritetsställning inom 
verksamheterna och det obetalda hemarbetet, har de kunnat skapa en metod att utföra 
sysslorna på ett ”kvinnligt” sätt (Jfr: Havung 2000 s, 62; Wetterberg 2002 s, 120). Det är 
viktigt i sammanhanget att poängtera att respondenterna menar att detta främst kan upplevas i 
samarbete med äldre kvinnliga kollegor. Och att utanförskapet och kontrollen är mindre och 
ibland obefintlig när man samarbetar med yngre kvinnliga kollegor. 

Killar får nog lägga på ett kål för att deras arbete ska bli mer accepterat och fullvärdigt så att säga, 
det kan ju vara hotande då mot ett av de få områden som kvinnor dominerar mer än män. Mikael 

Det kan vara svårt för en minoritet att hitta var balansen går mellan att göra bra och göra 
någonting för bra. Att visa sig allt för duktig skulle kunna upplevas som ett hot mot 
majoritetens sätt att utföra sysslan. Samtidigt som ett allt för passivt agerande kan tolkas som 
inkompetens (Kanter 1993 s, 217).  Detta orsakar ofta ett dilemma för minoriteten, att hitta en 
lämplig strategi. Männen i studien är medvetna om situationen som kan upplevas som 
problematisk, men samtidigt är det ingen som menar att de försöker visa sig extra duktiga, de 
anser att de ändå gör ett bra arbete inom de ramar som finns. 

Vet du vad, jag har aldrig känt så. Jag har aldrig känt att jag skall behöva prestera mer än någon 
annan eller behöva visa vad jag går för det har aldrig varit min grej. Fredrik 

    
Resultaten skulle kunna tolkas som att män i minoritet, till skillnad från kvinnor inte behöver 
bevisa sin duglighet för att vinna gehör, utan i större utsträckning ges tillåtelse att köra sitt 
”race”.  

En kommunikativ assimilering 
 
Men frågan är då om männen inte på någon punkt upplever att de behövt anpassa sig för att 
smälta in i arbetsgruppen. Ett uttalande från Fredrik symboliserar detta på ett påtagligt sätt. 

Jag vet inte, jag är mer så här mmm jaja och håller med och är mjuk och glider med//försöker inte 
sätta mig emot och säger jag någonting så försöker jag vända det på sånt sätt att ingen ska bli stött 
Man lär sig ganska snabbt såna där saker. Fredrik 

Även om Fredrik inte medvetet assimilerar sig till kvinnliga normer, visar han ändå på att han 
anpassar sig för att passa in i arbetsgruppen. Genom att avstå från att säga saker och ting på 
det sätt han kanske egentligen vill, accepterar han de premisser som råder. Det kan ses som en 
effekt av det Kanter (1993 s, 222) menar när hon beskriver att tokens måste visa sig lojala 
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gentemot gruppen för att tas in i gemenskapen. Samtliga respondenter beskriver denna 
anpassning som kan ses som en kommunikativ assimilering. 

Ja det kan jag nog ha känt mer eller mindre för man ska inte säga rakt ut vad man tycker och 
tänker man ska nog försöka linda in det i bomull. Mikael 

Samtidigt visar Mikael på att han ibland kommer på sig själv med att vara mer assimilerad än 
vad han egentligen vill. Och han markerar tydligt att han inte upplever det som något positivt. 

Tyvärr tror jag det är lätt att man glider in i den här kulturen omedvetet och blir likadan själv. Man 
tycker egentligen inte att man ska prata illa om någon men det är väldigt lätt att göra det 
omedvetet. Mikael 

Det verkar således acceptabelt att assimilera sig till en viss gräns. Här återfinns tydligt den 
komplexitet som Nordberg (2005 s, 111) menar är symtomatisk för män som arbetar i 
kvinnodominerade yrken. Dels ser man sig som helt jämställd och integrerad på arbetsplatsen, 
dels ser man en stor skillnad mellan sig själv och sina kvinnliga kollegor. Något som väl 
symboliseras av att ingen av respondenterna vill ha social kontakt med arbetskamraterna 
utöver det som sker på ordinarie arbetstid. Enligt Kanter blir den som är i minoritet mer synlig 
och får svårare att bevara sitt privatliv. Det skulle kunna vara en av anledningarna till att 
respondenterna på ett så tydligt sätt vill skydda sitt privatliv och därför drar en tydlig linje 
mellan arbete och fritid. 

Det är kul när jag väl är där, men jobb är jobb. På fritiden har jag mitt eget sociala nätverk jag vill 
umgås med. Kristian 

Nej usch (skratt)//det var ju bra sagt. Men jag vill inte ha någon mer kontakt med grabbarna eller 
tjejerna jag jobbar med. Och så har det alltid varit. Det är sällan jag umgås med människor på 
arbetsplatsen.//Det är skitkul när jag är där och bra folk så det är inget dåligt med dem. Men om 
sjukhemmet anordnar någon fest någon gång, kan det väl vara en av de få gånger när man kan 
tänka sig att träffa dom socialt. Fredrik 

Detta ställningstagande skulle kunna tänkas stå i konflikt med den starka kollegiala 
orientering som enligt Lindgren (1993 s, 24) och Franssén (1997 s, 129) kännetecknar 
äldreomsorgens personalgrupp. Möjligen är det så att äldreomsorgens kollegiala orientering 
faktiskt består av att kvinnor i grupp underordnar sig varandra, och att den homogena 
gemenskapen uppstår på grund av att man väljer gruppens intressen före sina egna.  

Jag upplever att det finns en stark hierarki. De som är starka och har en stark verbal förmåga tar 
kommandot och försöker leka att det är dom som är enhetschefer och att det är dom som sätter 
agendan. Det är dom som skapar kulturen och bestämmer regler för vad som är acceptabelt eller 
inte. Mikael 

// Det finns ingen uppmuntran till människor som är framåt och drivna utan mer att man måste 
försöka få ner den personen på jorden igen och hålla tillbaka in i ledet mer eller mindre mellan 
raderna. Kristian 

Dessa utsagor stärker analysen av att den kollegiala orienteringen inte tilltalar män i samma 
utsträckning som kvinnor. Vilket skulle kunna tolkas som att män frivilligt distanserar sig 
eftersom män snarare söker distans än närhet och föredrar det individuella framför det 
kollektiva (Se Lindgren 1996 s, 7; Ve 1982 s, 30). Det skulle kunna vara en förklaring till 
varför den kollegiala sammanhållningen inte framstår som lika viktig och intressant för 
männen, som ett alternativ till Kanters förklaringsmodell. 
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En annan sorts man 
 
En svårighet för män i kvinnodominerade yrken kan vara att hitta balansen mellan sin egen 
identitet i förhållande till den feminina kontexten. Det tillstånd som då kan skapas kallar 
Connell (2003 s, 158) genusyrsel. Det största hotet mot en maskulin identitet är att allt för 
intimt beblanda sig med kvinnor, men samtidigt menar Kanter (1993 s, 211) att den som är i 
minoritet måste assimilera sig     
    Männen i studien anser inte att de anpassat sig till mer kvinnodominerade normer och 
värderingar i någon högre utsträckning. En anledning till detta kan vara att samtliga 
framhåller att de ser sig själva som en ”annan sorts man”. En man som vågar vara känslig och 
företräda ett mjukare ideal. Av resultaten framgår det tydligt att de ser sig själva i relation till 
ett annat slags oidentifierat maskulinitetsideal. Detta skulle kunna vara det hegemoniska 
maskulinitetsideal som präglar den gängse bilden av hur en riktig man är och skall bete sig. 
Enligt teorin skulle då dessa män som så intimt lierat sig med det feminina vara 
marginaliserade, men så ser man inte på sig själv (Connell 2003 s, 101). Det framkommer 
även att samtliga respondenter relaterar och jämför sig själva med andra män som finns på 
arbetsplatsen, och även där framkommer det att man ser sig själv som en annan sorts man. 

Hos vissa kollegor kan jag se en spelad roll att dom skall vara manliga och macho fast dom 
egentligen inte är det. Jacob 

Det finns en del killar som är brötiga och bröliga och dom stör sig alla jättemycket på. Fredrik 

Samtliga respondenter delar den erfarenheten, och av resultaten framkommer att 
respondenterna upplever en konflikt mellan sig själva, och de män som de upplever företräder 
ett annat mansideal. Det är tydligt att denna konflikt väcker väl så mycket känslor som 
konflikter relaterade till kvinnliga kollegor. Respondenterna menar att dessa 
”machobeteenden” troligen beror på osäkerhet och en chans att få en roll man inte har i det 
privata livet. 

Jag tror att en del män som har svårt att hävda sig på en mansdominerad arbetsplats kanske lättare 
får status på en kvinnodominerad arbetsplats. En man som har en rak kommunikation kan komma 
fram med sitt budskap. Genom att vara rak och tuff kan han få en annan position. Sen blir det ju så 
om han är ensam man blir han ju iakttagen hela tiden och det kan ju vara en status i sig. Mikael 

Dock framkommer tydligt att respondenterna upplever sig säkra i sig själva vilket kan vara en 
av anledningarna till att man inte låter sig påverkas av andra mäns agerande annat än att bli 
irriterad. 

Det kan väl handla om osäkerhet och sen när de kommer till jobbet kan de inte vara lika 
avslappande som du och jag är när vi sitter här och pratar. Det är så jag uppfattar dom de får inte 
vara som de vill i det privata och därför är de som de är på jobbet för där har dom kontroll. Fredrik 

    
Här framkommer det tydligt att maskulinitet inte enbart bör förstås i relation till kvinnor utan 
också till andra män. Män relaterar sig inte enbart till män i allmänhet utan också till andra 
”kategorier” av män (Connell 2003 s, 100). Respondenterna som identifierar sig med ett 
mjukare mansideal distanserar sig därför från män på arbetsplatsen som man upplever 
företräder ett annat ideal. Även om de ”andra männen” enligt respondenterna företräder ”ett 
mer traditionellt” mansideal ser de sig respondenterna inte underordnad detta, snarare 
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tvärtom. Detta visar på att maskulinitet och makt är föränderligt och beroende på situation och 
relation.  I den tidigare forskningen och brytarprojekt tycks denna fråga vara bortglömd. Att 
fler män träder in i omsorgssektorn behöver enligt studiens resultat inte nödvändigt innebära 
att det uppskattas  av de män som redan befinner sig i verksamheterna. För respondenterna 
som i allmänhet trivs bra med sina kvinnliga kollegor tycks behovet av fler manliga 
arbetskamrater vara ett sekundärt bekymmer. 

Homosociala föreställningar och ”vi-skapande”  

Ett genomgående tema i all mansforskning är frågan om betydelsen av homosociala 
relationer. I ett flertal studier framkommer att män på kvinnodominerade arbetsplatser allierar 
sig med varandra. Detta blir en frizon för manlig jargong och manligt identitetsskapande (Se 
t.ex. Nordberg 2005; Ekstrand 2005). Framförallt kan män som arbetar ensamma sakna 
manliga arbetskollegor (Heikes 1991). Resultaten i studien skiljer ut sig något från tidigare 
forskning. Samtliga respondenter tycker det är bra om det skulle komma fler män in i 
äldreomsorgen. Men ingen av respondenterna säger sig egentligen sakna manliga 
arbetskamrater eller sakna möjligheterna till djupare vänskap eller samarbete med manliga 
kollegor. Det som gör dessa uttalanden särskild paradoxala är att samtliga respondenter 
förutom Jacob upplever påtagliga fördelar vid de tillfällen de faktiskt samarbetar med manliga 
kollegor. Det är dock viktigt att det är ”rätt sorts man”, samarbete och relationer uppskattas 
inte med alla sorters män. 

Jag vet inte om det är naturligt tänkte jag säga för det vet jag inte om det är. När jag jobbar med en 
grabb då blir liksom saker gjorda så mycket fortare förstår du? Om det inte är en av dom där 
machosnubbarna vi pratade om förut då kan det bli lite jobbigt. Med tjejer kan det bli lite daltigt, 
det blir inte samma sak. Jobbar man med grabbar behöver man inte ens prata med varandra, för 
man vet hur det ska göras och när det ska göras. Det finns tjejer det klickar med också men med 
grabbar så klickar det nästan alltid”. Fredrik 

Kristian ger en nästan identisk beskrivning av skillnader i samarbetet mellan manliga och 
kvinnliga kollegor. 

Ja man kan nog säga att vi är mer lika, man kanske är mer rationell. Kvinnor vill hålla på med det 
här och greja fast det inte finns tid. Arbetar man med killar så arbetar man bättre ihop. Det går 
snabbare och det är inte lika mycket krångel, man vet vad man ska göra. Kristian 

I utsagorna framgår tydligt en form av ”vi-skapande” relation som Lindgren (1996 s, 7) kallar 
”broderskapets logik”. Även om männen inte själva upplever att de saknar fler manliga 
kollegor för vänskap och diskussion framkommer ändå ett behov av och fördelar av att 
samarbeta med andra män. Det är tydligt att denna ”vi-anda” vilar på ett förbund som 
utesluter kvinnor, eller där kvinnors egenskaper åtminstone nedvärderas. Männen arbetar 
enligt sig själva mer effektivt och rationellt än kvinnor, vilket är traditionellt könsmärkta 
maskulina karaktärsdrag. 
      Detta kan ses som ett utmanade av den kvinnliga modellmakt som präglar 
verksamheterna. Utmanandet kan ta sig uttryck i form av nedvärdering av kvinnans 
förhållningssätt till förmån för värderingar som speglar den manliga sfären. Männen vill finna 
det ”nya” som en man kan bidra med, föra in det i sitt sammanhang och hitta ett eget sätt att 
göra det på (Havung 2000 s, 63). Nedvärderingen av det kvinnliga förhållningssättet framgår 
tydligt av ovanstående citat. Fredrik menar att han upplever det blir för daltigt när han 
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samarbetar med kvinnliga kollegor, och Kristian menar att det är krångligare att samarbeta 
med kvinnor än med andra män. I dessa utsagor synliggörs att det homosociala skapandet i 
grunden handlar om att bibehålla eller upprätthålla en manlig överordning eller enighet. 
Resultaten visar dock att de homosociala relationerna inte är ett tillfälle för grabbig jargong, 
eller grovt nedvärderande diskussioner om kvinnor (Jfr: Fundberg 2003 s, 76). Utan snarare 
vara ett tillfälle för ett slags manligt relationsarbete, och vattenhål (Lindgren 1996 s, 7). 
Resultaten skulle kunna tolkas som att även om det inte finns ett behov av fler manliga 
arbetskamrater, finns det ett behov av att ibland få möjlighet att samarbeta med andra män, 
utan kvinnors inblandning. 
      

Homosociala relationer mellan brukare och baspersonal 

En genomgående svårighet i arbetet tycks vara att vissa kvinnliga brukare vägrar ta emot 
manlig hjälp. Detta är ett dilemma som även framkommer i den tidigare forskningen (Se t.ex. 
Bergh 1995 s, 25; Bloksgaard & Brock Faber 2004 s, 97).  Att bli nekad att få utföra sitt 
arbete kan upplevas som en kränkning och ytterst som ett ifrågasättande av yrkesidentiteten. 
Samtliga respondenter tar upp detta problem, och menar att detta är något män som arbetar 
inom äldreomsorgen måste vänja sig vid. 

Vissa kvinnor får jag inte ens gå in till. Det är bara tabu för dom. Jag får inte ens komma in i 
lägenheten, bara dela mat eller så om vi sitter i matsalen. Jacob 

Problemet är dock att det inte enbart är äldre kvinnor som kan ha svårt för att ta emot hjälp 
från manliga baspersonalen. 

Ja så klart finns det ju kvinnor som tycker det är obehagligt när män dyker upp. Sen finns det män 
som tycker är obehagligt när män tycker upp så det kan vara 50/50. Fredrik 

Det kan innebära att den manliga baspersonalen kan hamna i ett slags moment 22. Trots detta 
talar samtliga respondenter varmt om brukarens rätt till självbestämmande och integritet som 
vägledande. Eller som Mikael uttrycker det; man kan ju inte tycka om alla. Ingen upplever 
heller det som en kränkning av yrkesidentiteten. Här skiljer sig studiens resultat ifrån tidigare 
forskning om sjuksköterskor, där det framkommer att nekande kan upplevas som en personlig 
kränkning (Se t.ex. Bloksgaard & Brock Faber 2004 s, 97). Det är svårt att analysera vad detta 
kan bero på. Fenomenet visar dock tydligt på Berghs (2004 s, 31- 34) resonemang när han 
menar att den manliga personalen är utbytbar på ett annat sätt än den kvinnliga, då den 
manliga baspersonalen dirigeras om till brukare som accepterar manlig hjälp. 
    En egen tolkning av ställningstagandet är att det handlar om graden av yrkesidentitet. 
Sjuksköterskorna har genom sin akademiska utbildning en särskild profession och en särskild 
ställning. De manliga sjuksköterskorna är inte heller utbytbara på samma sätt som den 
manliga baspersonalen. I baspersonalens yrke finns kanske inte samma grad av 
professionskänsla, därför innebär ett nekande inte riktigt samma kränkning som den kan 
upplevas av sjuksköterskorna. 
    Resultaten visar inte heller på att detta skulle upplevas som negativt av de kvinnliga 
kollegorna. Trots att de riskerar att få ta de brukare som av olika anledningar avsäger sig 
manlig hjälp. I det dagliga arbetet tycks ”problemet” lösas genom planering, eller att männen 
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erbjuder sig att ta på sig andra arbetsuppgifter. Fast i stressiga situationer kan ibland en viss 
dold irritation märkas. 

Ibland har jag väl märkt sublimt att det kanske skulle vara lättare om det var en kvinna som kunde 
gå in och duscha alla tillexempel.//Om jag har märkt den typ av tendenser så har jag alltid försökt 
släta över det och erbjuda mig göra något annat i stället. Mikael 

Trots att det finns manliga brukare som föredrar kvinnlig hjälp förfaller dessa att vara i 
minoritet. I resultaten framgår tydliga exempel på den uppskattning och den nära relation som 
skapas mellan den manliga baspersonalen och äldre manliga brukare. 

Det finns en som har förflutet i armén. Och där är det ju liksom grabbarna gör, grabbarna kan, 
grabbarna fixar det här. Jag tycker att han känner lite så. -  nu kör vi igång och fixar och donar och 
han: Ja det gör vi grabbarnas go, gamla militärandan. Fredrik 

I mötet med äldre brukare beskriver respondenterna liknande homosociala relationer som ut-
spelar sig mellan de manliga kollegorna. Homosociala relationer bygger på att män respekte-
rar varandra utan att ifrågasätta varandra (Lindgren 1996 s, 7). I Fredriks berättelse fram-
kommer en bild av ett maskuliniserat omsorgsarbete där den äldre mannen respekteras och 
behandlas som en riktig ”man”, i en omsorgsrelation som bygger på avstånd snarare än när-
het. Av resultaten framkommer även bilder av en mjukare relation mellan den manliga perso-
nalen och de manliga brukarna.  

Äldre män tycker det är jättekul, för då tycker dom att dom kan prata med någon som de kan ha 
mer utbyte med, och ha lite manssnack. Det var en som ville prata med mej man till man. Han be-
rättade mycket om sin fru och han fick väl prata så mycket han ville och han mådde ju skitbra sen. 
Han ville inte säga det till de tjejer som jag jobbade med. Jacob 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskning om att manlig vårdpersonal anser att de 
fyller en viktig funktion för manliga brukare (Se t.ex. Bergh 2004 s, 33;Williams 1989 s, 
135).  

Inte riktiga män 
 
På grund av omsorgsyrkets nära koppling till det feminina, kan män som väljer dessa yrken i 
högre utsträckning komma att generaliseras, eller betraktas som att vara omanliga eller homo-
sexuella (Ekstrand 2005 s, 131; Lindroth & Leymann 1993 s, 26). Dessa stämplingar kan 
komma dels från det egna kollektivet, men också från personer utanför (Heikes 1991; s 394, 
Simpson 2005 s, 366). Samtliga respondenter har på olika sätt stött på negativa attityder gent-
emot sitt yrkesval, dessa kommer dock inte från den närmaste familjen, kollegor, eller bru-
kare, utan från personer utanför själva omsorgsverksamheten, då oftast från andra män (Jfr: 
Williams 1992 s, 361). De ”negativa” stämplingarna upplevs som ett hinder, men samtliga 
menar att det är viktigt vara tuff att kunna stå upp för yrkesvalet 

Oh ja, folk har ju frågat vad jag jobbar med//jag jobbar som undersköterska…då tänker dom jaha 
du…Det är bara fjollor och bögar som jobbar i vården, så tror jag attityderna i samhället är// Då får 
man vara kaxig och stå upp för sitt yrkesval. Jacob 

Det händer ju när man är på fest att folk frågar vad man jobbar med, och när man berättar så blir 
det liksom…jaha..sen börjar dom snabbt prata om något annat. Det är inte kul, men jag skäms inte 
heller för att mitt jobb kanske är lite ”femit”. Kristian 
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Studiens resultat skiljer ut sig från tidigare forskning (Se t.ex. Simpson 2005 s, 369, Ekstrand 
2005 s, 128) då respondenterna inte aktivt försöker motarbeta dessa stämplingar genom ho-
mofobi eller övermaskuliniserat förhållningssätt. Yrkets koppling med homosexualitet upp-
fattas inte av respondenterna som ett stort hinder, och man ”ser inte heller ner” på homosexu-
ella kollegor och arbetskamrater.  

Jag har aldrig förstått det här med fjollor hit och dit med män. Alla män är män så är det bara. 
Aldrig att jag har stört mig på det//däremot är det deras problem männen som kritiserar förstår du? 
Det är många män har jag förstått som är gay på arbetsplatsen. Men det tycker jag bara är kul. 
Fredrik 

Detta kan givetvis ha flera förklaringar. En är att man likt Fredrik vid flera tillfällen stött på 
homosexuella, och därmed inte upplever det som särskilt ”skrämmande”. En annan tolkning 
kan vara det Connell (2003 s, 104) menar när han diskuterar maskulin marginalisering. Ut-
ifrån det resonemanget skulle den manliga baspersonalen på grund av sitt yrkesval redan vara 
marginaliserad, och skulle kanske därmed inte ha (samma) behov att i sin tur marginalisera 
någon annan form av maskulinitet. 
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Diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att studera den manliga baspersonalens upplevelser av sitt arbete i 
äldreomsorgen med fokus på deras atypiska yrkesval, och deras position som minoritet (i för-
hållande till kvinnor). Resultaten kan sammanfattas till att männen upplevde sitt arbete inom 
äldreomsorgen som positivt. Överlag värderade man yrket och yrkesstoltheten högt. Och i 
mötet med omsorgsorganisationen upplevde de att deras minoritetsposition var en möjlighet. 
     Att vara man och kvinna är att ha olika förutsättningar, vilket framkommer i studien på ett 
tydligt sätt, de negativa upplevelser kvinnliga tokens kan ha är inte det samma som manliga 
tokens möter. Trots att männen befinner sig långt ifrån maktens centrum, är deras position 
som män och som bärare av en dominant maskulinitet tydlig. Samtidigt visar delar av resul-
taten att skillnaden mellan män och kvinnor i minoritet kanske inte är så stor, utan snarare att 
den största olikheten mellan könen är hur man upplever och hanterar problemen när de upp-
står.  
    Studiens resultat visar på att genuskontraktets funktion mellan män och kvinnor även tycks 
genomsyra miljöer, där kvinnor egentligen borde ha möjlighet att ta kommandot. Det fram-
kommer att den manliga baspersonalen i de flesta situationer tillåts vara män, och att det upp-
skattas på arbetet när manliga värderingar tillförs verksamheterna. Männens synlighet visade 
sig dels i form av uppskattning från brukare (särskilt manliga brukare) och kollegor, men även 
från chefer genom bättre lönesättning. Männen förväntades därmed inte behöva anpassa sig 
till  kvinnliga normer och värderingar, eftersom de var eftertraktade just för sina manliga nor-
mer och värderingar. 
    Männen ser sig själva som mer rationella och målinriktade än sina kvinnliga kollegor 
genom att de ger exempel på att de i högre grad än sina kollegor väger in den byråkratiska 
rationalitet som omger verksamheterna när de planerar sitt arbete. Särskilt det omätbara hem-
arbetet, städning och tvätt upplevs få allt för hög prioritet i förhållande till det brukarnära 
arbetet. Att arbeta för hårt ses inte som ett tecken på effektivitet, utan som en risk att bli ut-
bränd i förtid. Resultaten visar på att männen formar ett eget omsorgsarbete som skiljer sig 
från kvinnors sätt att arbeta. Detta förhållningssätt visar sig främst vid de tillfällen som de ges 
möjlighet att samarbeta med manliga kollegor. Det är intressant att notera att de faktorer som 
innebär möjligheter, även är de faktorer som kan innebära ett hinder. Gränsen mellan att 
upphöjas eller nedvärderas tycks både vara relationella och situationella. Exempelvis anser 
männen själva att deras styrka är en fördel, samtidigt så blir det ett hinder, när styrkan gör att 
de generaliseras till lyftkranar eller tekniska experter. Det är dock få av dem som opponerar 
sig emot detta och försöker förändra sin situation eller tala med chefen, vilket visar på hur 
djupt rotade dessa generaliseringar som finns mellan könen kan vara. Samtidigt är tydligt att 
det uppstår en konflikt mellan att behålla eller välja bort ett maskulint präglat område. Även 
om det stundom kan upplevas som ett hinder, så blir dessa manligt kodade områden en slags 
domän, som rättfärdigar såväl yrkesidentiteten som den manliga identiteten. 
När det gäller exempelvis städning och tvätt, förväntas inte männen ta riktigt samma ansvar, 
de är också utbytbara på ett annat sätt än de kvinnliga kollegorna eftersom det inte ställs 
samma krav på dem att klara uppgifterna. Samt att de dirigeras om från brukare som föredrar 
kvinnlig personal. Men samtidigt innebär ju det ett hinder eftersom de därmed inte uppnår en 
fullvärdig yrkeskompetens, då de upplever att de i vissa situationer ifrågasätts och 
kontrolleras. För männen blir detta en slags dynamisk process där det gäller att dra fördelar av 
särställningen samtidigt som avståndet inte får bli så stort att de marginaliseras. 
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    Det största hindret tycks vara känslan av ett kommunikativt utanförskap. I diskussioner och 
samtalsämnen upplevs ett utanförskap där de inte alltid släpps in. Kvinnopratet eller 
”skitsnacket” som de väljer att benämna det känns irrelevant snarare än meningsfullt. 
        Det är intressant att notera att männen inte gjort särskilt stora ansträngningar för att 
assimilera sig in i den kvinnliga gemenskapen. De allra tydligaste försöken handlar om en 
slags kommunikativ assimilering, där männen anpassar sitt sätt att tala och argumentera för att 
lyckas nå fram med sitt budskap. Den starka kollegiala arbetsgemenskapen som sägs prägla 
äldreomsorgen, tycks acceptera att männen inte vill träda in i den till fullo. Denna kontrast 
mot den kollektiva organiseringen visar sig även då ingen av respondenterna önskar ha 
kontakt med arbetskamrater på fritiden. Detta gäller inte bara de kvinnliga kollegorna, man 
vill inte heller ha kontakt med sina manliga kollegor i någon högre utsträckning. 
    Att ingen av respondenterna önskar fler manliga kollegor är intressant, och skulle kunna 
tolkas som att homosociala relationer är viktiga, men att de inte fyller samma funktioner som 
på mansdominerade arbetsplatser eller i det vardagliga livet. Ställningstagandet skulle också 
kunna tolkas som att männen mer eller mindre omedvetet föredrar och trivs med sin 
särartsposition. En egen tolkning över att man inte önskar fler manliga kollegor skulle kunna 
vara att det skulle försvåra möjligheten att relatera sin manlighet till den ”omanliga” 
omsorgsrollen. Fler män skulle kunna innebära att den egna maskuliniteten då måste anpassas 
till att möta och konkurrera även med dessa maskulinitetsideal. Däremot upplevdes inte yrkets 
koppling till det feminina och omanliga som något särskilt stort hinder för respondenterna. 
    Två frågor som blivit allt mer påtagliga under arbetets gång är frågan huruvida kön kan 
studeras genom kvalitativa djupintervjuer, samt hur min egen position som man påverkat 
studiens resultat. Det är ju trots allt så att en stor del av de genusskapande processer som sker 
i interaktionen mellan människor sker på ett omedvetet plan. Hade jag i stället använt mig av 
exempelvis deltagande observation hade jag också kunnat studera den omedvetna 
genusordningen på ett mer tydligt sätt och kanske fått ett annat resultat. Under intervjuerna 
upplevde jag stundtals att respondenterna hade svårt att svara på vissa frågor, av den enkla 
anledningen att de inte reflekterat över dessa frågor tidigare. Jag tror att mina frågor var 
adekvata, men att respondenterna kanske skulle ha fått läsa några av dem innan för att på sätt 
kunna förbereda sig och komma på exempel och situationer.  
    Under uppsatsarbetet har det varit påtagligt vilka stereotypa föreställningar som finns 
mellan könen, vilket framkommit väl under intervjuerna. Här tror jag min egen position som 
man bidragit till detta. En kvinnlig intervjuare hade troligtvis fått liknande svar, fast kanske i 
en mer nyanserad form. Men säkerligen har även jag gjort tolkningar av resultaten som en 
kvinnlig forskare inte hade gjort. Detta dilemma sätter fingret på det problematiska i all slags 
genusforskning, hur ska forskning om män och kvinnor kunna sammanföras när nästan all 
forskning om kvinnor utförs av kvinnor, och nästan all forskning om män utförs av män?  
    Något jag själv har upplevt som mest intressant under studiens gång är diskussionerna om 
manliga och kvinnliga rationaliteter. Min utgångspunkt har varit Wærness begreppsdefinition 
men jag tycker att det har varit tydligt att männen ser sig som omsorgsrationella, fast på ett 
annat sätt än kvinnor. Jag ser det som ett intressant område för fortsatt forskning, då jag 
tycker att studien visar att män skapar en egen form av omsorgsrationalitet, som även väger in 
den byråkratiska rationalitet som omger omsorgsverksamheten. Jag tror att detta skulle vara 
möjligt att studera exempelvis genom etnografiska metoder. Det skulle då vara möjligt att se, 
om den manliga baspersonalen i äldreomsorgen faktiskt skapar en egen form av 
maskuliniserat omsorgsarbete som skiljer från kvinnors sätt att utföra omsorgsarbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1, Bakgrund 
  
 ●  Ålder,  
 ●  civilstånd  
 ●  utbildning, 
 ●  föräldrars yrkesval, 
 ●  tidigare arbetslivserfarenhet, 
 ●  nuvarande arbetsplatsens storlek 

Tema 2, Motiv till yrkesvalet 

 
● Hur kom det sig att du sökte arbete inom äldreomsorgen? 

● Hur skulle du beskriva fördelarna och nackdelar finns med yrket? 

● Vilka kvalifikationer skulle du beskriva att en bra omsorgspersonal borde ha? 
 

Tema 3, Att vara man i äldreomsorgen ur ett organisatoriskt perspektiv 
 
● Hur upplever du det att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats? 
● Finns det situationer där du upplever dig särbehandlad för att du är man? 
● Upplever du att du förväntas utföra/klara bättre för att du är man  

• Finns der arbetsuppgifter du inte förväntas utföra för att du är man? 
● Finns det specifika arbetsuppgifter i vård och omsorgsarbetet som du upplever du att du 
klarar bättre än dina kvinnliga kollegor? 
● Har du upplevt några särskilda svårigheter i mötet med brukare eller kollegor som du tror 
förorsakades av att du är man? 
● Upplever du någon gång eller i några särskilda situationer ett utanförskap i arbetsgruppen? 
● Tror du män inom äldreomsorgen måste anstränga sig mer eller mindre för att deras 
arbetsinsats skall bli respekterad? 
● Om du har upplevt svårigheter som du upplever bottnar i att du är man hur har du hanterat 
det? 
● Har du tidigare arbetserfarenhet i yrken med ökad jämställdhet, och så fall hur på vilket sätt 
skulle du beskriva skillnaden?  
 

Tema 4, Män och kvinnor och könsrollsförväntningar 

● Hur skulle du beskriva innebörden i begreppet manlighet? 

● Finns det arbetsuppgifter inom äldreomsorgen som du skulle beskriva som typiskt manliga? 



 52 

● Vilka förväntningar tror du kvinnorna inom äldreomsorgens personal har på de män som 
söker sig dit? 
● Tror du att det finns förväntningar från kvinnor i äldreomsorgen på att män som söker sig 
dit skall bidra med vad som i samhället anses vara manliga normer och värderingar? 
●  Har du mött särskilda förväntningar från brukare och anhöriga för att du är man? 
● I så fall vad handlar förväntningarna om och hur har du ställt det till det? 
● Har du någon gång känt du som person behövt anpassa dig/förändra dig till traditionellt 
kvinnliga normer och värderingar för att passa in i arbetsgruppen? 
● Hur skulle du beskriva din möjlighet till inflytande över arbetets organisering? 
● Arbetar du tillsammans med andra män, umgås du/har särskild kontakt med dem? 
● Upplever du några skillnader mellan att samarbeta med manliga respektive kvinnliga 
kollegor? 

 

Tema 5, Attityder 
 
● Vilka attityder tror du finns om män som arbetar i vård och omsorg i samhället? 
● Har du själv upplevt några negativa attityder utifrån ditt yrkesval, och hur har du hanterat 
detta? 
● Vad anser din familj och dina vänner om ditt yrkesval? 

Tema 6, Avslutande frågor 
 
● Anser du att det behövs fler män inom vård och omsorg? 
● Tror du att du skulle påverkas om fler män sökte sig till yrket, och i så fall på vilket sätt? 
● Varför tror du så få män söker sig till vård och omsorg, och kan man göra yrket mera 
attraktivt för män? 
● Hur ser du på din egen framtid i yrket? 
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Bilaga 2, Personligt brev 

 

           Hej! 

 

Under min utbildningstid på Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade ingår under sista terminen att som examensarbete 10 poäng genomföra en 
vetenskaplig undersökning. Undersökningen kommer att resultera i en uppsats som 
presenteras i januari 2006. 

     Studien kommer att vara inriktad på att öka kunskapen kring män som arbetar i 
äldreomsorgens särskilda boendeformer och undersöka vilka hinder och möjligheter männen 
upplever att de möter i arbetet. För att kunna genomföra undersökningen skall jag intervjua 
fyra män som arbetar i äldreomsorgen. Jag kommer att genomföra intervjuerna under vecka 
45, 46, 47. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att underlätta möjligheterna till 
bearbetning. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och band och utskrifter 
kommer att kasseras efter uppsatsens genomförande. I själva presentationen av uppsatserna 
kommer ni som intervjupersonerna att avpersonifieras. 

    Det skulle vara mycket roligt om ni hade möjlighet att ställa upp, om ni kontaktar mig så 
kan vi tillsammans bestämma lämplig tid och plats för intervjun. Har du några angående 
studien får du gärna kontakta mig eller min handledare Annelie, doktorand vid institutionen 
för socialt arbete. 
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