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Förord 

Våren 2006 skrev Palle Storm en C-uppsats vid institutionen för socialt 
arbete i Stockholm. Uppsatsen handlade om hur manliga omsorgsarbetare 
såg på sitt eget och sina kvinnliga kollegors arbete inom äldreomsorgen. Det 
var en välskriven och insiktsfull uppsats, och vi som arbetar med forskning 
om äldre och omsorg vid institutionen ville därför gärna att Palle skulle gå 
vidare på samma tema.  

Det blev möjligt med hjälp av medel från två större forskningsprogram, 
båda finansierade av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-
skap: Äldreomsorgens vardag och villkor (som inleddes 1999 med Rosmari 
Eliasson-Lappalainen, Lunds universitet, som ansvarig) och Omsorg i om-
vandling: vardagsliv, organisering och välfärdspolitik (ansvarig Marta Sze-
behely, Stockholms universitet).  

Som ansvarig för det sistnämnda programmet är det med glädje jag skri-
ver dessa introducerande rader till en av första publikationerna från det nya 
forskningsprogrammet (som inledde sitt arbete 2007). Enligt min mening är 
denna rapport ett mycket gott exempel på de ambitioner som präglar de 
båda programmen. Här finns en vilja att beskriva och analysera omsorgsar-
bete som en vardaglig praktik och att relatera dessa iakttagelser både till de 
villkor som präglar denna vardag och till den berörda personalens erfarenhe-
ter och reflektioner.  

Därmed inte sagt att detta är en rapport som går i upptrampade spår och 
bara bekräftar tidigare forskning. Tvärtom. Palle Storms rapport fyller på en 
gång två kunskapsluckor inom svensk äldreomsorgsforskning.  

Dels handlar rapporten om det vardagliga omsorgsarbetet i ett sjukhem, 
eller som det formellt heter ’särskilda boendeformer för service och om-
vårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd’. Trots att det är i 
sjukhem och andra ’äldreboenden’ som majoriteten av äldreomsorgens per-
sonal arbetar, har den samhällsvetenskapliga forskningen hittills varit myck-
et mer inriktad på att studera hemtjänstens verksamhet. Den här rapporten är 
därför ett välkommet bidrag till kunskapen om hur vardagen kan te sig för 
personal och gamla i ett modernt svenskt sjukhem.  

Dels präglas rapporten av ett genuint könsperspektiv på omsorgsarbetet. 
Det låter kanhända inte så unikt, men faktum är att det inte är särskilt van-
ligt med svenska studier av äldreomsorgen ur könsperspektiv, och de flesta 



 
 

som finns analyserar omsorgsarbetet enbart som ett kvinnodominerat eller 
kvinnligt kodat arbete. Omsorgens män är oftast osynliga.  

Palle Storm intresserar sig för både kvinnor och män – både de som arbe-
tar och de som bor och vårdas i sjukhemmet – liksom för interaktionerna 
mellan dessa parter. Han analyserar både vad han ser när han genomför 
deltagande observationer och vad han hör när han intervjuar personalen. 
Han relaterar sina iakttagelser av hur kön kommer till uttryck i handling och 
tal till feministisk teoribildning om hur kön förkroppsligas och iscensätts, 
normeras och omförhandlas. Palle faller sällan för frestelsen att förenkla, 
och i analysen blir det därför tydligt hur kön interagerar med andra struktu-
rerande förhållanden som klass, etnicitet och sexualitet. 

Det har varit ett sant nöje att handleda Palle i hans arbete och följa med 
på resan från fältarbete till färdig rapport. I slutfasen har många i forskar-
gruppen bakom programmet Omsorg i omvandling bidragit med viktiga 
synpunkter, men ett särskilt tack måste ändå gå till Gun-Britt Trydegård för 
varsam men noggrann språkgranskning.  

 

Marta Szebehely 
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Kapitel: 1 Inledning 

”Har deltagit i arbetet.” Så löd den korta men koncisa meningen som min 
studievägledare läste upp när jag satt i hennes trånga kontor och hon gick 
igenom omdömet från min sjukhemspraktik i årskurs nio. Av hennes blick att 
döma verkade hon mena att omsorgsarbete inte var någonting för mig. Trots 
att det var 1990-tal har jag inget minne av att skolan aktivt försökte upp-
muntrade elever att bryta könsmönstren i studievalen. Sedan tittade studie-
vägledaren på kopian av mina högstadiebetyg och undrade om jag inte borde 
läsa naturvetenskap, eftersom mina bästa betyg var i biologi och fysik. Jag 
ifrågasatte henne inte: praktikperioden på sjukhemmet var hemsk. Jag var 
rädd för de gamla och för de (i mina ögon) äldre kvinnliga omsorgsarbetar-
na, jag ville aldrig sätta foten på ett sjukhem igen. Men som tur är blir inte 
allt här i livet som man tänkt sig. Det blev omvårdnadsprogrammet på gym-
nasiet, och åtta år senare studerade jag till socionom med inriktning mot om-
sorg om äldre och funktionshindrade. Och nu, 14 år efter att jag började om-
vårdnadsprogrammet fick jag möjligheten att genomföra en studie och skriva 
en rapport kring ett ämne som kommit att bli ett intresse, äldreomsorg och 
kön. Så kan det gå! 

Syftet med rapporten är att förmedla en berättelse; en berättelse om vardags-
livet på ett sjukhem relaterat till ett könsperspektiv. Studien handlar om män 
och kvinnor som arbetar som omsorgsarbetare (undersköterskor, sjukvårds-
biträden och vårdbiträden) på sjukhem1 och brukare (de gamla som bor där), 
och om hur föreställningar om kön kan ta sig uttryck i tal, handling och 
attityder. Studien genomfördes sommaren 2006 vid ett sjukhem i Stock-
holmsområdet och baserar sig på tolv observationstillfällen samt sex inter-
vjuer med omsorgsarbetare, tre kvinnor och tre män. Utöver detta gjordes en 
intervju med verksamhetschefen (som var man), samt informella samtal 
med burkarna. 

Min yrkesbakgrund som vårdbiträde och undersköterska och socionom 
har varit betydelsefull för mitt senare forskningsintresse. Eftersom jag är 
man och har arbetat inom olika omsorgsverksamheter har jag också erfaren-

                              
1 Stone (2000) skriver att hon i stället för omsorgsarbetare (careworker) använder begreppet 
omsorgsgivare (caregiver). Stone motiverar detta med att ingen av dem som studerades 
titulerade sig som omsorgsarbetare. I min egen studie talade omsorgsarbetarna om sig själva 
som ”personalen.” I rapporten har jag dock valt att använda begreppet omsorgsarbetare 
eftersom jag tror att det är ett begrepp som kommer att få genomslagskraft. Även begreppet 
brukare kan problematiseras, men till skillnad från omsorgsarbetare är brukare ett begrepp 
som används på ”fältet”. 
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het av att vanligtvis vara i minoritet på arbetsplatsen. Därigenom har jag, 
med eller mot min vilja, ofta uppmärksammat hur föreställningar om kön i 
samspel med etnicitet, klass, ålder och sexualitet får betydelse för de rela-
tioner som skapas inom arbetsgruppen, samt hur kön får betydelse i relation 
till brukarna. Genom min arbetslivserfarenhet har jag också ett särskilt in-
tresse för vardagslivets händelser. Även om de flesta av oss skulle beskriva 
vardagen som tämligen händelselös är det i vardagens aktiviteter vi lever 
våra liv, inte minst när vi iscensätter kön (Connell 2003a; Elvin- Nowak & 
Thomsson 2003; West & Zimmermann 1987). 

Att leva, bo och arbeta på ett sjukhem är speciellt. Ett sjukhem är en 
plats, som fyller olika behov för olika människor. Dels är sjukhemmet en 
plats där äldre människor genom kommunala biståndsbeslut ska tillbringa 
sin sista tid i livet. Dels är sjukhemmet en plats där omsorgsarbetarna för-
väntas transformera känslor från den privata sfären (kärlek, värme, omhän-
dertagande) till behövande människor (som de inte har familjeband till) som 
lönearbete. Vidare innebär omsorgsarbetet handlingar och relationer som går 
utöver det normala umgänget människor emellan, som att tvätta, klä och 
mata en annan vuxen människa. 

Något som också kännetecknar det avlönande omsorgsarbetet är att det är 
ett utpräglat kvinnoarbete. Redan i slutet av 1970-talet diskuterade den stat-
liga utredningen ”Ny vårdutbildning. Förslag från utredningen om över-
syn av vissa vårdutbildningar i högskolan” den rådande snedfördelningen 
mellan män och kvinnor inom vård- och omsorgssfären (SOU 1978:50). I 
utredningen skrevs bland annat att fördomar mot vårdyrket innebar att vissa 
män inte vågade söka dessa utbildningar/yrken, men att såväl personal som 
patienter upplevde det positivt med blandade grupper. Trots att det såväl 
från statligt som kommunalt håll gjorts insatser för att bryta könsmönstren 
på arbetsmarknaden tycks snedfördelningen inte förändrats nämnvärt snart 
30 år senare. Av omsorgsarbetarna i den kommunala äldre- och handikapp-
omsorgen är fortfarande 90 procent kvinnor (Sveriges kommuner och lands-
ting 2007).  

Den kvinnodominans som historiskt präglat omsorgsarbetet måste tas i 
beaktande i studier som anlägger ett könsperspektiv på äldreomsorgen. 
Kvinnodominansen har förmodligen satt sin prägel på verksamheten, en 
prägel som påverkar hela organisationen och dem som lever och arbetar 
inom den. Som Bergh (1993) skriver är mannen normen i samhället, men i 
äldreomsorgen går det kanske att hävda att det är kvinnan och kvinnligt 
kodade egenskaper som utgör normen för arbetet (se även Johansson 2002). 
Att ett yrke beskrivs som kvinnodominerat innebär som Wetterberg (2002) 
skriver inte bara att det är kvinnor som arbetar där, utan även att arbetet är 
uppbyggt och utvecklat av kvinnor. Genom detta har kvinnor enligt Wetter-
berg skapat en modellmakt över verksamheten som innebär att det är kvin-
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nors definition hur yrket skall utföras som blir normen2. Att arbetet inom 
äldreomsorgen kan betraktas som ett kvinnostämplat yrke råder det nog 
ingen tvekan om. Samtidigt får det inte glömmas bort att yrkets feminina 
prägel även påverkar de kvinnor som är anställda i omsorgsorganisationen. 

För att analysera produktionen och reproduktionen av kön i omsorgsvar-
dagen blir det också nödvändigt att integrera andra ordningar, och studera 
hur kön samspelar med ålder, etnicitet, sexualitet och klass. Hur vi uppfattar 
och blir uppfattade som kvinnor respektive män beror inte enbart på vilket 
kön vi tillhör, utan samspelar med ovanstående kategorier. Att enbart ta 
utgångspunkt i kön riskerar att ge ett allt för ensidigt perspektiv och förblin-
da för andra delar av vår identitet som kan ha väl så stor betydelse. Som 
människor består vi av en mångfald av identiteter och interagerar i en väv 
av strukturer (Krekula 2006; Lykke 2003). 

                              
2  Bergh (2004) skriver att män började rekryteras till äldreomsorgen på 1970 – talet. Dels 
var detta en effekt av ett mer aktivt jämställdhetsarbete som krävde handling, dels berodde 
det på ett ökande behov av att rekrytera personal. När hemtjänsten introducerades på 1950–
talet var det dock enligt Thullberg (1990) otänkbart att en man skulle arbeta som hemvårdare. 
Även ledarskapet inom äldreomsorgen har varit könspräglat. Trydegård (1996) skriver hur 
utbildningen för ledarskap inom äldreomsorgen mellan 1915–1965 endast var öppen för 
kvinnliga sökande.  
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Kapitel 2: Studiens syfte, utgångspunkter 
och perspektivval 

Syfte och utgångspunkter 
Syfte med rapporten är att belysa hur kön kommer till uttryck i tal och hand-
ling mellan kvinnliga och manliga brukare och omsorgsarbetare i det dagli-
ga arbetet på ett sjukhem. Rapporten undersöker även hur kön samspelar 
med faktorer som etnicitet, klass, sexualitet och ålder, samt vilken betydelse 
det får i omsorgsvardagen. I rapporten har jag valt att introducera olika be-
grepp i de kapitel där de används, därför görs ingen fördjupad teoretisk 
genomgång här. 

I rapporten väljer jag att i huvudsak använda begreppet kön när jag ana-
lyserar och beskriver omsorgsarbetarna och brukarnas interaktioner. Som 
Gothlin (1997, s 7) skriver har det svenska och nordiska begreppet kön 
(kjønn) en vidare betydelse än engelskans (sex). Det innebär att begreppet 
kön innefattar mycket av det som i engelskan uttrycks som gender. Vidare 
kan kön användas som synonymt med genus. Det innebär att sociala såväl 
som historiska likheter och olikheter, överordning och underordning mellan 
kvinnor och män, men även materiella konstruktioner (inredning, kläder) 
kan tolkas och analyseras med hjälp av begreppet kön. Vissa forskare väljer 
att separera begreppet kön och genus och ge dem olika innehåll (se tex. Moi 
1997; Butler 2006), och det förs en ständig diskussion kring detta (Carlsson 
2001). Jag använder kön som ett begrepp som både kan symbolisera den 
faktiska kroppen och de uppfattningar och föreställningar som finns om 
kroppen och förväntade skilda egenskaper mellan män och kvinnor. 

Jag tror att det tidigt i rapporten framgår att jag har en konstruktivistisk 
syn på kön (även på kategorier som etnicitet, sexualitet, klass och ålder). Jag 
tror inte det existerar någon ursprunglig femininitet eller maskulinitet3, utan 
det vi ser i dag är effekter av sociala och historiska mönster och processer 
som ständigt upprepas, och som genomsyrar hela samhället (Butler 2006; 
Connell 2003a). Mycket av det jag observerade under fältstudien och som 
                              
3 I texten kommer jag att variera mellan begreppen maskulinitet och femininitet respektive 
manligt och kvinnligt. Det tidigare begreppsparet passar väl i teoretiska resonemang, men 
under intervjuerna och observationerna talade såväl jag som omsorgsarbetarna främst om 
manligt och kvinnligt. Samtidigt är det så att alla kvinnor inte är kvinnliga eller gör feminini-
tet, lika väl som alla män inte är manliga och gör maskulinitet. Trots problematiken anser jag 
att begreppen måste användas för att göra texten begriplig. 
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jag kategoriserade som maskulint respektive feminint kunde mycket väl 
utföras på samma sätt av någon av motsatt kön. Likaväl som kvinnor kan 
iscensätta maskulinitet, kan män iscensätta femininitet.  

Samtidigt är iscensättandet av ovanstående kategorier inte fria från nor-
mer och kan inte iscensättas på vilket sätt som helst. Connell (2003a) skri-
ver också hur det skapar skandal när någon bryter mot genusmönstret. Bak-
om våra handlingar och identiteter finns en väv av strukturer som sanktione-
rar respektive underordnar olika sätt att organisera vårt liv. En stark struktur 
bakom våra handlingar är den normerande heterosexualiteten (Ambjörnsson 
2006). Det är viktigt att betona att det inte enbart handlar om sexualitet, utan 
att normen omfattar klädval, yrkesval, sätt att tala, att röra sig och liknande. 
Därför går det att hävda att heterosexualiteten (eller heteronormativiteten) 
tolkas som det normala. I den här rapporten kommer jag att belysa hur kön i 
samspel med etnicitet, sexualitet, ålder och sexualitet diskuteras och kan 
relateras utifrån ”det normala”. Omsorgsarbetet har som jag tidigare nämnt 
utvecklat sitt normsystem, som påverkar hela organisationer och dem som 
lever och verkar där. 

Min egen position: Ett reflektivt förhållningssätt 
Jag har valt att relativt tydligt redogöra för min egen bakgrund. Detta beror 
delvis på att jag själv vid läsning av olika texter ofta funderat över vem 
forskaren är och vilken betydelse forskarens kön, etnicitet, ålder och klass 
har för de tolkningar och analyser som presenteras. Jag väljer därför att 
tydliggöra för läsaren vem jag är. Här stöder jag mig på Burr (2003), som 
skriver att blir det centralt för forskare att reflektera över sin egen historia i 
den skrivna texten, och därigenom göra det möjligt för läsaren att bedöma 
på vilket sätt forskarens bakgrund har påverkat analysen.  

Feministisk forskning framhåller att de metodologiska frågorna är vikti-
ga, framförallt kunskapens ursprung, och vilka metoder som använts och 
vilka tolkningar som gjorts (Hamreby 2004; Davies & Esseveld 1989; Har-
ding 1987). Den kritik som feministisk forskning riktat mot traditionell 
(manlig) forskning har bland annat kretsat kring idealet om den objektive 
forskaren och synen på de beforskade som objekt. Forskning om människor 
kan aldrig vara fri från värderingar, känslor och åsikter, framförallt inte ef-
tersom empirin skapas genom aktiv relation (subjekt – subjekt relation) 
mellan forskaren och de studerade människorna (jmf Hamreby 2004; Smith 
2005). Krekula (2006) beskriver exempelvis intervjusituationen som ett 
möte mellan personer som representerar en mångfald av identiteter. Det 
torde även gälla de möten som sker mellan forskaren och människorna på 
fältet under en deltagande observationsstudie. När jag befann mig på avdel-
ningen och när jag intervjuade och samtalade med omsorgsarbetarna och 
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brukarna uppfattades jag inte som en neutral kropp. Hur jag uppfattades och 
hur jag uppfattade människorna jag mötte i omsorgsverksamheten måste 
relateras till min och omsorgsarbetarnas och brukarnas mångfald av identite-
ter. Utöver att vara man är en av mina andra synliga identiteter att jag är 
mörkhyad samt min ålder – jag är cirka 30 år, och jag har såväl i mitt arbets-
liv som under fältstudien oftast varit yngre än mina kollegor. Det var således 
inte bara kön som fick betydelse, utan även kategorier som ålder och etnici-
tet . Vilken betydelse det har haft, och vad som varit mest betydelsefullt går 
förstås inte att svara på. Det slutliga råmaterialet måste ändå beskrivas som 
ett resultat av samspelet mellan kön och andra kategorier. Det har haft bety-
delse för hela forskningsprocessen, från ax till limpa. 

Som redan nämnts i inledningen har jag snart 14 års erfarenhet av studier 
och arbete inom vård- och omsorgsområdet. 1993 började jag omvårdnads-
programmet på gymnasiet. Mellan 1995 och 2007 har jag (i varierande om-
fattning) arbetat inom olika omsorgsverksamheter (sjukhem, servicehus, 
korttidsboende, gruppbostad för personer med utvecklingsstörning). Jag är 
även utbildad socionom med inriktning mot omsorg om äldre och funk-
tionshindrade. Under och efter studierna arbetade jag i perioder som LSS-
handläggare (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindra-
de) på en stadsdelsförvaltning. Sammantaget har jag en rik erfarenhet av 
verksamhetsområdet äldre- och handikappomsorg. Om min arbetslivserfa-
renhet ska betraktas som en tillgång eller begränsning under arbetet med 
rapporten går att spekulera kring. Samtidigt vill jag påpeka att det är på 
senare tid som mitt intresse att analysera kön har väckts. Mycket av det jag 
skriver i rapporten reflekterade jag inte särskilt mycket över när jag arbetade 
i äldreomsorgen. Ur flera perspektiv går det att hävda att arbetet med min C-
uppsats (Storm 2006) och den här rapporten gjort det möjligt för mig att 
studera äldreomsorgen med nya ögon. 

Ett steg ut i vardagen 
Mitt perspektivval för studien kan beskrivas som en kombination av att jag 
försöker se vad omsorgsarbetarna och brukarna gör, och vad de själva anser 
att de gör. Eliasson-Lappalainen (1995) skriver att det ligger i den sociala 
forskningens heder att forskaren medvetet redogör för sina partstagande val, 
samt tar utgångspunkt i den svagaste partens perspektiv. Vem som är den 
svaga parten av omsorgsarbetarna och brukarna måste dock förstås utifrån 
situation och relation, då faktorer som funktionsnedsättning, klass, kön, 
etnicitet måste vägas in i en sådan analys (se t.ex. Bergh 1993; Lill 2007; 
Szebehely 1995). Vidare skriver Andersson (2004) hur det även bland de 
”svagare” parterna finns de som är starkare än andra. Vidare noterar Freed 
Solfeld (1992) att parterna inte behöver vara svaga i sig själva, utan att de 
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blir svaga som en konsekvens av det system som de befinner sig: sjukhems-
organisationen i det här fallet. 

Under den tid jag vistades på sjukhemsavdelningen har jag försökt att 
lyssna och ta till mig olika människors åsikter och perspektiv, samt försökt 
finna mönster, likheter och olikheter mellan olika beskrivningar. Jag har 
också försökt att tolka vad olikheterna mellan olika utsagor kan tänkas bero 
på. Hur kan till exempel till synes triviala händelser i omsorgsvardagen 
tolkas så olika av människor, och vilken betydelse har faktorer som kön, 
ålder, etnicitet och arbetslivserfarenhet för dessa skilda upplevelser? 

Jag vill understryka att jag betraktar såväl brukarna som omsorgsarbetar-
na som parter med begränsat handlingsutrymme (och solidariserar mig med 
dem), samt att jag likt Eliasson-Lappalainen (1995) (och utifrån min egen 
erfarenhet av omsorgsarbete) betraktar erfarenhetskunskapen som väl så 
värdefull kunskap som vetenskaplig kunskap. Det innebär ändå att jag 
kommer att försöka förstå/tolka/analysera omsorgsarbetarnas och brukarnas 
utsagor, handlingar och motiv ur ett vidare perspektiv än vad omsorgsarbe-
tarna och brukarna kanske tänkt sig. Det innebär att jag i likhet med Szebe-
hely (1995) är intresserad av motsättningar mellan det jag ser och männi-
skors ”egna beskrivningar”. 

Vidare skriver Eliasson-Lappalainen (1995) att människors självbilder 
och upplevelser inte alltid är av privat natur och beroende av faktorer som 
kommer ”inifrån”. Människors upplevelser och tolkningar av vardagen mås-
te också förstås utifrån strukturella faktorer som omger människan (och 
omsorgsorganisationen). De ”utifrån kommande faktorer”, som kan ligga 
utanför omsorgsarbetarnas och brukarnas eget handlingsutrymme, kan även 
få betydelse för iscensättningen av kön. Omsorgsarbetarnas bemötande av 
brukarna kan till exempel inte enbart relateras till omsorgsarbetarnas egna 
åsikter och värderingar utan måste också förstås i relation till de förutsätt-
ningar som omger organisationen. Eftersom jag betraktar omsorgsverksam-
hetens strukturella förutsättningar som betydelsefulla i diskussionen om kön 
har jag valt att även väga in de organisatoriska förutsättningarna som existe-
rade på sjukhemmet i analysen. 

Tidigare forskning om manligt och kvinnligt i 
äldreomsorgen 
I en forskningsöversikt av nordiska avhandlingar och forskningsrapporter 
som belyser äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor observerar Trydegård 
(2005) två tendenser i genomgången som får betydelse för den här rappor-
ten. Den ena är att vardagen och arbetets organisering på sjukhem är mindre 
utforskat än hemtjänstens vardag och villkor, den andra är att det är få studi-
er som anlagt ett genus- (köns-) perspektiv på äldreomsorgens personal-
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grupp. Det innebär att den här rapporten studerar två områden som fått föga 
utrymme i den tidigare forskningen, kön i relation till särskilda boendefor-
mer för äldre.  

I studier av ett så kvinnodominerat arbete som äldreomsorgen är det 
knappast möjligt att undvika att diskutera kön, med tanke på att majoriteten 
av personalen, enhetscheferna och brukarna är kvinnor (jmf Andersson 
2007a; Trydegård 2005). Men även om de flesta studier som kan relateras 
till äldreomsorgen (oavsett syfte och frågeställningar) tar sin utgångspunkt i 
att detta är ett utpräglat kvinnoarbete, är det få studier som belyser hur kön 
kommer till uttryck i personalgruppen och i relation till brukarna. Det är inte 
heller särskilt studerat vilka konsekvenser kvinnodominansen har för de 
omsorgsarbetande kvinnorna. Därför går det att hävda att den tidigare forsk-
ningen varit förhållandevis könsblind. Vidare är det inte särskilt studerat vad 
faktorer som etnicitet och sexualitet betyder i relation till omsorgsarbetet4. 

Utökas litteratursökningen till att omfatta ”män i kvinnodominerade yr-
ken” ökar dock antalet träffar betydligt. Framförallt har forskning om man-
liga sjuksköterskor varit relativt vanligt förekommande i den anglosaxiska 
traditionen. Jag tolkar tillgången till forskning som ett resultat av att sjuk-
sköterskor har en akademisk förankring där det funnits ett intresse (framför-
allt för andra män) att belysa manliga sjuksköterskors position. En sådan 
”naturlig” akademisk förankring har inte omsorgsarbetarna (eller brukarna) i 
äldreomsorgen.  

En annan förklaring till forskningsintresset kring manliga sjuksköterskor 
kan vara ett intresse för den kritiska mansforskningens framväxt.  Överlag 
har genusforskningen ställt kvinnor i fokus och studerat kvinnors perspektiv, 
medan männens personliga erfarenheter inte betraktats som särskilt intres-
santa.  Snarare har männen i genusforskningen i viss mån reducerats till en 
generaliserad grupp, som bärare av en dominerande maskulinitet (Alvesson & 
Due Billing 1999 s, 91). Varför just manliga sjuksköterskor (och inte manliga 
omsorgsarbetare) betraktats som särskilt intressanta går bara att spekulera 
om. Troligtvis beror det på att sjuksköterskeyrkets historia sammankopplats 
med borgerlig femininitet (jmf. Holmdahl 1997; Kuhse 1999). Dessutom 
kräver sjuksköterskyrket ett aktivt val, för män som arbetar inom äldreomsor-
gen har det däremot betraktats som ett genomgångsyrke (Eliasson- Lappalai-
nen & Runesson 2000). 

I Sverige tycks forskningen om manliga sjuksköterskor ha tagit ordentlig 
fart på 2000-talet då flera avhandlingar och forskningsrapporter presentera-
des (se t ex. Dufwa 2004; Ekstrand 2005; Eriksson 2002; Nordberg 2005; 
Robertsson 2002). I rapporten har jag valt att referera till några av de studier 
som studerat relationer mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor, då jag 

                              
4 2007 disputerade Lill med en avhandling om etniska relationer i omsorgen. Sörensdotter 
(2008 kommande) har i sin kommande avhandling studerat genus i samspel med klass i 
hemtjänsten i storstad och landsort. 
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tror det finns vissa likheter med mitt forskningsintresse. Samtidigt finns det 
stora olikheter mellan sjuksköterskor och omsorgsarbetare, vilket bland 
annat grundar sig på olika utbildningsnivåer och positioner i omsorgs- och 
omvårdnadsorganisationen.  

I den följande kortfattade litteraturgenomgången presenteras ett axplock 
av den sparsamma svenska forskning som haft fokus på män och kvinnor 
som arbetar i äldreomsorgen och män och kvinnor som mottagare av om-
sorgsinsatser. 

Fokus på studier om vård- och omsorgspersonal 
Berghs (1993;1995) studier om manligt och kvinnligt bland personal och 
gamla inom hemtjänsten och på sjukhem har blivit flitigt citerade verk, som 
återkommer i de allra flesta svenska studier som anlägger ett köns-
/genusperspektiv på äldreomsorgen. Genom att använda deltagande obser-
vationer studerar Bergh hur genus kommer till uttryck mellan personalen, 
samt i relationen brukare – personal, samt vilka faktorer inom respektive 
verksamhetsfält som påverkar genus. I studien framkommer att framförallt 
platsen och brukarnas hälsotillstånd har betydelse för vilket uttryck genus 
får. På det storskaliga sjukhemmet arbetar personalen likriktat, här kan inte 
heller brukaren hävda sin integritet på samma sätt som de ”friska” brukarna 
i hemtjänsten kan. Sjukhemmet kan genom sina kollektiva arbetsnormer och 
sitt avstånd till den privata sfären tolkas som en plats som begränsar genus.  

Inom hemtjänsten utförs arbetet till största del i brukarna eget hem, den 
privata sfären. De brukare som har kontroll över sig själva kan därmed vara 
delaktiga i att påverka utformningen av hjälpen och vem av omsorgsarbe-
tarna som ska utföra hjälpen. Vill de inte ha en manlig hjälpare ersätts han 
av en kvinna, männen kan därmed betraktas som utbytbara. Arbetet inom 
hemtjänsten är dessutom knutet till hemarbetets uppgifter, som kodas som 
kvinnliga. Det kan enligt Bergh (1993) innebära att männen inte förväntas 
klara dessa uppgifter, åtminstone inte lika bra som kvinnor. Samtidigt inne-
bär det att mannen inte kan misslyckas, och han får enligt Bergh uppskatt-
ning om han klarar arbetsuppgifterna. Vidare fann Bergh att den manliga 
hemtjänstpersonalen tog på sig tekniska uppgifter hos brukarna, som att laga 
trasiga radioapparater och vägguttag, uppgifter som egentligen går utanför 
hemtjänstens ansvarsområde. Att hemtjänsten sker i brukarnas egna hem, 
samt att arbetsuppgifterna är kvinnligt kodade innebär att hemtjänsten ökar 
uttrycket av genus. 

Vad innebär då männens inträde för de kvinnor som arbetar i äldreomsor-
gen? Som Bergh (1993) skriver kan ju män omdirigeras från brukare som 
inte önskar manlig hjälp. Andersson (2007a) hävdar därför att fler män i 
äldreomsorgen kanske bidrar till att underordna kvinnor snarare än att fler 
män skapar jämställdhet. Det uppstår som en effekt av att kvinnorna får ta 
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de brukare som inte önskar manlig hjälp, samt att några av kvinnorna i An-
derssons studie hävdade att männen hellre ägnade sig åt de äldre, ”sen läm-
nar de det runt omkring sig, vi tar hand om tvätten och sådana saker (a.a. s, 
155). Det kan alltså som Johansson (2001) skriver uppstå en kollision mel-
lan brukarnas (och omsorgsarbetarnas) preferenser och de politiska jäm-
ställdhetsmålen. Men även om männen inte alltid kan få ett erkännande som 
”riktiga omsorgsarbetare”, eller att de inte förväntas utföra alla arbetsupp-
gifter, kan de som Andersson (2007a) och Lill (2007) skriver få arbeta hårt 
för att nå tillträde till alla arbetsuppgifter i äldreomsorgen. 

Den forskning som har anlagt ett köns-/genusperspektiv på äldreomsor-
gen har även visat att det finns särskilda föreställningar kring vad män re-
spektive kvinnor förväntas bidra med i organisationen och arbetsgruppen. 
Från sjuksköterskeforskningen har det dock tydligt framkommit att män i 
minoritet vanligtvis inte möter särskilt starkt motstånd från kvinnorna (se t 
ex Baagøe Nielsen & Weber 19975 ; Eriksson 2003; Williams 19926) 

Sörensdotter (2002) skriver att många av de kvinnor i hemtjänsten som 
hon intervjuade hävdade att fler män skulle ”tillföra något”. Dock verkade 
kvinnorna ha svårt att beskriva vad detta ”något” skulle handla om. Enligt 
Sörensdotter är det kanske inte så konstigt eftersom erfarenheterna av män i 
hemtjänsten är begränsade. Bland det kvinnorna nämnde var att det skulle 
vara roligt för manliga brukare med män i personalgruppen, samt att fler 
män skulle förbättra stämningen i arbetsgruppen. Det var dock inte alla män 
som önskades till hemtjänsten, utan bara de som uppfattades besitta passan-
de omsorgsegenskaper. I en studie av Törnquist (2004) framkom det också 
att några av kvinnorna i äldreboenden hävdade ”att män inte var någonting 
att ha.” Enligt Lill (2004; 2007) är diskursen runt män (särskilt arbetarklas-
sens män) inte att de i första hand besitter omsorgsegenskaper, utan snarare 
handlar diskurserna om fysisk styrka och aggressivitet. 

Relationer mellan omsorgsarbetare och brukare 
Nilsson Motevasel (2006) har i en observationsstudie studerat hur kön 
kommer till uttryck mellan personal och brukare på ett demensboende. Stu-
dien visar att brukarnas kön får betydelse för personalens förhållningssätt. 
Däremot varierade uttrycket mellan olika omsorgsarbetare beroende av 
andra faktorer som ålder och arbetslivserfarenhet. Nilsson Motevasel finner 
fyra övergripande typer av bemötanden som kategoriseras som omsorgsstra-
tegier.  Strategierna sinsemellan skiljer sig åt beroende på hur starkt köns-

                              
5 De svårigheter som manliga sjuksköterskor kan möta är att de blir ifrågasatta för sitt yrkes-
val, och kan få sin sexualitet och sitt värde som ”riktig man” ifrågasatt. 
6 Williams (1992) skriver hur manliga sjuksköterskor tar ”glasrulltrappan” upp i organisatio-
nen. Detta kan ses i kontrast mot det ”glastak” som framförallt kvinnliga chefer sägs möta (se 
t ex SOU 1997: 137). 
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märkta de är. Den rationella strategin som Nilsson Motevasel observerar 
kännetecknas av att manliga och kvinnliga omsorgsarbetare inte gör någon 
åtskillnad på manliga och kvinnliga brukare. Personalen framställer det som 
viktigast att arbeta snabbt och vänligt, och samtalsämnena mellan persona-
len och brukarna kan beskrivas som neutrala.  

Den emotionella strategin är däremot tydligt könsmärkt, och har en stark 
betoning på kvinnligt kön. Personal som företräder den emotionella om-
sorgsstrategin (företrädesvis kvinnlig personal) samtalar med de äldre kvin-
norna om deras ungdom och livserfarenheter.  

Den pedagogiska strategin kännetecknas av att personalen berättar för 
den gamla vad de tänker göra innan de utför uppgiften. Samtidigt gör perso-
nalen skillnad mellan manliga och kvinnliga brukare. Det visar sig framför-
allt genom att kvinnliga personalen flirtar med de äldre männen, vilket blir 
ett sätt att etablera kontakt med dem. 

Den sista strategin som Nilsson Motevasel beskriver är den individuella 
strategin.  Den återfinns framförallt hos erfaren omsorgspersonal. Här an-
passas skämten och flirten efter hur mottagliga brukarna bedöms vara. Stra-
tegin kännetecknas även av att personalen vågar skämta och tala om sexua-
litet med brukarna.  
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Kapitel: 3: Metod och tillvägagångssätt 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar framstod en kvalitativ metod 
baserad på observationer och intervjuer som det mest lämpliga tillväga-
gångssättet. En bakgrund till studien är min C-uppsats som bygger på inter-
vjuer med manliga omsorgsarbetare (Storm 2006). I uppsatsen beskrev in-
formanterna påtagliga skillnader mellan män och kvinnor, manligt och 
kvinnligt. I efterhand har jag, utifrån mina arbetslivserfarenheter, funderat 
på om de olikheter som framkom i uppsatsen verkligen är så uppenbara som 
informanterna i studien beskrev det. Övriga frågor som väcktes efter uppsat-
sen var om de kvinnliga omsorgsarbetarna hade liknande åsikter som män-
nen, men också vilken betydelse etnicitet, ålder, sexuell läggning hade för 
informanternas upplevelser.  

Jag har valt att använda två former av datainsamlingsmetoder (se Elias-
son Lappalainen 1995) mot bakgrund av att empirin i första hand skulle 
analyseras ur ett könsperspektiv, där jag betraktar kön som någonting som 
uttrycks såväl i aktiva och medvetna handlingar som i oreflekterade hand-
lingar. Att enbart genomföra intervjuer skulle innebära att det oreflekterade 
uttrycket av kön skulle bli svårt att fånga. Enbart fältobservationer skulle i 
sin tur medföra att möjligheten att få ta del av människors personliga och 
privata tankar och reflektioner kring kön skulle begränsas (jmf Fangen 
2005; Kvale 1997). 

I detta metodkapitel beskriver jag tillvägagångssätt, överväganden och 
reflektioner som gjordes före, under och efter studiens genomförande. Vida-
re redovisas hur materialet har analyserats. 

Förberedelse och introduktionsfas  
Genom en bekant (som dock inte hade personlig anknytning till sjukhem-
met) fick jag tips om ett sjukhem och en verksamhetschef som kunde vara 
lämplig att kontakta. Den enda förutbestämda kravet jag hade var att jag 
sökte efter en arbetsplats där både män och kvinnor var anställda, däremot 
hade jag inga krav på hur stor andel av personalgruppen de skulle utgöra. 
Men genom att andelen manliga omsorgsarbetare vanligen är högre i stor-
stadsregioner än i glesbygdsregioner var jag övertygad om att det skulle 
finnas ett antal män, oavsett vilket sjukhem som valdes. Att det gärna fick 
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vara fler än en manlig omsorgsarbetare anställd var dock av visst intresse 
eftersom jag var intresserad av att studera uttrycket och förekomsten av mel-
lanmanlig samvaro (homosocialitet) bland personalen.  

Jag ringde upp verksamhetschefen för sjukhemmet och presenterade mig 
själv och informerade om studien som jag planerade att genomföra. Verk-
samhetschefen var tillmötesgående, det visade sig att också han var intresse-
rad av könsrelaterade frågor. Han påpekade dock att jag ringde precis i in-
ledningen av personalens semester (juni), varför han var osäker på om stu-
dien kunde starta före hösten. Han bad mig ändå sända över en inledande 
projektbeskrivning (se Bil 1), samt bokade ett möte med mig så att vi när-
mare kunde diskutera förutsättningarna för studien. Att få ett formellt god-
kännande från ledningen blir ett underförstått krav i studier av det här sla-
get, verksamhetschefen kan därför beskrivas som den huvudsakliga ”gate-
keepern” (Burgess 1991). Efter några dagars väntan fick jag klartecken att 
inleda fältstudien. Av chefen fick jag namnet på en omsorgsarbetare som 
skulle vara min ”kontaktperson” samt en avdelning där jag kunde påbörja 
fältstudien.7  

Innan jag startade fältobservationerna hade jag gärna sett att det funnits 
möjlighet att närvara på ett personalmöte och ett anhörigmöte för att presen-
tera mig själv och min studie. Att få ett informellt accepterande var för mig 
minst lika viktigt som att få det formella godkännandet, framförallt med 
tanke på att den empiri jag sökte krävde att omsorgsarbetarna och brukarna 
var positivt inställda till att ha mig närvarande på avdelningen. Men efter-
som studien inleddes i samband med den första semesterperioden fanns det 
inte några möten inbokade. En alternativ tanke som väcktes var att skicka ut 
informationsbrev till brukarnas anhöriga och på det viset informera om stu-
dien. Idén föll på att jag redan kommit i gång med fältarbetet, samtidigt som 
ett sådant förfarande väckte ett antal komplicerade frågor. Den allra mest 
centrala är vem som ska ge tillstånd – brukarna eller deras anhöriga? Att 
utgå från att det är de anhöriga som ska tillfrågas innebär ju ett omyndigför-
klarande av de boende. Sammantaget innebar det att jag under inledningen 
av fältarbetet var osäker på hur omsorgsarbetarna och brukarna ställde sig 
till att ha mig närvarande. Det kom dock aldrig att bli ett problem: från för-
sta dagen till den sista kände jag mig alltid välkommen till avdelningen. Det 
verkade snarast som personalen och brukarna tyckte det var spännande att 
det kom någon som intresserade sig för deras vardag. Jag mötte aldrig den 
skepsis eller avvaktande hållning som exempelvis Olsson (1995) mötte i sin 
studie av personal och brukare på ett multietniskt servicehus.  

En av anledningarna till den positiva respons jag mötte kan vara att jag 
tidigt berättade att jag själv arbetat som vårdbiträde och underskötare på ett 

                              
7 Det går att fundera kring om det fanns någon särskilt anledning till att jag just blev hänvisad 
till den avdelningen. Min tolkning är dock att det berodde på en slump, jag blev senare till-
frågad om jag ville vara en period även på andra avdelningar. 
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liknande sjukhem. Att jag gjorde det kan å ena sidan ha försvårat mina möj-
ligheter att ställa ”naiva” frågor (jmf Szebehely 1995), å andra sidan var det 
inte den ”självklara” kunskapen som jag sökte, och jag upplevde sällan att 
mina frågor kändes alltför konstruerade. Det var dock en kategori på sjuk-
hemmet som ställde sig lite frågande inför studiens syfte, nämligen sjukskö-
terskorna. Deras undran gällde framförallt vilken ”nytta” en studie om kön i 
äldreomsorgen verkligen fyllde. I stället hävdade några av dem att det fanns 
andra områden inom omsorgen som var viktigare att studera. Men eftersom 
sjuksköterskorna inte stod i fokus för studien nöjde jag mig med att försöka 
besvara frågorna så tydligt som möjligt. I övrigt försökte jag inte analysera 
varför den yrkeskategorin var mer tveksamt inställd till min studie. 

Min öppenhet gentemot omsorgsarbetarna om min egen erfarenhet av 
omsorgsarbete tror jag innebar att de respekterade mig, eftersom även jag 
utfört det stundtals fysiskt och psykiskt påfrestande omsorgsarbetet. Jag tror 
också att det innebar att jag inte betraktades som ett hot, som ledningens 
förlängda arm, eller en akademiker som anlänt för att studera dem ”nere på 
golvet”. Även i relation till brukarna tror jag att min erfarenhet varit till 
fördel. Franssén (1997) skriver i sin avhandling om kvinnors arbete på sjuk-
hem hur mötet med de svårt sjuka brukarna väckte känslor av ångest och 
rädsla hos henne. Någon sådan rädsla kände jag aldrig, även om jag förstås 
berördes av det jag upplevde. Min vana att möta sjuka äldre innebar att jag 
kunde röra vant mig på avdelningen och lätt kunde inleda konversationer 
med brukarna.  

Det moraliska dilemmat jag däremot kunde känna liknade det som Nord-
berg (1995) skriver om då hon observerade (manliga) förskolelärare (hon är 
själv utbildad pedagog); det var svårt att inte få vara med och hjälpa till. 
Vidare kände jag ett visst moraliskt dilemma de dagar då det saknades per-
sonal (enheten tog inte in vikarie den första sjukdagen). Dessa dagar fick 
omsorgsarbetarna arbeta hårt medan jag satt på en stol och tittade på. 

En ytterligare fråga som jag vill lyfta fram handlar om hur öppen forska-
ren bör vara mot fältet om studiens syfte. Whitaker (2004) skriver att det 
ibland finns skäl att vara mer eller mindre öppen med själva forskningssyf-
tet. Whitakers studie handlade om död och anhörigskap på sjukhem. I det 
fallet är det rimligt att tro att en öppenhet med ett sådant syfte skulle kunna 
väcka ångest och oro hos såväl de gamla som de anhöriga. I andra fall tror 
jag öppenhet snarare kan ha en positiv effekt och så ett frö hos informanter-
na. När jag i min C- uppsats intervjuade manliga omsorgsarbetare svarade 
några av männen ”det har jag aldrig tänkt på” när jag bad dem reflektera 
kring några av mina frågor. I den avslutande diskussionen i uppsatsen skrev 
jag också att det kanske varit en förtjänst om respondenterna fått tillfälle att 
i förväg reflektera kring de teman studien handlade om (Storm 2006). 

I inledningen av observationsstudien höll jag dock tillbaka studiens syfte 
en aning. Mycket av omsorgsarbetarnas tal kom då att handla om hur bra de 
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tyckte att det var att det kom en (forskare) som kunde belysa hur svårt, tungt 
och underbetalt det här arbetet kunde vara. Det är givetvis viktiga frågor att 
belysa, men hade jag tillbringat en månad på fältet, för att sedan skriva en 
rapport om något helt annan än vad omsorgsarbetarna förväntat sig, hade det 
förmodligen upplevts som svekfullt av mig. Annars hade de individuella 
intervjuerna (som jag genomförde i slutet av fältstudien) avslöjat vad det var 
för sorts kunskap jag sökte. Det hade känts märkligt att genomföra fältstudi-
erna under dold agenda, för att under intervjuerna ”avslöja” mitt riktiga 
forskningssyfte. Efter vissa överväganden valde jag därför att vara öppen 
med mitt syfte, så tillvida att jag berättade att jag studerade ”olikheter och 
likheter” mellan manliga och kvinnliga omsorgsarbetare. Om strategin var 
en fördel eller nackdel går alltid att spekulera över. Men arbetet på avdel-
ningen skulle utföras i vilket fall som helst, och kön är en faktor som ge-
nomsyrar livet och vardagen, oavsett om vi reflekterar kring det eller inte. 

Observationsstudien 
Fältobservationerna omfattade 12 tillfällen på en sjukhemsavdelning i 
Stockholmstrakten, under perioden juni-augusti 2006. Observationerna för-
delades över dagens alla timmar, från morgon till kväll. Vissa dagar koncen-
trerades observationerna på i förhand bestämda situationer, som exempelvis 
morgonarbetet eller eftermiddagskaffet. Vid andra tillfällen kom jag när det 
var lugnare på avdelningen, till exempel efter lunchen då de flesta brukare 
vilade i sina lägenheter. Under min tid på sjukhemmet träffade jag utöver 
omsorgsarbetare och brukare även personal från ledningen, brukarnas anhö-
riga samt sjuksköterskor och paramedicinare (sjukgymnast och arbetstera-
peut). Människorna jag har träffat representerar en mångfald av personer 
och levnadshistorier.  

Under fältarbetet iklädde jag mig flera olika observatörsroller, och samt-
liga roller hade sina förtjänster och nackdelar. Jag följde såväl manliga som 
kvinnliga omsorgsarbetare med varierade grad av aktivt deltagande. Därför 
menar jag att jag haft rollen som såväl medföljande som deltagande obser-
vatör (Ambjörnsson 2004). Mitt praktiska deltagande under observationerna 
innebar att jag ibland bäddade en säng, eller bar ut tvätt från brukarnas lä-
genheter. Vid något enstaka tillfälle hjälpte jag en omsorgsarbetare att för-
flytta en brukare från säng till rullstol. I övrigt deltog jag inte i det brukarnä-
ra arbetet. Beslutet grundade sig på både etiska och arbetsrättsliga ställ-
ningstaganden. Vad hade hänt om det inträffat en olycka när jag var delak-
tig? Att jag åtog mig mindre uppgifter fyllde flera syften. Dels anser jag att 
det ingår i gott uppträdande att erbjuda sin hjälp om man kan, dels märkte 
jag snabbt att mitt ”aktiva” deltagande avdramatiserade min närvaro i rum-
met, inte bara för mig utan även för brukarna och omsorgsarbetarna. Efter-
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som lägenheterna var relativt små fanns det ingen plats för mig att dra mig 
undan diskret. Att utföra lite ”småplock” i brukarnas lägenheter naturalise-
rade så att säga min närvaro en aning. 

Vid andra observationstillfällen satt jag på en stol i köket och försökte att 
interagera med omgivningen så lite som möjligt. Men oavsett vilken grad av 
medverkan jag har valt, har jag alltid varit en del av det sociala samspelet på 
avdelningen. Min närvaro har aldrig helt kunnat döljas, utan kan i stället 
beskrivas i termer av varierande intensitet av deltagande (se Ambjörnsson 
2004; Jonsson 2007; Öhlander 1996).  

Att jag märks på avdelningen råder det ingen tvekan om. Matbordet är place-
rat så att jag omöjligt kan sitta i köket utan att bli sedd av brukarna. Ofta är 
radion påslagen på hög volym, Evert Taube och klassisk musik strömmar ur 
högtalarna vilket innebär att jag har svårt att höra vad brukarna och om-
sorgsarbetarna talar om på avstånd. Plötsligt får Majvor syn på mig, först sö-
ker hon ögonkontakt med mig. Eftersom jag sitter en bra bit ifrån henne kan 
jag inte prata med henne, i stället besvarar jag hennes blick med en diskret 
vinkning. Hennes bordsgranne Ingrid undrar vem hon vinkar till. ”Det sitter 
en kille där borta, han jobbar här”, svarar Majvor. (ur fältanteckningarna) 

Trots att jag ibland försökte att sätta mig en bit ifrån händelsernas centrum 
hände det även att omsorgsarbetarna kom fram till mig och växlade några 
ord eller ville bjuda mig på kaffe, rester av efterrätten och liknande.  Jag 
fick en känsla av att några ur personalen tyckte lite ”synd” om killen som 
satt där ensam i ett hörn och bara tittade. 

Att genomföra observationsstudier innebär att det inte går att på förhand 
bestämma vad som kommer att hända eller när det kommer att hända, 
Samtidigt som man måste veta vad man letar efter, måste man vara öppen 
för nya erfarenheter, och kunna se saker man inte förväntat sig att se 
(Connell 2003a; Whitaker 2004). Trots det går det inte att vara med överallt 
eller se allting, och efter några observationstillfällen insåg jag att det var 
nödvändigt med en viss observationsstrategi. Så efter en arbetsdag med 
enbart kvinnliga omsorgsarbetare i tjänst valde jag ett arbetspass där 
männen dominerade, och därefter ett arbetspass när personalgruppen var 
mer jämnt könsblandad. Det blev också ständiga övervägningar kring vem 
av omsorgsarbetarna jag skulle be att få följa under dagen, även om jag hade 
för avsikt att följa så många som möjligt av den fast anställda personalen. 
Här blev omsorgsarbetarnas inställning till min närvaro helt vägledande. 
Även om de allra flesta verkade positiva till min närvaro uppmärksammade 
jag att några verkade mer tveksamma än andra.  

Melin Emilsson (1998) skriver att det bör avsättas tid till att lära känna 
personalen. I en studie som omfattar 12 observationstillfällen säger det sig 
självt att det inte är möjligt i den omfattning som kanske varit önskvärt. 
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Dessutom var det ständigt en blandning mellan fast personal och vikarier. 
Det blev därför svårt att etablera en fast förankring i personalgruppen.8 

Under observationerna försökte jag att inte låsa fast mig vid händelser 
som uppenbart kunde relateras till kön. I stället försökte jag skriva ner ob-
servationer och reflektioner för att hemma i lugn och ro kategorisera och 
koda observationerna. På så sätt lät jag empirin komma till mig och min 
anteckningsbok blev snabbt fulltecknad med olika observationer som berör-
de långt fler ämnen än dem som uppenbart kunde knytas till kön. I efterhand 
är jag tacksam för det, vid senare genomläsningar av anteckningarna note-
rade jag flera händelser som kunde relateras till kön, etnicitet och sexualitet, 
men som jag inte uppfattat så vid anteckningstillfället. 

Inledningsvis hade jag svårt att dokumentera mina observationer på ett 
systematiskt sätt. Ibland kände jag även en viss tristess och oro över att jag 
antecknade en mängd händelser som inte verkade fylla någon särskild funk-
tion. Men efter ett tag hittade jag en egen stil för hur jag skulle dokumentera 
anteckningarna. 

Eftersom det var mycket människor och liv och rörelse på avdelningen 
blev det svårt att få tillfälle att anteckna ostört. I stället valde jag att emel-
lanåt sätta mig på den stora balkongen eller gå till en närbelägen park och 
anteckna. Jag hade alltid ett litet anteckningsblock i fickan, där jag blandade 
observationer med egna reflektioner och tankar. Fältanteckningarna bestod 
dels av beskrivningar av miljöer och händelser, dels rena återgivningar av 
samtal, som jag försökte att återge så detaljerat som möjligt. Samtidigt gjor-
de jag egna reflektioner kring mina observationer, hur jag upplevt dem, 
vilka tankar som väckts och liknande. Under analysen och genomläsningen 
av mina anteckningar märkte jag att en viktig del av analysen gjordes redan 
under anteckningsfasen.  

Jag försökte att i möjligaste mån undvika att anteckna öppet, vilket 
främst berodde på att jag kände mig obekväm i den rollen. I stället försökte 
jag gå till en undanskymd plats. Nackdelen av ett sådant förfarande var att 
jag ibland helt enkelt glömde bort vad som sagts, och inte kunde återge hän-
delser och konversationer ordagrant. Ibland hände det dock att jag satt med 
omsorgsarbetarna i rapporthörnan och samtalade kring en speciell fråga. I 
dessa sammanhang, som stundtals liknande en informell gruppintervju an-
tecknade jag helt öppet. Att jag inte kände mig besvärad vid dessa tillfällen 
kan bero på att jag upplevde det som att omsorgsarbetarna förstod vad jag 
antecknade. När jag satt tyst i ett hörn med mitt block kände jag mig mera 
som en ”spion”.  

                              
8 Att jag hade en kontaktperson innebar att jag snabbt kunde få övergripande och viktig 
information kring olika rutiner på avdelningen, samt att jag inledningsvis hade en person som 
jag kunde tillfråga. 
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Intervjustudien 
Deltagandet i de individuella intervjuerna var frivilligt, men av de tillfråga-
de omsorgsarbetarna var det bara en som avstod från deltagande9. I urvalet 
av omsorgsarbetare valde jag i första hand de omsorgsarbetare som jag träf-
fat under fältobservationerna. Det hade kanske funnits en poäng i att även 
intervjua personal som arbetade på andra avdelningar på sjukhemmet, för att 
på så sätt få större heterogenitet i materialet. Men jag såg det som en fördel 
att kunna intervjua människor som jag etablerat en relation till. 

I samband med att jag frågade omsorgsarbetarna om de ville låta sig in-
tervjuas informerade jag om intervjuproceduren, att de skulle spelas in, men 
att intervjuerna enbart skulle avlyssnas av mig. Intervjuerna bokades i för-
väg så att informanterna skulle kunna känna sig väl förberedda. Vidare frå-
gade jag verksamhetschefen om jag fick tillåtelse att genomföra intervjuerna 
under omsorgsarbetarnas arbetstid. Jag upplevde det som svårt att kräva att 
omsorgsarbetarna skulle stanna efter avslutat arbetspass eller komma tidiga-
re enbart för att bli intervjuade. Men i praktiken kom alla intervjuer att 
genomföras efter respondenternas arbetspass, men det var ett val de själva 
gjorde. På enheten fanns flera lediga rum där det fanns möjlighet att tala 
ostört. Intervjuernas varade mellan 45 och 60 minuter. Jag intervjuade sam-
manlagt tre kvinnor och tre män, och den sammanlagda intervjutiden omfat-
tade ungefär 5,5 timmar. 

Före intervjuerna hade jag utarbetat en frågeguide (se Bil. 2) som skulle 
ligga till grund för samtalet. Intervjuerna kan beskrivas som ett tillfälle där 
omsorgsarbetarnas egna erfarenheter och upplevelser var i fokus. Intervjun 
gav mig även tillfälle att spegla och få förtydliganden kring några av de ob-
servationer jag gjort samt om hur min närvaro på avdelningen hade upplevts. 
När det gäller betydelsen av min egen närvaro tror jag det finns en risk att 
överskatta sin egen roll. Äldreomsorgen är en förhållandevis öppen organisa-
tion, med en stor genomströmning av olika människor. Tillfälliga gästspel är 
inte ovanligt, och flera av omsorgsarbetarna uttryckte det också som ”vi har 
haft så mycket att göra så vi har inte märkt att du varit där” som svar på 
min fråga. (Men som jag tidigare skrivit är jag väl medveten om att jag trots 
detta oftast har märkts i vardagen.) 

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt för att jag skulle hålla 
intervjusituationen i färskt minne. Redan efter varje avslutad intervju skrev 
jag ner reflektioner kring mina egna upplevelser, vad hade jag gjort bra, vad 
skulle jag tänka på till nästa gång? På så sätt fungerade varje intervju också 
som ett tillfälle till lärdom inför nästa.  

Det finns ingen enhetlig metod för hur detaljerat intervjuer ska transkri-
beras (Kvale 1997). Jag valde att utesluta hummanden, längre pauser och 

                              
9 Omsorgsarbetaren som avstod skulle precis sluta sin anställning på sjukhemmet, och upp-
gav att han inte kände sig motiverad att prata om omsorgsarbetet under en intervju. 
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liknande, däremot noterade jag i texten när ett uttalande skedde med tydliga 
emotioner, eftersom känslor och röstlägen kan försvinna i den transkribera-
de texten. Jag anser vidare att det är viktigt att inte bara uppmärksamma vad 
som sägs, utan också hur det sägs. Därför har jag valt att använda omsorgs-
arbetarnas egna ord och uttryck så mycket som möjligt. Vissa språkliga 
justeringar har jag dock gjort i samtliga intervjuer, i vissa mer än andra. Det 
blir alltid en svår avvägning hur genomgripande redigeringen av intervjuut-
sagorna bör vara (Kvale 1997; Malterud 1998; Widerberg 2003). När jag 
lyssnade på intervjuerna framkom det oftast av sammanhanget vad som 
åsyftades, även om det uttrycktes med ”fel” ord eller ordföljd. Därför valde 
jag att renskriva vissa uttalanden så att det blev tydligt vad de åsyftade. 
Hade jag inte gjort dessa ingripanden hade det funnits en risk att jag i den 
senare analysen feltolkat intervjumaterialet, eftersom vissa uttalanden i tran-
skriberad form kunde ge ett annat budskap än det som jag i intervjusituatio-
nen var övertygad om att respondenterna menade. Redigering av intervju-
material (och observationsmaterial) handlar också om respekt för respon-
denterna, eftersom det talade språket i skriftlig form kan framstå som 
osammanhängande och svårtolkat. Hur ingående forskaren ska redigera 
materialet handlar även om vilken form av analys som ska genomföras. I det 
här fallet såg jag inte något hinder för de justeringar jag gjorde. 

Forskningsetiska reflektioner och omförhandlingar  
Jag har under hela forskningsprocessen fört en dialog kring etiska frågor 
och dilemman med mig själv, min handledare samt deltagarna i den forsk-
ningsgrupp jag tillhört. Min utgångspunkt i studien har varit Humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR 1999) forskningsetiska 
principer. De fyra principerna som forskaren bör förhålla sig till och beakta 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
jandekravet. Under fältstudien hade jag en mapp med information om studi-
en samt telefonnummer till mig och min handledare tillgänglig på avdelning-
en (se Bil. 3) Så snart jag träffade en ny person på avdelningen lämnade jag 
över ett papper (även till anhöriga). Jag bad också personalen sprida informa-
tion om min närvaro på sjukhemmet. Inledningsvis lade jag ner stort engage-
mang på att förankra de forskningsetiska principerna i personalgruppen. 

Men verkligheten är ofta mer komplex än teorin, ibland hade jag inte 
själv svaret på alla frågor som ställdes. Även om jag exempelvis kunde ga-
rantera nyttjandekravet, såtillvida att enbart jag skulle ha tillgång till råma-
terialet, visste jag inte om, eller i vilken form det kommande resultatet skul-
le presenteras. Ofta kom min fingertoppskänsla att fungera som vägledande 
för hur jag skulle agera i dessa situationer. 



27 
 

Som jag tidigare skrivit kände jag mig väl mottagen på avdelningen, 
samtidigt var jag övertygad om att enstaka personer i arbetsgruppen hade 
sagt nej till att ha mig närvarande om de själva fått bestämma. Men nu hade 
jag verksamhetschefens tillåtelse, vilket troligtvis gjorde det svårare för 
någon att öppet opponera sig mot min närvaro. Samtidigt ska det också 
nämnas att med fast anställda, vikarier och paramedicinare som var på plats 
under mina observationstillfällen rörde det sig om sammanlagt 25-30 perso-
ner. Det skulle knappast vara möjligt att inhämta samtycke från alla dessa. I 
stället menar jag att de etiska principerna ska tillämpas utifrån ett dynamiskt 
perspektiv, och ständigt kunna omförhandlas.  

När det gäller de tio brukarna som bodde på avdelningen måste det även 
beaktas att flera av dem var multisjuka, och några avled under den tid jag 
vistades på avdelningen. Brukarnas fysiska och kognitiva status gjorde att 
jag ansåg det olämpligt att inleda djupare diskussioner kring etiska principer 
med dem. Jag berättade vem jag var och vilket mitt syfte på avdelningen var 
för samtliga. Några av brukarna förstod det till fullo, medan andra inte alls 
verkade göra det. Vidare frågade jag alltid brukarna om de gav mig tillåtelse 
att följa med personalen in i deras lägenheter. Jag frågade också personalen 
om det fanns brukare som inte ville ha hjälp av män eller mörkhyade perso-
ner, om så var fallet undvek jag att besöka brukarna i lägenheten. 

Trots intentionen att gå ut i fältarbetet med ett väl genomtänkt förhåll-
ningssätt, kom jag vid flera tillfällen att omvärdera mina principer. Jag bör-
jade tidigt under fältstudien att reflektera kring alla nakna kroppar jag såg i 
samband med brukarnas morgontoalett. Det gjorde mig illa berörd att jag 
som utomstående skulle betrakta detta. Senare valde jag därför en mer av-
vaktande strategi.10 Ibland väntade jag utanför lägenhetsdörren, och knacka-
de på och klev in när brukarnas morgontoalett var klar. Även om varken 
brukarna eller omsorgsarbetarna reagerade på min närvaro under brukarnas 
morgon- eller kvällstoalett upplevde jag att mina egna etiska utgångspunkter 
inte var tillräckligt genomarbetade för att jag skulle känna mig nöjd. 

Intervjuerna var ur det perspektivet enklare att genomföra, eftersom del-
tagandet var frivilligt. Innan intervjun startade berättade jag lite om tillvä-
gagångssättet, och att de kunde välja att inte svara på vissa frågor. Jag vill 
dock påpeka att jag tror det krävs mycket av en respondent för att avstå från 
att svara på en ställd fråga. Oavsett hur mycket förarbete som läggs ner för 
att skapa en god dynamik under intervjusituationen skiljer sig intervjun från 
andra former av mellanmänskliga samtalsformer (se Jonsson 2007). 

Under intervjuerna uppmärksammande jag att omsorgsarbetarna verkade 
känna sig tvingade att reflektera över andra kollegors förhållningssätt, men 

                              
10 De observationer jag hann göra när omsorgsarbetarna hjälpte brukarna med personlig 
hygien har jag ändå valt att använda. Är syftet med studien att fånga kön i interaktion inom 
äldreomsorgen blir det nödvändigt att ta del av dessa omsorgssituationer. Däremot tror jag 
som sagt att de etiska principerna måste diskuteras och värderas särskilt noga. 
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även kring kollegors etniska bakgrund, sexuella preferenser och liknande. 
Även om jag givetvis inte avkrävde några namn (eller krävde några sådana 
reflektioner), förstod jag ofta utifrån omsorgsarbetarnas beskrivning vem av 
kollegorna de åsyftade. I ett fall viskade en kvinnlig omsorgsarbetare sitt 
svar som hon upplevde som känsligt att tala om. Jonsson (2007) skriver att 
man under ett fältarbete ibland får höra och se sådant som inte är tänkt att 
höras. Under intervjuer kan det också tänkas vara så att människor berättar 
saker som de sedan ångrar att de sagt. Det hände också vid ett tillfälle. I det 
fallet lovade jag att inte transkribera det sagda.  

Jag tror att det i studier av enskilda arbetsplatser överhuvudtaget blir 
svårt att undvika att respondenterna (med eller mot sin vilja) ”tvingas” re-
flektera kring sina arbetskamrater. En möjlig lösning i mitt fall hade varit att 
göra fältarbetet och intervjuerna i olika personalgrupper. Ett sådant förfa-
rande hade samtidigt inneburit flera nackdelar, exempelvis hade möjligheten 
att spegla gjorda observationer liksom möjligheten att ta tillvara de relatio-
ner som skapats gått förlorad. När jag analyserade mitt material gjorde jag 
vissa ändringar för att säkra respondenternas anonymitet där jag ansåg att 
ändringen inte påverkade tolkningen. I de fall där ändringar inte kunde gö-
ras utan att analysen påverkades har jag valt att inte använda dessa i texten. 

Analys och bearbetning  
Det analytiska arbetet vid etnografiska metoder påbörjas i många fall under 
själva observationerna. Bland litteratur som har fungerat som inspirations-
källa och metodlots för bearbetningen och analys av materialet kan nämnas 
Berner (2005), Burgess (1991), (Fangen) 2005, Pilhammar Andersson 
(1996) och Szebehely (1995).  

Enligt Pilhammar Andersson (1996) kan fältarbetet delas in i olika faser 
som benämns som förberedelsefas, fältstudiefas, analys- och tolkningsfas 
samt skrivfas. Om en så tydlig distinktion blir möjlig att genomföra i prakti-
ken går att reflektera över, förmodligen hänger det samman med vilken tid 
som finns till förfogande samt vilket omfång materialet har. Utifrån min 
egen studie vill jag hävda att de tre sista delarna av Pilhammar Andersson 
fasbeskrivning skedde mer eller mindre samtidigt.  

I metodlitteraturen hävas att dokumentationen ska ta betydligt längre tid i 
anspråk än själva observationerna (se t ex Bogdan & Taylor 1975). Jag för-
sökte att utöver mina timmar på sjukhemsavdelningen avsätta tid till att 
hemma i lugn och ro sammanfatta och renskriva mina anteckningar, och 
göra övergripande kategoriseringar av anteckningarna. Inledningsvis försök-
te jag även göra personliga reflektioner om vad jag skulle fördjupa mig i, 
vilka misstag jag skulle undvika och liknande efter varje fältpass. Detta 
visade sig dock vara alltför ambitiöst att följa i längden. Trots att jag oftast 
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”endast” tillbringade 3-4 timmar på avdelningen var jag ofta så känslomäs-
sigt utpumpad efteråt att anteckningsblocket blev liggande orört vid datorn.  

Inspirerad av Mills (2005) fann jag en fruktbar metod, nämligen att upp-
rätta ett mindre arkiv. Det kom att bestå av en mapp med lösryckta lappar 
med tankar och funderingar och eventuella tolkningsmöjligheter. Genom att 
ständigt ha en anteckningsbok (eller idébok som Widerberg, 2003 benämner 
det) i väskan kunde jag snabbt skriva ner tolkningsmöjligheter som kunde 
väckas i alla möjliga sammanhang. Därför kom analysen att ske såväl vid 
skrivbordet som på pendeltåget hem och i kön i mataffären. 

Den huvudsakliga slutanalysen har dock skett vid skrivbordet. Med hjälp 
av ett vanligt ordbehandlingsprogram har jag ”klippt och klistrat”. Även om 
jag likt Berner (2005) försökt finna och definiera olika begrepp har flera av 
observationerna hamnat under samma tema. Det berodde framförallt på att 
såväl intervjusvar som fältanteckningar kunde tolkas ur flera perspektiv 
beroende på var tyngdpunkten lades. Skrivandet och textproduktionen fun-
gerade (utöver att slutföra rapporten) som ett tillfälle att pröva empiri mot 
teori, samt jämföra vilka bärkrafter olika tolkningsmöjligheter hade. 

För att behålla nyfikenheten och skepsisen som är viktigt i forsknings-
processen har jag försökt att ha en så öppen inställning till materialet som 
möjligt. En metod har varit att arbeta med öppna kategorier, och inte låta 
mig fastna i förutbestämda tankemönster. I stället försökte jag att se mång-
falden i materialet och sökte efter såväl specifika som generella mönster 
under analysen. 

I den färdiga texten har jag valt att skapa distinktioner mellan tre olika 
typer av data: fältanteckningar, intervjusvar samt konversationer och ord-
växlingar från observationerna. Längre sammanhållande fältanteckningar 
redovisas med indrag och annat typsnitt i den löpande texten, intervjusvar 
presenteras med indrag och citationstecken. Även om den ena formen av 
material inte ger en ”sannare” bild av verkligheten den andra, kompletterar 
de varandra på ett spännande sätt.  Eftersom anteckningar från alla observa-
tioner (och intervjuutskrifter) ska ses som min återgivning, ska det även 
uppmärksammas att ordföljd och satsbyggnad inte alltid överensstämmer 
exakt med hur det sades. Såväl intervjucitat som fältobservationer har som 
tidigare skrivits redigerats till en läsvänlig form.  

I rapporten har jag valt att använda fingerade namn när jag beskriver om-
sorgsarbetarna och brukarna. Eftersom arbetsgruppen består av personer 
som representerar en mångfald av nationella ursprung, har jag valt att an-
vända både namn som associeras som svenska, och namn som associeras 
som ”utländska”. När det gäller namnen på de utrikesfödda omsorgsarbetar-
na har jag inte nödvändigtvis gett dem ett namn som kan sammankopplas 
med omsorgsarbetarens riktiga ursprung. Det kan å ena sidan betraktas som 
en etnocentrisk handling, å andra sidan minskar ett sådant förfarande risken 
för igenkännande. Det hade enligt min mening varit en etnocentrisk hand-



30 
 

ling att ge omsorgsarbetarna med utländsk bakgrund svenska namn. I texten 
har jag även valt att ge samma person olika namn i olika avsnitt, även om 
jag alltid benämnt en kvinnlig omsorgsarbetare och brukare med ett namn 
som sammankopplas med det kvinnliga könet och vice versa. 
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Kapitel 4: Inledande beskrivning av 
Vinterbacken  

När jag inleder fältstudien är det sommar. Eftersom jag tidigare besökt sjuk-
hemmet (som jag i fortsättningen kommer att kalla för Vinterbacken) i sam-
band med mitt inledande möte med chefen, vet jag exakt var det ligger. Där-
för kan jag idag ta bussen i lugn och ro, för att sedan gå den sista biten. I 
ryggsäcken har jag packat ner en blå bussarong som jag har kvar från ett ti-
digare undersköterskearbete, samt ett par bekväma inneskor. Hade jag inte 
redan vetat om att det var ett sjukhem som huserade innanför den moderna 
fasaden, hade jag förmodligen trott att huset var byggt som bostadsrätter åt 
bättre bemedlade stockholmare. Annars är det vanligt att man bara genom ett 
ögonkast på en byggnad kan ana att den innehåller någon form av omsorgs-
verksamhet. 

När jag kommer närmare byggnaden blir det dock möjligt även för den 
ovetande att förstå att det sker något kvalitativt annorlunda innanför husets 
väggar, och att lägenheterna i det här huset inte är avsedda för gemene man. 
Genom ett fönster några våningar upp hörs någon sjunga högt på en mono-
ton ramsa. Utanför byggnaden står en stor svart bil parkerad, ut kommer två 
män i mörka kostymer bärande på en bår övertäckt med ett vitt skynke. Nu 
råder ingen tvekan längre, det här är ett sjukhem. 

Vid en av de två huvudingångarna finns en porttelefon, men eftersom jag 
inte är riktigt säker på vilket våningsplan jag är anvisad, går jag in genom 
den öppna dörren på baksidan. Där träffar jag en kvinna ur administrationen 
som känner till min ankomst, och av henne får jag hänvisning till rätt avdel-
ning, samt koderna till de olika dörrarna. När jag tagit hissen upp till rätt vå-
ningsplan är jag för första gången lite spänd och nervös. Eftersom jag inte 
haft tillfälle att presentera min studie för personalen på avdelningen har jag 
ingen aning om hur de har ställt sig till min närvaro den följande månaden. 

Han som öppnar dörren ler vänligt och vet exakt vem jag är, han presente-
rar sig som Johan och visar mig in på avdelningen. Ganska omgående blir 
jag hänvisad till ett stort klädförråd där jag får byta om. Det finns ett om-
klädningsrum för den fasta personalen på bottenplanet, men för tillfälliga ar-
betare och andra gästspelande aktörer tycks det vara det här förrådet som 
gäller. När jag kommer ut från förrådet blir jag presenterad för Johans kolle-
ga Henrik, det är de som ska arbeta kvällspasset. Vi inleder med lite trevande 
småprat om sommarsemestrar för att sedan övergå till samtal om enheten. 
Jag passar också på att dela ut ett informationsblad om studien till de bägge 
männen (se Bilaga 1). De läser projektbeskrivningen, men verkar inte ha 
några mer ingående frågor kring studiens uppläggning och syfte så här in-
ledningsvis. I stället börjar samtalet kretsa kring verksamhetens utformning, 
och vi inleder en mindre rundvandring på avdelningen. (ur fältanteckningarna) 
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Fokus i denna rapport är att studera interaktioner och samvaro mellan om-
sorgsarbetare och brukare utifrån ett könsperspektiv. Men konstruktionen 
och uttrycket av kön är mycket beroende av den sociala arenan där det 
kommer till uttryck. Därför följer här en beskrivning av det sjukhem där 
studien har genomförts för att ge läsaren en kontextuell förståelse av förut-
sättningarna som råder på Vinterbacken. Jag har valt att koncentrera be-
skrivningen av fältet utifrån fyra övergripande perspektiv, sjukhemmets 
fysiska miljö, de boende, personalen samt det dagliga arbetets organisering. 

Vinterbackens fysiska miljö 
Vinterbacken är ett relativt nybyggt sjukhem som drivs i kommunal regi och 
ligger i Stockholmsområdet. Den studerade avdelningen är en bland flera, 
men det är ändå rimligt att betrakta sjukhemmet som en småskalig enhet. 
Totalt rymmer sjukhemmet cirka 70 lägenheter, med maximalt 10 lägenheter 
på varje avdelning. Sjukhemmet är beläget i ett tätbebyggt bostadsområde, 
och omgärdat av andra fastigheter samt bilvägar. Det innebär å ena sidan att 
fastigheten inte skiljer ut sig från omgivningen, å andra sidan innebär lokali-
seringen att det inte finns tillgång till uteplatser eller lugna promenadstråk. 

Att genomföra etnografiska studier på sjukhemsavdelningar är inte något 
unikt. Flera svenska och internationella studier har belyst olika aspekter av 
sjukhemmet som boende och arbetsplats. Detta är ett fält som Whitaker 
(2007) benämner ”sjukhemsetnologi”. När det gäller miljöbeskrivningarna 
av de svenska sjukhemmen kan beskrivningarna delas in i två kategorier, de 
som studerat de traditionella sjukhemsenheterna och de som studerat de 
mindre boendeenheterna (vanligtvis gruppboenden för personer med de-
menssjukdom). 

Miljöbeskrivningarna av de storskaliga sjukhemmen ger ofta en dyster 
bild med en grå och sliten inredning, långa korridorer och flerbäddsrum, där 
brukarna inte ges särskilt mycket utrymme att inreda med personliga före-
mål (jmf Bergh 1993; Magnusson 1996; Whitaker 2004). De småskaliga 
sjukhemmen/gruppboendena har ofta beskrivits som den traditionella insti-
tutionens motsats. På dessa enheter har begrepp som hemlikhet, igenkän-
nande och gemenskap varit honnörsord i valet av inredningsmiljö, vilket 
resulterat i en mer personlig, ombonad och trivsam miljö (se Jeppson 
Grassman 1997; Melin Emilsson 1998; Öhlander 1996; Whitaker 2007). 

Vinterbacken tillhör ur ett miljöperspektiv den senare kategorin av boen-
deenheter. Här finns inga flerbäddsrum, gemensamma hygienutrymmen 
eller trista och slitna möbler. Alla brukare har tillgång till en mindre lägen-
het på (20-25 kvadratmeter), som de har eget hyreskontrakt för. I varje lä-
genhet ingår ett rymligt badrum och det finns en mindre kyl/frys samt kok-
platta i varje lägenhet. Den enda lösa interiören i lägenheten som brukaren 
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inte kan bestämma över är den höj- och sänkbara sängen, som tillhör sjuk-
hemmet och är standard i alla lägenheter. I övrigt är det brukarna och anhö-
riga som väljer möbler, gardiner och annan inredning. 

Lägenheterna ligger längs en korridor som är 30-40 meter lång och må-
lad i en varm orangeaktig ton. Med den ljusa linoleummattan och punktbe-
lysningen från väggplafonder känns korridoren överskådlig. Längs väggarna 
hänger några tavlor och mindre konstverk. På en anslagstavla sitter lösa lap-
par med information riktad till brukarna och anhöriga om när nästa gudstjänst 
arrangeras av den närliggande kyrkan, samt telefonnummer till den frisör 
och fotvårdare som regelbundet besöker de brukare som vill köpa tjänsterna. 

Hjärtat på avdelningen är de två gemensamhetsutrymmena: köket med 
matplats och finrummet. Finrummet har en mer perifer betydelse i den fort-
satta rapporten, då jag sällan ser att det används, åtminstone inte av brukar-
na. Finrummet skiljer sig från köket genom att rummet är inrett med lite mer 
exklusiva möbler i form av en ljusröd soffgrupp med små prydnadskuddar, 
samt ett stort brunt linneskåp av 1950-tals modell. Såväl linneskåpet som 
fönsterbrädet är utsmyckat med prydnadssaker av porslin. 

Köket med den tillhörande matplatsen består av ett stort rektangulärt 
rum, där vitvarorna och köksskåpen går i vitt. Längs den ena långsidan av 
rummet finns diskbänken, köksskåpen och diskmaskinen, och längs den 
andra långsidan står tre höga vita kylskåp och en mindre skåpsektion. På 
samma sida som kylskåpen finns en dörr som leder till skafferiet, samt en 
dörr som leder in till den lilla sjuksköterskeexpeditionen. Expeditionen an-
vänds främst till sjuksköterskornas administrativa arbete, men här finns 
också material för mer medicinska ändamål som exempelvis en vagn med 
såromläggningsmaterial samt rör och nålar för blodprov.  

Köket är till skillnad från finrummet möblerat i en funktionell stil med 
stora stabila bord och stolar i ljust trä, och ljusa lättstädade ytor. De generöst 
tilltagna fönstren som täcker ena kortsidan av rummet ger ett kraftfullt ljus-
insläpp i köket. 

Som ett komplement till den funktionellt anpassade inredningen har man 
försökt att skapa en ombonad och ”hemlik” miljö. Matbordet pryds av färg-
glada löpare och ljusstakar, och till varje måltid plockas tallriksunderlägg 
och servetter fram i olika färger. I fönstren hänger blommiga gardiner med 
grön bakgrund, och på väggen hänger små porslinstallrikar som föreställer 
landskapsblommor. På det smala fönsterbrädet trängs många bladväxter i 
krukor i varierande färger och modeller.  

I ena hörnan av köket står ett antikt pelarbord och några stora fåtöljer 
med mjuk stoppning. Det är en plats främst för personalen, även om de blå 
plastunderläggen på sittdynorna vittnar om att också brukarna sitter här 
ibland. Mestadels fyller platsen funktionen som rapporthörna och frukost-
plats för personalen. På pelarbordet ligger ett album med gamla bokmärken, 
och i den bruna spånkorgen bredvid ligger en hög av sönderlästa veckotid-
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ningar av typen ”Se och Hör”. Precis bakom den största fåtöljen står en CD 
spelare, bredvid den ligger hembrända CD-skivor på hög, där det med 
handskriven text står vad de innehåller; bland annat finns ”Evert Taubes 
sommarvisor”.  Snett mot rapporthörnan står ett stort vitt vitrinskåp där 
vaser och lite finare porslin syns genom den spröjsade glasdörren. Bakom 
hörnan med fåtöljerna finns balkongdörren som leder ut till den terrasslik-
nande balkongen. Även balkongen är omsorgsfullt inredd, med stora ute-
möbler som är draperade med matchande blommiga filtar, och på balkong-
golvet står några stora lerkrukor med växter.  

Brukarna på Vinterbacken 
På den studerade avdelningen bor tio brukare, alla med relativt omfattande 
hjälp- och omsorgsbehov. Medelåldern är hög, de flesta är närmare 90 år 
gamla. De tio brukarna skulle ur ett perspektiv kunna beskrivas som en ho-
mogen grupp. Samtliga är svenskfödda och har levt den senare delen av 
livet i Stockholmsområdet. Utifrån omsorgsarbetarnas beskrivningar är de 
från medel- och övre medelklass, och de flesta av kvinnorna har i likhet med 
männen förvärvsarbetat. 

Ur ett annat perspektiv är gruppen mindre homogen: brukarna har olika 
former av åldersrelaterade funktionsnedsättningar och därmed olika hjälp-
behov, även om ingen är i behov av mer avancerade omvårdnadsinsatser. 
Några av brukarna är uppenbart påverkade av demenssjukdom men har inte 
några problem med att förflytta sig, klä sig eller att äta själva. Andra brukare 
är mer påverkade av fysiska funktionsnedsättningar, och vissa brukare är 
påverkade av båda delarna. En faktor som också präglar gruppsammansätt-
ningen bland brukarna är den starka kvinnodominansen.11 Av de tio brukare 
som bor på avdelningen är endast två män. Så brukar fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga se ut enligt personalen.  

”Vi har inte så många män, så är det i äldreomvårdnad. Männen går bort 
först. Det är bara kvinnor här, aldrig mer än två män samtidigt”.  (kvinnlig 
omsorgsarbetare) 

Fördelningen mellan äldre män och äldre kvinnor på avdelningen kommer 
att få betydelse i den här rapporten, eftersom kvinnodominansen innebar att 
flertalet av de interaktioner jag observerade mellan omsorgsarbetare och 
brukare kom att ha kvinnliga brukare i centrum. Det innebär å ena sidan att 
min möjlighet att lyfta fram interaktioner med de manliga brukarna blir 
begränsad, å andra sidan är en majoritet av de brukare som bor på särskilda 

                              
11 Här skiljer sig Vinterbacken inte nämnvärt från riksgenomsnittet. Enligt officiell statistik 
utgörs totalt sett 70 procent av brukarna som bor i särskilda boendeformer av kvinnor (Soci-
alstyrelsen 2007). 
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boendeformer kvinnor. Så ur det perspektivet skiljer sig fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga brukare inte från det statistiska genomsnittet. 

Personalen på Vinterbacken 
Utöver att vara en privat bostad för brukarna är Vinterbacken också en of-
fentlig arbetsplats för ett flertal personalkategorier. I centrum för den här 
rapporten står omsorgsarbetare – undersköterskor, sjukvårdsbiträden och 
vårdbiträden – men här arbetar också enhetschefen, samordnaren, sjukskö-
terskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det finns också ytterligare per-
sonalkategorier representerade, men det var dessa personalgrupper som jag 
mestadels träffade under observationerna. 

Äldreomsorgen är traditionellt sett en kvinnodominerad verksamhet, så 
också Vinterbacken. Men sjukhemmet skiljer sig från det statistiska genom-
snittet som visar att 90 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena i 
äldre- och handikappomsorgen är kvinnor (Sveriges kommuner och lands-
ting 2007). På Vinterbacken är ungefär 30 procent av omsorgsarbetarna 
män. Det var en fördelning som i stort sett också gällde på den avdelning 
där jag utförde mina observationer, då tre av de åtta fast anställda var män. 
Det kan i sammanhanget noteras att det var två manliga omsorgsarbetare 
som hade de två schemalagda heltidstjänsterna, medan resterande arbetade 
deltid. Det var på många sätt en mycket erfaren och inarbetad arbetsgrupp 
jag observerade, och ingen av de fast anställda var under 30 år. 

Även andelen utrikesfödda omsorgsarbetare i personalgruppen skiljer sig 
från den statistiska fördelningen inom äldreomsorgen. Enligt Sveriges 
kommuner och landsting (2007) har andelen personal med annan etnisk 
bakgrund ökat markant sedan mitten av 1990-talet. Mer än 20 procent av 
dem som rekryterades till vård och omsorg år 2005 var födda utomlands. 
Bland det totala antalet anställda i omsorgen om äldre och funktionshindra-
de är andelen utrikesfödda 13 procent. På den studerade enheten var ungefär 
75 procent av omsorgsarbetarna i personalgruppen födda utanför Sverige, en 
andel som åtminstone delvis kan förklaras av sjukhemmets lokalisering i en 
storstad.12 De utrikesfödda omsorgsarbetarna på Vinterbacken var födda 
såväl inom som utanför Europa. 

Sammanfattningsvis går det att beskriva den studerade avdelningen i 
termer av både likhet och särart i relation till de statistiska beskrivningarna 
av liknande enheter i den svenska äldreomsorgen. Likheterna ligger i att det 
främst är kvinnor som bor, vårdas och arbetar på avdelningen. Särarten lig-

                              
12 Enligt en enkätstudie från 2005 ”Omsorgsvardag i Norden”, är andelen utrikesfödda om-
sorgsarbetare högre i storstadsregionen. I Stockholm, Göteborg och Malmö är 35 procent av 
omsorgsarbetarna födda utanför Sverige, jämfört med 8 procent i resten av landet (Szebehe-
ly, muntlig information oktober 2007). 
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ger i att det finns procentuellt fler manliga och fler utrikesfödda omsorgsar-
betare än det statistiska genomsnittet för äldreomsorgens personalgrupp. 

Arbetets organisering på Vinterbacken 
Morgonpassets tjänstgöring börjar klockan sju. På vardagsmorgnarna arbe-
tar tre omsorgsarbetare och på kvällen arbetar två. På helgerna bryts dessa 
rutiner, då är arbetsstyrkan två personer, under både dag- och kvällspass. 
Systemet är sårbart på så sätt att enheten inte tar in någon vikarie den första 
sjukdagen. Det innebär att dagens arbete inte kan planeras fullt ut förrän 
hela arbetsstyrkan är på plats. Skulle någon vara sjuk kan det hända att vissa 
arbetsuppgifter måste omprioriteras. Morgonen startar med en kopp kaffe, 
och med att den ansvariga sjuksköterskan anländer till avdelningen för att 
informera och förhöra sig om vissa brukares hälsotillstånd. Omsorgsarbe-
tarna verkar ha mycket olika syn på hur ingående morgonrapporten ska 
vara. De som är särskilt intresserade av medicinska frågor växlar några extra 
ord med sjuksköterskan, eller diskuterar brukarnas hälsotillstånd med kolle-
gorna, medan andra lyssnar mer förstrött. 

När rapporteringsproceduren, som kan vara mellan två och tio minuter, är 
klar infinner sig ”lugnet före stormen”. Några av omsorgsarbetarna sitter 
kvar vid bordet, medan de som föredrar en mer arbetsinriktad stil, intar sitt 
kaffe på stående fot samtidigt som de ordnar med beställningar av mat, för-
bereder brukarnas frukost eller springer över till någon annan avdelning för 
att låna lite ost eller några liter mjölk. Samtalen mellan personalen på mor-
gonen är ganska sparsamma, det som kan väcka lite diskussion är om det 
stått något särskilt i de gratistidningar som lästs på bussen eller tunnelbanan 
till arbetet. Så tycks det se ut oavsett om personalsammansättningen den 
morgonen består av en majoritet män, en majoritet kvinnor eller om arbets-
gruppen är jämnt blandad. Stämningen är lugn och dämpad, och det råder 
ingen stress, till och med brukarnas larmklockor är förvånansvärt tysta. 
Ibland larmar någon brukare för att ”kolla av” vem som arbetar i dag, och få 
bekräftat att de snart ska få hjälp. Flera av brukarna får också sin frukost på 
en bricka i sängen, och de får äta i lugn och ro innan de får hjälp att tvätta 
och klä sig. 

När klockan närmar sig åtta börjar det bli en viss rörelse bland omsorgs-
arbetarna. Rökarna tar en sista morgoncigarett, sedan fördelas morgonarbe-
tet. Det tycks inte finnas någon given arbetsfördelning, ändå förefaller det 
som att fördelningen av vem som ska ta vilken pensionär går smärtfritt. ”Jag 
går till Sonja”, säger Jim, ”vi trivs så bra ihop, det är så roligt att gå till hen-
ne”. Ingen av de andra verkar ha något att invända, i alla fall är det ingen 
som motsätter sig. Jim reser sig och går fram till köksbänken och läser på 
Sonjas matkort vad hon brukar vilja ha till frukost. ”Ska vi duscha Alma?”, 
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frågar Natalie och vänder sig till Tanya. ”Jag kan duscha henne om du hjäl-
per mig att ta upp henne”, svarar Tanya. Personkemin mellan omsorgs-
arbetarna och brukarna är vägledande för arbetsfördelningen. Finns det om-
sorgsarbetare som gärna vill hjälpa en viss speciell brukare, ses inte det som 
ett problem av kollegorna. 

”Vissa andra har jätteproblem med vissa (brukare, min anm.), men de kanske 
har det bra med någon annan. Man får ju en viss personkemi med några 
stycken, visst får man det.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Som på en given signal reser sig alla och köket töms, sedan är det full fart i 
ungefär två timmar, och omsorgsarbetarna ruschar mellan brukarnas lägen-
heter med matbrickor, hjälper till med morgonhygien och ger annan hjälp. 
Det blir en kontrast mot lugnet bara några minuter tidigare. 

Det visar sig tydligt att arbetsordningen präglas av en schemalagd stress 
(jmf Freed Solfeldt 1990; 1992). Det innebär att arbetet präglas av perioder 
av extrema arbetstoppar (morgonarbetet) när det är många uppgifter som 
ska utföras på kort tid. Topparna avlöses sedan av lugna platåer, framförallt 
när lunchen är avklarad och avplockad. Sedan finns det tidpunkter när ar-
betsbelastningen befinner sig i ett mellanläge, det finns en hel del att göra, 
men arbetet utförs inte under riktigt samma tidspress som under arbetstop-
parna. Ett exempel på det är kvällsarbetet efter middagen. Att kvällen blir 
lugnare kan bero på att omsorgsarbetarna har betydligt längre tid på sig att 
utföra kvällsarbetet än morgonarbetet, det enda underförstådda kravet är att 
brukarna ska ligga i sängen innan nattpersonalen börjar klockan 21. På mor-
gonen finns kravet att brukarna ska vara påklädda och ”klara” inom en rim-
lig tid, utöver det ska uppgifter som dusch och ”sköta magar” också hinnas 
med under det intensiva morgonarbetet mellan 8 och 9.30. 

Till matsalen kommer två eller högst tre brukare upp för att äta frukost. 
Det förvånar mig till en början, men de flesta brukare tycks föredra att få äta 
frukost i lägenheten hellre än i den gemensamma matsalen. När de flesta 
brukare kommit upp samlas omsorgsarbetarna i köket för en gemensam 
personalfrukost. Efter frukosten hjälps man åt att ta upp brukare som fortfa-
rande ligger i sängen. Resten av förmiddagen går åt till städning av rummen, 
och till genomgång och sortering av tvätt och andra rutinuppgifter. Även om 
omsorgsarbetet riktat till brukarna upptar den största tiden, tar uppgifter som 
städning, tvätt, beställning av mat och förrådsvaror också mycket tid i an-
språk. 

Vid 12-tiden kommer maten från det närliggande centralköket. Vid det 
här laget sitter nästan samtliga brukare kring det rektangulära köksbordet 
med en haklapp om halsen. De flesta brukar till skillnad från frukosten äta 
lunchen och middagen gemensamt i köket. Brukarna har bestämda platser 
vid bordet, och vissa blir mäkta irriterade om en medboende av någon an-
ledning råkar sätta sig på fel plats. 
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Vid lunchen ställer personalen fram de varma kantinerna direkt på disk-
bänken. Medan en ur personalen portionerar ut mat på tallrikarna, går den 
andra runt och serverar dricka ur en glaskanna. Det är liv och rörelse i kö-
ket, och trots att brukarna äter, passar personalen på att genomföra diverse 
aktiviteter under tiden, som att plocka i och ur diskmaskinen. Några ”peda-
gogiska måltider” verkar inte förekomma. Aptiten är lite varierande, men 
några av brukarna säger uttryckligen att de ”sparar” sig för att också orka 
med den uppskattade efterrätten som serveras efter varje måltid. Men så fort 
efterrättsskålen är tom börjar flera av brukarna skruva på sig. De som kan gå 
själva tar rollatorn och går in till sin lägenhet, medan de som är i behov av 
assistans kastar blickar mot personalen för att få hjälp. Det är inte särskilt 
ofta någon brukare självmant stannar kvar för att småprata eller umgås, 
varken med varandra eller med omsorgsarbetarna. Vid matbordet uppstår 
små gruppkonstellationer där brukare som funnit varandra småpratar sins-
emellan, men i övrigt intas måltiderna under tystnad. Flera av brukarna talar 
bara när det är något de önskar av omsorgsarbetarna, som mer dryck och 
liknande. 

För omsorgsarbetarna innebär tiden efter att lunchen är serverad och av-
plockad en kortare stunds andhämtning. Då samtliga brukare vanligtvis vilar 
efter lunchen blir köket tomt och tyst. Det är dock inte alla dagar som tiden 
mellan klockan 12 och 13 blir ett tillfälle till paus för omsorgsarbetarna. 
Vissa dagar är det kringuppgifter som inte hunnits med tidigare under dagen 
som behöver göras, ibland kommer det någon tidigt anländande anhörig 
som vill prata, och ibland är det någon brukare som stannar uppe och pratar. 
Vid något tillfälle är det också personalmöten inplanerade vid den här tiden. 
Vid de tillfällen inget av detta inträffar, kan omsorgsarbetarna sätta sig ner 
tillsammans och ta en smakportion av mat som är över och prata lite med 
varandra. Det varierar alltså mellan olika dagar om tiden mellan lunchen 
och eftermiddagskaffet är arbetsinriktad, anhöriginriktad, brukarinriktad 
eller kollegialt inriktad. 

När klockan slår två på eftermiddagen är det kaffedags, vilket är ett upp-
skattat tillfälle både för omsorgsarbetarna och för brukarna då det bryter 
tristessen som vilat över avdelningen. Eftermiddagskaffet med tillhörande 
kaffebröd är något som de flesta av brukarna längtat efter. Då brukarna nu är 
utvilade efter lunchen blir eftermiddagskaffet ofta en uppsluppen och 
gemytlig stund.  Nu har också kvällspersonalen kommit, omsorgsarbetarna 
drar sig lite undan för att avrapportera vad som hänt under dagen. Under 
eftermiddagsrapporten är köket som mest välbefolkat, utöver de tre om-
sorgsarbetare som arbetat under dagen kommer de två som skall arbeta 
kvällspasset. Precis som under morgonrapporten är det bundet till olika per-
sonliga uppfattningar hur pass ingående kvällsrapporten blir, några går me-
todiskt igenom alla brukare och berättar noga och ingående vilka brukare 
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som duschat, vem som fått extra smärtstillande, medan andra tycker att det 
räcker med ett ”det har varit lugnt”. 

Det som komplicerar eftermiddagsrapporten till skillnad från morgonrap-
porten är att köket nu är befolkat av brukarna, vilket innebär att gränserna 
mellan det offentliga och det sekretessbelagda blir mer flytande. Denna 
halvformella aktivitet äger rum i den del av köket som jag har betecknat 
som rapporthörna, och varje person med normal hörsel kan uppfattas vad 
som sägs. Trots att jag ibland sitter några meter bort hör jag allt som sägs 
under avrapporteringarna, vilket också torde gälla några av brukarna eller 
närvarande anhöriga. 

Att så har blivit fallet kan främst sägas bero på avdelningens arkitektur: 
det finns inget utrymme som på ett bra sätt fungerar som plats för utbyte av 
rapporter och liknande. Det kan i sin tur vara en effekt av det Madsen 
(2002) skriver, att ”nyare” sjukhem saknar det personalrum som på de stor-
skaliga sjukhemsenheterna traditionellt återfinns i nära anslutning till avdel-
ningen. Därför blir köket och rapporthörnan en plats för såväl arbete och 
rapport som kollegial gemenskap.  

På Vinterbacken finns visserligen en sjuksköterskeexpedition, men den är 
ofta upptagen, dessutom är den alldeles för liten för att fungera som plats för 
rapportutbyte mellan personalen. Härutöver finns ett gemensamt personal-
rum för hela sjukhemmet i källaren, men det säger sig självt att personalen 
inte kan lämna avdelningen obevakad. Möjligen är detta en avsedd effekt av 
den hemlikhetsideologi som präglar moderna sjukhem och som innebär att 
det inte ska finnas några separata rum för personalen, de ska ständigt vara 
tillgängliga för brukarna.  

Konsekvensen kan dock bli det som Liveng (2006) noterar i en dansk av-
handling, nämligen att personalen försöker göra en del av avdelningen till 
”sin”. Det är möjligt att tolka det som att rapporthörnan på Vinterbacken 
fyller en sådan funktion. Att sitta i rapporthörnan (där det går att sitta med 
ryggen mot brukarna) tror jag ger möjlighet till en tillfällig distans från bru-
karna, och en markering från omsorgsarbetarna att de inte är tillgängliga för 
tillfället. 

När avrapporteringen är klar förbereder sig dagpersonalen att gå hem. 
Vid denna tid börjar också de anhöriga dyka upp på avdelningen. Vanligtvis 
går de in till brukarens lägenhet och stänger dörren. Även de brukare som 
inte får besök går in en stund till sig, eftersom det dröjer några timmar innan 
middagen serveras. Precis som mellan lunchen och eftermiddagskaffet upp-
står några timmars tristess, åtminstone för brukarna. Kvällspersonalen ver-
kar därför ha det relativt lugnt fram till middagen, eftersom de flesta kring-
uppgifter redan är gjorda av dagpersonalen. Tiden används främst till ge-
menskap med de brukare som är uppe, småprat med anhöriga, samt kollegi-
al gemenskap. 
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När middagen serveras kring halvsextiden, passar de sista anhöriga på att 
säga hej då för den här gången. Eftersom brukarna känner till rutinerna har 
de flesta kommit ut i köket i god tid till middagen. Rutinerna kring midda-
gen är ungefär likadana som vid lunchen. Möjligen är det lite mer stressigt 
nu, eftersom personalen nu består av två personer i stället för tre som vid 
lunchen. Dessutom är några av brukarna betydligt tröttare så här på efter-
middagen. Så några som tidigare klarade av att äta själva behöver nu viss 
praktisk uppbackning för att få i sig middagsmaten. Efter middagen stannar 
de brukare som orkar kvar i matsalen och dricker en kopp kaffe, men för de 
allra flesta och för personalen har planeringen inför det stundande sänggå-
endet inletts. 
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Kapitel 5: Materialiseringen av kön 

När kön diskuteras i olika sammanhang tenderar det främst att handla om 
konkreta relationer mellan män och kvinnor, eller om analyser av olika 
gruppers positioner till varandra relaterat till ett maktperspektiv. Men kön är 
också på många sätt att betrakta som en social produkt som produceras och 
reproduceras genom såväl medvetna som oreflekterade handlingar. Kön 
skapas även genom observerbar materialisering genom exempelvis kläder, 
frisyrer och smink, som skapar en tydlig distinktion mellan kategorierna 
kvinnor och män. Genom dessa attribut ser vi oftast om det är en man eller 
kvinna vi har framför oss. Kön är alltså något vi inte bara är, utan också 
något som görs (Elvin-Novak & Thomsson 2003; West & Zimmermann 
1987). Connell (2003a) betonar den aktiva människan i skapandet av genus, 
och skriver att genus skapas genom socialt förkroppsligande. Däremot finns 
det strikta normeringar i samhällskulturen (den heterosexuella ordningen) 
som förhindrar att dessa överskridanden sker i någon större utsträckning (jfr 
Butler 2006).  

Hur vi genom fysiska attribut väljer att framställa oss själva präglas dels 
av egna val, dels av omgivningens förväntningar om hur exempelvis män, 
kvinnor, lokaler och liknande, som representerar en viss kategori, förväntas 
vara och se ut för att bli begripliga. Dessa normerande föreställningar gäller 
inte bara människor. Även institutioner som exempelvis sjukhem påverkas 
av normativa förväntningar om hur de bör se ut och vad som bör finnas där. 
Under observationerna gjorde jag flera iakttagelser som kan härledas till en 
materiell aspekt av kön, exempelvis omsorgsarbetarnas kläder och sjuk-
hemmets inredning. 

En arbetsplats bland pelargoner, begonior och dukar 
Inledningsvis ska jag belysa vilken betydelse inredningen på sjukhemmet 
hade för personalen och brukarna, om den kan relateras till kön, samt om 
inredningen på Vinterbacken bidrog till en arbetsdelning mellan manliga 
och kvinnliga omsorgsarbetare. 

I en jämförelse mellan studier om äldreomsorgen och barnomsorgen blir 
det tydligt att inredningens betydelse problematiserats i högre utsträckning 
inom det senare verksamhetsfältet. Det gäller såväl inredningens betydelse 
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för pojkar och flickor som manliga och kvinnliga förskolelärare relaterat till 
ett köns-/genusperspektiv. Margareta Havung (2000) och Marie Nordberg 
(2005) har i sina studier visat att inredningen på barnstugor kan bidra till en 
traditionell arbetsdelning mellan manliga och kvinnliga förskolelärare, och 
att olika rum och aktiviteter på barnstugorna blir könsmärkta. Utsmyckning-
en av verksamheten var något som den kvinnliga personalen ansvarade för 
och männen distanserade sig till. Däremot var rum som hobbyhörnan och 
fysiska utomhusaktiviteter något som den manliga personalen hade större 
ansvar för och som kvinnorna i sin tur kunde hålla en viss distans till.  

Inredning är traditionellt något som enligt Lundgren (2000) framförallt 
förknippas med kvinnor, men kan inredningen på Vinterbacken beskrivas 
med könsmärkta förtecken? Ur ett perspektiv kanske det skulle vara möjligt 
att beskriva miljön på Vinterbacken med kvinnliga förtecken. Möblerna, 
dukar i mönstrade färger, blommorna och gardinerna gav åtminstone till en 
början ett ”kvinnligt” ombonat intryck. Men försöken till utsmyckning 
kvävdes dock ganska tydligt av den funktionella inredningen som samtidigt 
präglade avdelningen, och vem som helst kunde vid en snabb anblick på 
avdelningen konstatera att det här inte var ett ”hem” i traditionell mening. 
De tre höga kylskåpen som säkert var kring 180 cm höga, rader av vita 
köksskåp och lättstädade köksbänkar i neutrala färger och avsaknaden av 
mattor gav åtminstone mig tankar om en viss institutionalisering. Inte ens 
utsmyckningen var fri från institutionstänkande, då jag bland annat får be-
rättat för mig att de grönblommiga gardinerna var brandsäkra. 

Blandningen mellan den ”hemtrevliga inredningen” och den ”institutio-
nella inredningen” kanske dämpade intrycket av feminint iscensättande på 
avdelningen. Det verkade inte heller vara så att de kvinnliga omsorgsarbe-
tarna relaterade sig mer till miljön än de manliga omsorgsarbetarna. Den 
enda kommentaren jag hörde under observationerna var när en kvinnlig 
omsorgsarbetare konstaterade att ”gardinerna har hängt här i flera år”. En av 
anledningarna till det neutrala förhållningssättet kan vara att personalen inte 
varit delaktig i valet av inredning. Jag får veta att det är ”förvaltningen” som 
valt ut och möblerat avdelningen. Som Lundgren (2000) skriver är det möj-
ligt att fråga sig om inredningen säger mer om personalens (förvaltningsper-
sonalens det här fallet) än brukarnas (och omsorgsarbetarnas) smak. Hur 
som helst är det förmodligen svårare att engagera sig i en miljö som man 
inte själv varit delaktig i att skapa. 

Avdelningens fysiska miljö verkade inte heller skapa någon tydlig ar-
betsdelning mellan manliga och kvinnliga omsorgsarbetare, liknande den 
som framkommit i Havungs (2000) och Nordbergs (2005) studier av 
barnstugor. Att vattna blommor, plocka bort blomblad, sopa golv eller skaka 
dukar var uppgifter som jag såg både manliga och kvinnliga omsorgsarbeta-
re utföra. Uppgifterna utfördes av den som kände sig manad när det fanns 
lite extra tid över, och tycktes inte vara arbetsuppgifter som kunde relateras 
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till kön. Att inredningen och miljön på Vinterbacken inte inkorporerades av 
omsorgsarbetarna som en del av omsorgsstrategin i relation till brukarna kan 
vara en tänkbar anledning till den frånvaron av engagemang kring inred-
ningen som jag uppfattade existerade bland personalen.  

Här verkade personalens syn på sjukhemmets miljö skilja sig från ideal-
bilden av ett gruppboende för dementa. Inredningen på ett gruppboende för 
dementa har Öhlander (1996) beskrivit som den traditionella institutions-
vårdens motbild. Gruppboenden för dementa ska vara en plats där den de-
menta trots förvirring kan känna trygghet, igenkännande och gemenskap. 
Hur dessa gruppboenden bör se ut har beskrivits i Demensförbundets riktlin-
jer, och dessa riktlinjer har fått stor inflytande vid utformningen av grupp-
boenden runt om i landet. I en studie av ett byförankrat gruppboende för 
dementa skriver Jeppsson Grassman (1997) att intentionen från personalens 
sida var att såväl lokaler som verksamheter skulle knyta an till den boendes 
tidigare liv.  

På gruppboenden för dementa finns det en tanke att boendemiljön i likhet 
med inredningen på barnstugor ska fylla en slags pedagogisk/terapeutisk 
funktion. Inredningen ska utöver att väcka minnen till liv genom att möble-
ras med ting som skapar igenkännande, också anpassas till de svårigheter en 
demenssjukdom innebär, så att det blir lättare att orientera sig på avdelningen.  

På Vinterbacken ser jag inte att inredningen fyller någon sådan pedago-
gisk funktion. En av anledningarna till detta kan vara att den pedagogiska 
funktionen på gruppboenden för dementa inbegriper att brukarna ska vara 
delaktiga i hushållssysslor som matlagning och dukning (Nilsson Motevasel 
2006; Whitaker 2007). På Vinterbacken skulle dessa aktiviteter på grund av 
brukarnas fysiska funktionsnedsättningar vara svåra att genomföra. En an-
nan förklaring kan vara att det inom de ordinära sjukhemsenheterna inte 
finns någon tradition av att brukarna förväntas vara delaktiga i de vardagliga 
göromålen på avdelningen, även om några av dem mycket väl skulle kunna 
vara delaktiga i vissa göromål Inredningen kan därför beskrivas som ett 
medel för att skapa en sorts hemkänsla åt brukarna, snarare än ett medel för 
att skapa delaktighet i vardagen. Jag tolkar mina intryck av inredningen på 
Vinterbacken som en blandning mellan institution och hem, med betoning 
på det senare. 

Inte heller brukarna verkade särskilt engagerade i den fysiska miljön på 
avdelningen, jag hörde inte någon kommentera den i någon större utsträck-
ning. En av kvinnorna tyckte till exempel att blomsterprakten i fönstren 
enbart skymde utsikten. Det fanns dock vissa inredningsdetaljer som väckte 
glädje, som vackra servetter eller ett konstverk i korridoren. Eftersom bru-
karna på avdelningen främst tillbringade dagarna i sin lägenhet är det möj-
ligt att de var mer intresserade av inredningen i den egna lägenheten. De 
flesta av brukarna verkade enbart betrakta det gemensamma köket som en 
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plats för inmundigande av mat och dryck, snarare än en plats för gemen-
skap, trivsel och samvaro. 

Magnus Öhlander (1996) skriver att de demenssjuka kvinnorna på det 
gruppboende han studerade tycktes må bra av att leva i en hemlik miljö, 
men att de trots allt förstod att någonting inte stämde. På Vinterbacken fanns 
det några brukare som hade demensliknande funktionsnedsättningar, men 
inte heller de verkade betrakta det här som ett ”hem”. En av kvinnorna be-
rättade för mig att det här var ett hotell, där hon fick äta gratis. Själv längta-
de hon efter att få komma till en ”institution” eftersom hon upplevde att 
hennes hjälpbehov hade blivit större. Detta synsätt var ännu mer uttalat 
bland de brukare som inte hade någon påtaglig kognitiv funktionsnedsätt-
ning. När de berättade om sitt ”hem” handlade det uteslutande om tiden ”när 
jag bodde på Y-gatan, eller när jag bodde i X-stad”; när de talade om sin 
lägenhet på Vinterbacken talde de om ”rummet”.  

Däremot går det nog att säga att inredningen till viss del påverkade inter-
aktionerna mellan omsorgsarbetarna och brukarna ur ett könsperspektiv, 
genom att det gemensamma utrymmet just var köket, inte garaget eller käl-
laren. De äldre kvinnorna blev med eller mot sin vilja en symbol för en tra-
ditionell kvinnosyn om rummens olika könsmärkning. Ofta kom samtalen 
att handla om sådant som kan relateras just till köket, som tillredningen av 
mat, dofter av mat eller bordets dukning, områden som de äldre kvinnorna 
förutsattes vara intresserade av. Utöver att vara en förlängning av ett tradi-
tionell tänkande kring kön visar det på en konservativ syn på äldre mäns och 
kvinnors intressen. En syn som befäster föreställningen om kvinnor som 
heminriktade och män som samhällsinriktade. Nu deltog de äldre kvinnorna 
gärna i diskussionerna, men oftast inleddes dessa av omsorgsarbetarna.  

Att matsalen/köket var det gemensamma rummet på sjukhemmet kanske 
kan ses som exkluderande av de äldre männen. Anders Bergh (2002) skriver 
att det i kvinnodominansen inom äldreomsorgen kan vara svårt för äldre 
män att finna någon att tala med om ”manliga intressen”, som exempelvis 
arbetsliv, jakt och liknande. Ur det perspektivet kanske det kan vara en 
nackdel att majoriteten av den gemensamma samvaron mellan omsorgsarbe-
tarna och brukarna sker i köket. Det finns inte så mycket i ett kök som på ett 
naturligt sätt väcker diskussioner och samtalsämnen som kan beskrivas som 
mer maskulint kodade. Samtidigt kan det ju vara så att äldre män inte har 
några specifika behov som påtagligt skulle skilja sig från äldre kvinnor. Det 
är exempelvis inte givet att de äldre männen på Vinterbacken var mer intres-
serade av arbetsliv än kvinnorna, de flesta av de kvinnliga brukarna hade i 
likhet med männen förvärvsarbetat. 

Hur de två äldre männen på Vinterbacken uppfattande köksmiljön är jag 
osäker på, dels eftersom de var betydligt mer tystlåtna än de äldre kvinnor-
na, dels tillbringade männen mindre tid vid matplatsen än vad kvinnorna 
gjorde. Men de könsmärkta samtalsämnena om köket och matens beskaf-
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fenhet var tydligt riktade till de kvinnliga brukarna och var något som de 
äldre männen inte var delaktiga i. Däremot är jag osäker på om det berodde 
på att de äldre männen frivilligt drog sig undan, eller om det berodde på att 
omsorgsarbetarna förutsatte att de inte var intresserade, och därför inte in-
ledde samtal om kökets beskaffenhet och köksrelaterade frågor med dem i 
samma utsträckning som de gjorde med de kvinnliga brukarna. 

Arbetskläder och kön 

En morgon när Clara kommer till jobbet känner jag inte igen henne, men jag 
kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Min första tanke är att hon har 
klippt sig, och att det är därför som jag inte känner igen henne. Efter ett tag 
kommer jag på vad det är: Clara har på sig en helvit arbetsdress, som tradi-
tionellt sammankopplas med personal som arbetar på sjukhus. Annars brukar 
Clara oftast vara klädd i vita byxor och någon bussarong i en klar färg. (ur 
fältanteckningarna) 

Inom flera serviceyrken används arbetsuniformer av något slag, i vissa fall 
finns det också manlig respektive kvinnlig modell av arbetsuniformen. På 
Vinterbacken finns det ingen gemensam arbetsuniform, utan det är fritt för 
omsorgsarbetarna att (inom rimlighetens gränser) själva välja vad de vill ha 
på sig på arbetet. Samtliga omsorgsarbetare använde också arbetskläder som 
de bytte efter avslutat arbetspass. Att de själva kunde välja arbetskläder gav 
mig möjlighet att studera eventuella olikheter mellan manliga och kvinnliga 
omsorgsarbetares klädval, samt om arbetskläderna blev ett sätt att markera 
kön. Överhuvudtaget är arbetskläder inom äldreomsorgen ett omtvistat 
ämne: ska det ses som en personalrättighet, eller innebär idealet om det egna 
boendet att personalen bör arbeta i ”civila” kläder? 

Grönholm (2003) har i en studie av finländska närvårdare lyft fram uni-
formens betydelse. I hennes intervjupersoners utsagor visade det sig att 
uniformen utöver att skydda mot kontakten av kroppsvätskor, samtidigt 
användes för att skapa en distans mellan vårdarna och brukarna. Troligtvis 
kan bärandet av arbetsklädsel på Vinterbacken tolkas ur ett liknande per-
spektiv. Dels spelar smutsaspekten in för behovet att ha arbetskläder, dels 
var det troligtvis skönt att byta om till ”civila och rena” kläder efter arbetspas-
sets slut, eftersom det skapar en åtskillnad mellan arbetslivet och privatlivet.  

När det gällde valet av arbetskläder var det särskilt en personalkategori 
som utmärkte sig, de kvinnliga sjuksköterskorna. Det som särskilde just 
dem var att flera bar en tunikaliknande arbetsdress. Den kan beskrivas som 
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en vadlång klänning med knäppning framtill.13 Möjligen var det så att sjuk-
sköterskorna hade patent på just den klädseln, i vart fall såg jag aldrig någon 
annan personalkategori använda ”damarbetsklänning”. Jag tolkar det som 
att sjuksköterskorna var i behov av något som framhävde deras särart. 

När jag studerade om omsorgsarbetarna markerade kön genom klädsel 
observerade jag att de manliga omsorgsarbetarnas arbetskläder känneteck-
nades av en större mångfald än de kvinnliga omsorgsarbetarnas. Två av 
männen på avdelningen var ungefär likadant klädda, de hade bomullsbyxor 
av chinosmodell med gylf och skärp. På överkroppen bar de en pikétröja i 
diskret färg. Det som kännetecknande männens arbetskläder var att de var 
inspirerade av ”civilt” mode, och de hade förmodligen inte rönt någon upp-
märksamhet om de vistats med arbetskläderna på utanför sjukhemmet. Klä-
derna kunde inte direkt sammankopplas med omsorgsarbete. 

När jag gick mellan olika avdelningar såg jag att det fanns manliga om-
sorgsarbetare som valt helt andra arbetskläder. En av männen var exempel-
vis klädd i bomullsbyxor med tillhörande bussarong helt i lila, en annan 
man hade knickers, kortärmad tröja, samt fötterna instuckna i ett par plast-
sandaler av strandmodell. Variationen på männens klädsel var som sagt 
mycket stor. 

Däremot visade inte de kvinnliga omsorgsarbetarna på samma mångfald i 
valet av arbetskläder. De allra flesta hade på sig ett par bomullsbyxor av 
sjukhusmodell som hölls på plats med hjälp av det invävda resårbandet i 
midjan, och till byxorna bar kvinnorna i allmänhet en traditionell bussarong. 
De kvinnliga omsorgsarbetarnas klädsel liknande varandra, det var bara 
färgställningen på arbetsdressen som varierade. Medan männen vanligtvis 
bar kläder i mörka färger, var kvinnornas byxor och bussaronger ofta i star-
ka klara färger, som rosa, gult eller rött. Kvinnornas arbetskläder kunde i 
högre utsträckning än männens sammankopplas med vård- och omsorgsar-
bete, då de liknade de kläder som används på sjukhus. 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som om de kvinnliga omsorgsarbetar-
na i hög utsträckning rörde sig inom likartade normativa ramar. Skeggs 
(2000) visar i en studie om brittiska arbetarklasskvinnor att likhet i utseende 
(och därmed kläder) är ett sätt för kvinnorna att visa på en social tillhörig-
het. Utifrån Skeggs resonemang går det att spekulera i om det fanns en nor-
mativ ordning på Vinterbacken som innebar att likhet i klädsel var viktigare 
för kvinnorna än för männen för att skapa en kollegial likhet i arbetsgruppen. 

Äldreomsorgen kan i jämförelse med den traditionella sjukvården beskri-
vas som en organisation som präglas av en svag hierarkisk struktur. På ett 
sjukhus är det ofta definierat på förhand vilka arbetskläder som bör bäras av 
olika yrkesgrupper; arbetskläder är också något som vanligtvis är obligato-

                              
13 I en sökning på Internet (Google) över hur dessa plagg skulle benämnas, använder en 
etablerad producent av arbetskläder inom vård och omsorg begreppet ”damarbetsklänning” 
för att beskriva detta plagg. 



47 
 

riskt. Ekstrand (2005) har i en avhandling bland annat belyst hur de manliga 
sjuksköterskorna konstruerade sin maskulinitet genom att använda andra 
kläder än sina kvinnliga kollegor.  

Arbetet inom äldreomsorgen betraktades tidigare som ett utpräglat 
”kvinnoarbete”, och till skillnad från medicinen ansågs inte någon ”manlig 
kompetens” behövas. Under hemtjänstens uppbyggnad var det exempelvis 
otänkbart att en man skulle arbeta som hemvårdare (Thullberg 1990). Så de 
traditioner och normer som utvecklades i den offentliga äldreomsorgen kom 
främst att omfatta kvinnor. För de män som arbetar inom äldreomsorgen 
bidrar förmodligen den svaga hierarkiska strukturen (och därmed svag hete-
ronormativitet) samt avsaknaden av traditionella arbetskläder till att männen 
blir friare än kvinnorna att själva få välja vad de vill ha på sig. För de män 
som inte vill avvika från den heteronormativa ordningen finns möjligheten 
att välja arbetskläder som kan uppfattas som mer maskulint inspirerade, som 
inte direkt associerar till omsorgsarbete. För de män som inte känner samma 
behov att markera sin maskulinitet fanns möjligheten att använda liknande 
arbetskläder som de kvinnliga kollegorna. Under mina observationer såg jag 
också hur vissa av männen genom kläder kunde utmana traditionella köns-
föreställningar utan att besväras av detta: 

Enhetschefen har kommit upp på avdelningen. Den manliga omsorgsarbeta-
ren Johan, står vid diskbänken iklädd ett blått köksförkläde. ”Vad chic du är i 
förkläde” säger enhetschefen skämtsamt. Johan skiner upp av kommentaren. 
”Ja vi måste ju använda det nu när vi har ett”, svarar han. Det verkar Johan 
vara ganska ensam om att tycka, för jag ser aldrig att någon av de andra 
manliga omsorgsarbetarna använder förklädet. (ur fältanteckningarna) 

Connell (2003b) skriver att det vanligtvis är viktigt att maskuliniteten inte 
allt för nära lierar sig med det feminina. För män som Johan tycktes närhe-
ten till det feminina inte vara ett problem, trots att han sammankopplades 
med benämningar som ”chic”, som vanligtvis sammankopplas med kvin-
nors kläder och utseende. Kanske är det så att äldreomsorgen är så starkt 
kodad som kvinnlig att det inte gör någonting om män föredrar att vara 
klädda ungefär som kvinnor, och att de därmed kan materialisera en annars 
otänkbar femininitet. Jag tolkade det som att de män, som så önskade, kun-
de iscensätta en alternativ maskulinitet genom kläder, utan att riskera de 
sanktioner som annars kan drabba den som inte tydligt markerar sitt kön och 
sin sexualitet. 

Brukarnas förkroppsligande av kön  
Till skillnad från personalen behövde brukarna viss assistans för att kunna 
göra kön. En ytterligare aspekt var att de anhöriga genom inredning av lä-
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genheten samt inköp av kläder och smink påverkade möjligheten för bru-
karna att göra kön. 

I samband med att jag gick in genom dörren till någon av lägenheterna 
stod det ganska snabbt klart för mig om lägenheten tillhörde en man eller en 
kvinna. Olikheterna låg framförallt i att det i kvinnornas lägenheter vanligt-
vis fanns betydligt fler möbler, fler fotografier och fler personliga tillhörig-
heter än i männens rum. En av männens rum var exempelvis möblerat med 
sjukhemmets möbler för att fylla ut det lite, vilket skapade en stark känsla 
av institution. Samtidigt vill jag poängtera att inte heller alla kvinnorna dis-
ponerade välfyllda lägenheter eller rika möblemang. En av de kvinnliga 
brukarna hade en mycket sparsamt möblerad lägenhet; utöver sjukhemmets 
säng var den enda möbeln i lägenheten en sliten hylla från 1970- talet. En av 
omsorgsarbetarna berättade också att ”hennes gode man har varit i hennes 
förra lägenhet, men där fanns bara skit, hon har varit jättesnål”. Men även 
om det fanns undantag var diskrepansen till männens spartanskt inredda rum 
i allmänhet påtaglig. Samtidigt var detta inte något som kommenterades, 
inte heller betraktades männen som snåla. 

Varför det ser ut så här vet jag inte, och eftersom jag inte intervjuade någ-
ra anhöriga så faller frågan utanför studiens ramar. Jag hävdar detta efter-
som jag har en föreställning om att det i stor utsträckning är just anhöriga 
som avgör och bestämmer om och i så fall vad av det tidigare bohaget som 
skall flyttas med till sjukhemmet. Men skillnaden mellan mäns och kvinnors 
rum/lägenheter på sjukhem har jag själv reflekterat över då jag arbetade som 
underskötare på olika sjukhem, och då särskilt noterat att betydligt mindre 
kraft läggs ner på att skapa hemtrevnad åt äldre män än åt kvinnor. En för-
klaring kan vara den traditionella synen på manligt och kvinnligt, där hem-
met ses som en central aspekt i en kvinnas liv, medan de gamla männens 
tidigare liv ses som inriktat mot uppgifter utanför hemmet. Detta kan i sin 
tur skapa en föreställning av att det är viktigare för kvinnor än för män med 
hemtrevnad. En annan aspekt är att det här är en effekt av demografiska 
faktorer, äldre kvinnor är ofta ensamstående medan äldre män i högre ut-
sträckning kan ha en partner som fortfarande bebor den tidigare bostaden, 
varför det inte alltid finns en bostad att tömma. På Vinterbacken hade åtmin-
stone en av de båda männen sin fru i livet, medan bara en av de åtta kvinnli-
ga brukarna hade sin make kvar i livet. 

Olikheterna mellan män och kvinnors rum/lägenheter är också något som 
Bergh (1993;1995) observerade i sin studie på sjukhem. Vidare beskriver 
Bergh hur detta innebar att de äldre kvinnorna genom personlig inredning 
signalerade individualitet. Den studien genomfördes på ett sjukhem med 
flerbäddsrum. På det sjukhem som jag studerade, där brukarna hade egna 
lägenheter, blev de äldre kvinnornas individualitet än mer påtaglig. Jag tol-
kade valet av möbler som ett sätt att markera klass, samt att tavlor och foto-
grafier berättade något om de äldre kvinnornas liv före mötet med omsorgs-
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organisationen. Individualitet kan också förstås på så sätt att den rika inred-
ningen väckte möjligheter till samtal med de äldre kvinnorna, t ex att kom-
mentera en tavla eller ett fotografi eller någon vacker blomma i fönstret. 

I det vardagliga arbetet hjälpte omsorgspersonalen framförallt de kvinn-
liga brukarna att stärka sin kvinnlighet. De kvinnliga brukarna var i allmän-
het mycket måna om att få ha på sig vackra kläder, lukta gott samt bära 
smycken. När jag exempelvis träffar Matilda första gången kan jag inte låta 
bli att lägga märke till de två små burkarna med ansiktskräm av välkänt 
märke som står på nattduksbordet. ”Dom är bra dom där” säger Matilda till 
mig när hon ser att jag lagt märke till burkarna. ”Har du sett hur jag ser ut i 
ansiktet?” Matilda pekar med långfingret mot några röda fläckar på hakan, 
näsan och kinden.  

När det gällde de äldre männen har jag inte uppfattningen att deras utse-
ende var av mindre betydelse, åtminstone inte för omsorgsarbetarna. De få 
gånger jag såg dem uppe i matsalen var de alltid renrakade och kammade. 
Däremot var de inte alls lika uppklädda som de kvinnliga brukarna, det be-
rodde enligt personalen på att männen inte hade samma intresse av kläder 
som kvinnorna. 

Under mina deltagande observationer blev jag varse om hur måna om-
sorgsarbetarna (oavsett kön) tycktes vara om att sköta de kvinnliga brukar-
nas utseende. Men det var samtidigt tydligt att den brukare som inte hade 
tillgång till smink, kläder och smycken inte fick sitt utseende lika väl 
omskött. Att uttrycka kön var alltså inte oberoende av tillgången till yttre 
attribut. En reflektion som jag gjort är om tillgången till skönhetsattribut 
egentligen speglar den gamlas egen önskan, eller om det snarare ska ses 
som en önskan från anhöriga att den gamlas utseende fortfarande ska skötas 
om, oavsett om den gamla är intresserad eller inte.  

När Fredrik duschat Yvonne torkar han henne omsorgsfullt. När hon fått på 
sig linnet frågar han vad hon vill ha på sig. ”Vill du ha kjolen?”, han pekar 
på en stol där en blå kjol hänger. Det vill inte Yvonne, Fredrik öppnar garde-
roben. På galgar hänger rader med klänningar, blusar och byxor. Yvonne pe-
kar, och Fredrik plockar fram den ena klänningen efter den andra, till slut 
faller valet på en svart klänning med orangerutigt mönster. Innan han trär 
klänningen över huvudet rullar han deodoranten under hennes armhålor. 
Framför henne står parfymflaskan. Oreflekterat tar jag den och luktar lite. 
”Luktar den inte gott?” frågar Yvonne lite oroligt. Innan jag hinner svara har 
Fredrik gett henne en puff av parfymen i halsgropen. Därefter tar han fram 
hårfönen och blåser metodiskt genom hennes tjocka hår, samtidigt som han 
försöker forma en frisyr med hjälp av kammen. När det är klart, trär han på 
henne ett halsband med stora turkosa plastpärlor. (ur fältanteckningarna) 

Flera av de kvinnliga brukarna var som Yvonne mycket delaktiga i urvalet 
av kläder. Däremot verkade det som att den kvinna som var ointresserad av 
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sitt utseende föll utanför normalitetens ramar. Disciplinering mot den kvinna 
som inte är kvinna på rätt sätt möter jag även inom omsorgsorganisationen. 

Elsa och Laura är i 90-årsåldern och sitter alltid bredvid varandra vid mat-
bordet. Det som förenar de båda damerna är att de har ett intresse för kläder 
och utseende. Båda är alltid välklädda, och Laura har ofta sitt mycket tunna 
hår uppsatt i en knut eller liten fläta. Snett emot de bägge damerna sitter den 
nyinflyttade Pia. Hon avviker från de mer paranta damerna, klädd i en sliten 
blåspräcklig klänning och en röd kofta som ser ut att vara alldeles för stor. 
Hennes tjocka och yviga hår är ofriserat och spretar åt alla håll. Till skillnad 
från flera av de övriga damerna så verkar Pia inte lägga ner någon vidare 
omsorg på hur hon ska klä sig, och eftersom hon klarar ganska stora delar av 
sin personliga omsorg själv, så väljer hon själv vad hon vill ha på sig och hur 
hon vill kamma sig. Ganska snart hamnar Pia på grund av sitt ointresse för 
utseende i Elsa och Lauras blickfång. Deras kommentarer är egentligen tänk-
ta att vara viskningar, men eftersom framförallt Elsa hör mycket illa blir de-
ras samtal nästintill i normal samtalston. ”Titta på henne, kan personalen inte 
kamma henne ordentligt?” säger den ena av damerna. Den andra nickar in-
stämmande, ”titta på hennes stora glasögon hon ser ju inte klok ut.” Pia mär-
ker att hon är i centrum för någon slags dialog, men eftersom hon i princip är 
döv på ena örat verkar hon inte höra ett ord av vad som sägs. I stället nickar 
hon leende mot Laura och Elsa, omedveten om deras sarkasmer. (ur fältan-
teckningarna) 

Pia sitter ofta bredvid en annan kvinna som också skulle kunna betraktas 
som ”avvikare” och som ofta är föremål för diskussioner bland några av de 
övriga kvinnliga brukarna. Möjligen är det så att de faktiskt blir utsatta för 
en form av mobbning. Det tycks faktiskt finnas en viss baktanke i påhoppen, 
eftersom flera av pikarna fälls när det inte finns någon av den ordinarie per-
sonalen i närheten. 

Pias tillkortakommanden handlar utöver hennes klädval och glasögon också 
om hennes utseende. Det är fler brukare än Elsa och Laura bland de kvinnli-
ga pensionärerna som också har kritiska åsikter om Pias utseende: ”Finns det 
ingen kräm som kan ta bort det där?” frågar Siv ogenerat och syftar på de 
hudfläckar Pia har i ansiktet. ”Jag vet inte vad det är, jag har haft det sedan 
jag var femton år. Jag ska prata med läkaren om det”, svarar Pia. ”Är det 
svamp du har i ansiktet?” frågar Gunnel från andra sidan bordet. Pia försöker 
försvara sig så gott hon kan.  När hon till slut försöker resa sig från bordet 
skakar hela bordskivan till och därmed glasen och kaffekopparna som står på 
bordet. ”Sluta”, skriker Eva som sitter bredvid Pia. Elsa och Laura instruerar 
Pia om hur hon ska resa sig från bordet. ”Du måste ta i med händerna”, säger 
Elsa, och visar med sina egna händer. Sedan skrattar hon och Laura frankt åt 
Pias tafatta försök att resa sig upp. Till slut tröttar Pia och säger med be-
stämd röst ”det är väl ingen jordbävning heller”. Vid några tillfällen höjer 
alltså Pia rösten för att verkligen markera att hon känner sig påhoppad. Men 
eftersom hon hör illa svarar hon ibland på något helt annat än vad frågan syf-
tade på, vilket tycks stärka grannarnas åsikter om att hon är en mycket sär-
egen kvinna. (ur fältanteckningarna) 
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De här markeringarna om att uttrycka kön på rätt sätt tycktes enligt mina 
observationer endast gälla de kvinnliga pensionärerna på avdelningen, och 
var inget som de äldre männen var delaktiga i, men inte heller förväntades 
delta i. Att männen inte blev utsatta för påhopp kan tyckas lite märkligt. De 
två skiljde ut sig från mängden inte enbart på grund av sin minoritetsposi-
tion. De bägge männen var som jag tidigare skrivit betydligt enklare klädda 
än Pia, de få gånger jag såg dem i matsalen var de klädda i mjuka byxor och 
kortärmad tröja, eller träningsoverall av gammal modell. Men trots det blev 
de aldrig föremål för ovanstående former av diskussioner om rätt och or-
dentligt klädval. Detta kan tolkas som att äldre mäns maskulinitet inte 
främst görs rätt genom klädval, eller kanhända att en enkel klädsel är att 
göra maskulinitet på rätt sätt. 

 Männen interagerade heller aldrig med någon av kvinnorna på så vis att 
de tilltalade dem eller ens sökte någon som helst kontakt med dem. De enda 
gånger de tilltalade någon riktade de sig till någon av omsorgsarbetarna. Det 
skedde oftast när männen var i behov av något, som påfyllning av dryck och 
liknande. Att männen tycktes vara frikopplade från de äldre kvinnornas 
gemenskap ska inte tolkas som att de var ointressanta, snarare tvärtom. En 
av de gamla männen tittade ständigt ner på brickan framför sig, vilket kan 
ha berott på att varje rörelse han gjorde observerades av 16 nyfikna kvinno-
ögon. Särskilt en av kvinnorna sökte förgäves att få hålla honom i handen. 
De bägge männen var också ofta föremål för diskussioner mellan de kvinn-
liga brukarna, och samtalen rörde då männens hälsotillstånd och hur ”svårt 
sjuka” de var. Enligt min uppfattning var de dock varken mer eller mindre 
sjuka än någon av de kvinnliga brukarna. En av anledningarna till de äldre 
männens särbehandling var att de på grund av sin minoritet betraktades som 
något exklusivt, och att de därför betraktades ”mer individuellt” av det 
kvinnliga kollektivet. Det visade sig framförallt genom att de äldre kvinnor-
na betraktade männen med viss distans och inte närmade sig eller ifrågasatte 
dem på samma sätt som de stundtals gjorde med varandra. 
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Kapitel 6: Kön, kropp och rationalitet 

När James kommer ut från Hildurs lägenhet ser jag att han satt upp hennes 
tunna hår till en nätt liten fläta ”Vilken fin fläta du har”, kommenterar Elisa-
beth när hon ser flätan. Sedan vänder hon sig mot James och uttrycker med 
förvåning på rösten, ”är det du som har gjort den, jag visste inte att du kunde 
göra flätor”. James verkar dock inte uppfatta detta som en komplimang, utan 
svarar snabbt ”när man har arbetat så länge som jag lär man sig en del”. (ur 
fältanteckningarna) 

Simone de Beauvoirs (2002 s 325) klassiska formulering ”man föds inte till 
kvinna, man blir det”, kan även användas för att analysera föreställningar 
och förväntningar kring den manliga kroppen: man föds inte till man, man 
blir det”. Den fysiska kroppen kan ses som en symbol som kan tolkas ur 
flera perspektiv. Dels symboliserar kroppen vår identitet, dels kodas krop-
pen med föreställningar om hur vi som bärare av en manskropp eller kvin-
nokropp förväntas vara och vad vi förväntas kunna. Fältobservationen ovan 
visar hur kön och kropp kan bli en faktor som påverkar förväntningar. Eli-
sabeth hade nog inte blivit lika förvånad om flätan gjorts av en kvinna me-
dan det inte verkade vara förväntat att James skulle göra flätan. Det fanns 
alltså skilda förväntningar på omsorgsarbetarna som kunde relateras till 
kropp och kön (men även till ålder, etnicitet och sexuella preferenser). 

”En dag jobbade det bara killar på dagen, och jag skulle komma och jobba 
kväll, och då var de (brukarna min anm.) väldigt finkammande. Jag tänkte 
va, det var bara killar som jobbade men brukarna var jättefina.” (kvinnlig 
omsorgsarbetare) 

Syftet med detta kapitel är att visa hur omsorgsarbetarna talade om förvänt-
ningar kring kvinnor och mäns kroppar och om skilda egenskaper och ratio-
naliteter som kunde knytas till respektive kropp. Vidare kommer jag att 
studera vilka konsekvenser det kunde få för omsorgsarbetarna samt för arbe-
tets organisering. Vidare handlar kapitlet om vilka rationaliteter och egen-
skaper som omsorgsarbetarna beskrev som könsmärkta, och vilka rationali-
teter som beskrevs som könsneutrala, så tillvida att de beskrevs omfatta 
samtliga, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. 
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De könsneutrala rationaliteterna 
Gonäs m.fl. (2005) gör en systematisk genomgång av olika modeller av 
könsintegrering i arbetslivet. Föga överraskande finner de en mängd para-
doxer inom området. Den mest centrala är: ska syftet med könsblandningen 
tolkas som ett sätt att öka eller minska betydelsen av kön i organisationen? 
För att relatera resonemanget till min studie: varför behövs (och behövs det) 
manliga omsorgsarbetare? Kan strävan tolkas utifrån ett rättviseperspektiv, 
att omsorgsarbetet bör delas lika mellan män och kvinnor (kön har ingen 
betydelse). Eller handlar det om en önskan att dämpa kvinnodominansen 
inom omsorgsorganisationen (minska det kvinnliga könsuttrycket)? Eller 
förväntas manliga omsorgsarbetare bidra med något kvalitativt annorlunda 
än kvinnliga omsorgsarbetare (öka det manliga könsuttrycket)? Spelar kön 
överhuvudtaget samma roll i det vardagliga arbetet som det gör i de könste-
orier som omger arbetslivsforskningen? 

”Vad forskar du om” frågar Charlotte när jag träffar henne för första gången. 
Hon tar ett informationsblad om studien och sätter sig ned i fåtöljen mitt 
emot mig i rapporthörnan. Jag berättar för henne om studien samtidigt som 
hon läser pappret högt för sig själv. Hon har dock en tydlig uppfattning i frå-
gan. ”Vi diskuterade det här på utbildningen, om det är någon könsskillnad, 
det är det inte, man blir unisex. Det är ett arbete man skall utföra, när man är 
ny kanske det är skillnad, sedan blir man lika. Vi har ju likadana kläder på 
oss. Charlotte fortsätter att läsa informationspappret. ”Har du jobbat själv i 
vården? Ja då vet du ju hur det är.” Hon lägger tillbaka pappret i plastmap-
pen och lämnar rummet. (ur fältanteckningarna) 

När jag inledde studien ställde sig några ur personalgruppen; precis som 
Charlotte, lite tvekande inför relevansen med studien: en könsblandad ar-
betsgrupp beskrevs av samtliga som positivt, men här på Vinterbacken spe-
lade kön ingen roll eftersom det ”inte finns någon skillnad mellan manliga 
och kvinnliga omsorgsarbetare”. 

Åsikten var inte unik, och kan betraktas som en förståelig reaktion: kön 
förkroppsligas och naturaliseras ständigt genom människors handlingar 
(Johansson 2000). Samtidigt blir uttrycket av kön inte oavhängigt yttre fak-
torer. Det går att hävda att iscensättningen av kön kan variera i styrka mel-
lan olika situationer. När jag försökte observera vilka rationaliteter som kom 
till uttryck bland personalen på avdelningen, uppmärksammade jag att det 
existerade rationaliteter som tydligt (i både tal och handling) beskrevs som 
särskilt framträdande hos ett visst kön. Samtidigt som det också fanns ratio-
naliteter som beskrevs vara könsneutrala, så tillvida att de delades av och 
tilldelades samtliga omsorgsarbetare oavsett kön. En faktor som i praktiken 
fungerade som en hämmare av maskulint och feminint var de rutiner och 
riktlinjer som genomsyrade arbetsordningen. Rutinerna verkade fylla en 
viktig funktion för samtliga omsorgsarbetare. 
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”De går upp en viss tid, du vet man klär dem på morgonen. Man vet precis 
hur det ska vara. Det är krångligt i början när det kommer en ny person. Då 
vet man inte hur man ska göra med tvätt och påklädning, hur mycket de kla-
rar själva. Jag tycker att det fungerar bra, man vet ungefär hur lång tid det 
kommer att ta, och då kan man planera. Och det är ju en av de bra grejerna.” 
(manlig omsorgsarbetare) 

”Ja man kontrollerar dem, så att de äter och rör på sig, när de är hemma gör 
de precis som de vill, fast det är emot deras egen hälsa. De mår mycket bätt-
re av att vi bestämmer lite över dem, men det kanske inte psykiskt är så bra 
för dem att inte själva få bestämma. Jag tycker inte det är dåligt, det behövs 
annars skulle de inte äta mat eller hållas rena, det måste finnas rutiner.” 
(kvinnlig omsorgsarbetare) 

Rutinerna kan utifrån citaten beskrivas omfatta och påverka såväl brukarnas 
som omsorgsarbetarnas handlingsutrymme. Genom att de beskrevs som 
mycket viktiga blev det samtidigt nödvändigt för såväl manliga som kvinn-
liga omsorgsarbetare att hålla sig till dem. För att rutinerna skulle upprätt-
hållas var personalen noga med att påpeka hur viktigt det var att arbetsgrup-
pen arbetade likriktat, inte minst i relation till brukarna. Under fältobserva-
tionerna och intervjuerna utkristalliserade sig två könsneutrala principer 
som genomsyrade organiseringen av arbetet: principen om utbytbarhet och 
principen om lika behandling. 

Föreställningarna om vikten av utbytbarhet i relation till brukarna kan 
förstås utifrån de organisatoriska förutsättningar som fanns på avdelningen. 
Dels representerade den fast anställda personalgruppen en mångfald av ge-
nusidentiteter, dels var personalsammansättningen ständigt skiftande på 
avdelningen. Det berodde framförallt på att majoriteten av de anställda arbe-
tade deltid, samt att det precis som på många andra enheter inom äldreom-
sorgen nästan dagligen var timanställda omsorgsarbetare i tjänst. 

Sammantaget innebar det att det var ett ständigt personalflöde i arbets-
gruppen. Vissa arbetspass tjänstgjorde enbart utrikesfödd manlig personal, 
nästa pass arbetade enbart svenskfödda kvinnliga omsorgsarbetare. Den 
ständigt skiftande personalgruppen innebar att det blev viktigt för arbetets 
organisering att brukarna inte vande sig vid att enbart acceptera hjälp från 
en särskild person eller en särskild kategori av omsorgsarbetare. Alla bruka-
re skulle i största möjliga mån acceptera att ta emot hjälp av samtliga om-
sorgsarbetare, och samtliga omsorgsarbetare förväntades kunna hjälpa alla 
brukare. Även om omsorgsarbetarna berättade för mig att det var viktigt att 
vara vänlig och igenkännande i samvaron med brukarna, fick det inte gå så 
långt att brukarna betraktade dem som omöjliga att ersätta. Det var alltså 
viktigt för omsorgsarbetarna att vara utbytbara. 

Principen om lika behandling var nära sammanlänkad med principen om 
utbytbarhet. Dock fanns principen om lika behandling tydligt inbyggt i ar-
betsordningen. Jag uppfattade det som att syftet med principen dels var att 
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säkerställa att omsorgsarbetarna behandlade brukarna rättvist, dels att arbe-
tet fördelades rättvist mellan personalen. Genom att personalgruppen hade 
viss frihet att själva planera arbetets organisering, hade personalen möjlighet 
att även bestämma när vissa arbetsuppgifter skulle utföras och ungefär hur 
lång tid uppgifterna fick ta i anspråk. Inledningsvis försökte jag observera 
tidsåtgången för olika arbetsuppgifter (vilket initialt gjordes för att studera 
om män och kvinnor ägnade lika mycket tid åt samma uppgifter). Det visa-
de sig dock omgående att arbetsuppgifterna tog ungefär lika lång/kort tid 
oavsett vem som utförde uppgiften (förutsatt att det var erfaren personal). 
Det fanns alltså ingen skillnad mellan erfaren manlig och kvinnlig personal 
vilket kan tolkas som att arbetslivserfarenheten har större betydelse för arbe-
tets utförande och organisering än kön. 

Bergh (1993) beskriver i en studie om manligt och kvinnligt i hemtjäns-
ten hur de manliga omsorgsarbetarna tog på sig uppgifter av teknisk natur 
hos brukarna. Det kan tolkas som att det fanns utrymme för männen i hem-
tjänsten att göra maskulinitet. På Vinterbacken hade det förmodligen inte 
accepterats att män och kvinnor ägnat sig åt alltför skilda arbetsuppgifter. 
Principerna för arbetets organisering kunde därmed tolkas som en faktor som 
bidrog till att utjämna uttrycket av kön (åtminstone begränsa maskuliniteten). 

Även om omsorgsarbetarna berättade att det var viktigt att utföra arbets-
uppgifterna noggrant, var det samtidigt viktigt att arbeta snabbt och effek-
tivt. Även om det inte går att hävda att omsorgsarbetarna arbetade efter ac-
kord, förstod jag att det inte var positivt att arbeta för mycket eller för lite i 
relation till kollegorna. Genom att omsorgsarbetarna ofta påtalade hur stres-
sade och slitna de kände sig, tolkade jag det som att de ansåg det som viktigt 
att undvika merarbete.  

Vid eftermiddagskaffet kommer ett barnbarn till en av brukarna på besök. 
Hon hälsar artigt på personalen, sedan går hon till sin anhöriga och stänger 
lägenhetsdörren efter sig. Jasmine och Niklas (som är vikarie) pratar sins-
emellan hur de ska planera eftermiddagens arbete. ”Bäst att ta upp henne” sä-
ger Jasmine, och tillsammans går de till brukarens lägenhet. När de hjälpt 
brukaren upp från sängen till rullstolen kommer de tillbaka till mig i köket. 
Jasmine gör i ordning en kaffebricka, i ena handen håller hon kaffepannan, i 
den andra handen håller hon ett paket mjölk. ”Ska vi inte ta en sån där” und-
rar Niklas och pekar mot köksskåpet, ”vad då” svarar Jasmine som inte alls 
verkar förstå vad han syftar på. ”En sån här” svarar David och plockar fram 
en gräddsnipa ur köksskåpet. ”Nej” svarar Jasmine resolut, och häller ner en 
skvätt mjölk från paketet i kopparna. ”Det är inte personalens ansvar att ord-
na sådant.” Bakom hennes rygg gör Niklas fula grimaser. När hon gått in med 
kaffebrickan till brukarens lägenhet kommer Niklas fram till mig och är myck-
et upprörd, ”jag ville bara göra lite fint, men nej då.” (ur fältanteckningarna) 

Niklas önskan om att förgylla kaffebrickan med en gräddsnipa, (som kan 
tolkas som en feminint kodad handling) fick alltså underordna sig Jasmines 
åsikt om att arbetet skulle organiseras utifrån könsneutrala principer om 
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effektivitet och lika behandling. Däremot går det att reflektera kring om 
likheten mellan män och kvinnors omsorgsarbete berodde på att kvinnorna 
arbetade på likartat sätt som männen, eller om det var männen som arbetade 
på ett likartat sätt som kvinnorna. 

Hittills i kapitlet har jag betonat att omsorgsarbetarnas kroppar i flera si-
tuationer betraktades som neutralt kodade, och att män och kvinnor i flera 
moment förväntades att arbeta relativt likriktat. I det följande kommer jag 
dock att visa hur det parallellt med de könsneutrala beskrivningarna av 
kroppen och vikten av könsneutrala rationaliteter även existerade tal som 
tydligt sammankopplade en viss ”sorts” kropp med en specifik kunskap och 
erfarenhet. 

Talet om den kvinnliga kroppen: omsorg som 
medfödd egenskap 
När de kvinnliga omsorgsarbetarna resonerade om olikheter/likheter mellan 
sig själva och de manliga kollegorna beskrev de en tydlig skillnad: omsor-
gen finns i den kvinnliga kroppen som en nästintill inneboende egenskap. 
De gav inte uttryck för att kvinnors naturliga ”omsorgskapital” omfattande 
en viss sorts kvinnor, utan det beskrevs snarast vara något som fanns inne-
boende i den kvinnliga kroppen. Några av kvinnorna protesterade även mot 
synen att omsorgsarbete betraktades som ett lågt värderat yrke. Även om de 
påtalade att lönen var låg och arbetet tungt var det inte betungande i sig att 
ge omsorg: det var en självklar och viktig del av en ”riktig” kvinnas liv: 

”För länge sedan arbetade inte kvinnor, de var hemma, det var de som be-
stämde hemma, när det gällde omsorg om hemmet. Då hade män inte myck-
et att säga till om, han gick till jobbet för att tjäna pengar. Så jag tror att om-
sorg är kopplat till kvinnor, och det tycker jag är riktigt. Jag tycker inte om 
att det blivit jämlikt i Sverige, och de som tycker omsorgsarbete är ett 
slavarbete, så är det inte alls! I andra länder är mamma central, mamma är 
nummer ett i familjen, och även män måste respektera henne. I dag vet kvin-
nor inte om att de är kvinnor. Kvinnor ska vara dyrkade av män, men i dag 
ska kvinnor vara advokater och poliser, jag förstår det inte, jag tycker inte 
om det. Kvinnor förlorar så mycket på det, för de vet inte hur underbart det 
är att vara kvinna. Ja jag tror att alla kvinnor har omsorgen i sig.” (kvinnlig 
omsorgsarbetare) 

Även om detta var ett ovanligt skarpt citat, fanns det även andra kvinnor 
som gav uttryck för att den kvinnliga kroppen är bärare av ett större om-
sorgskapital än den manliga. 

Palle: Vilken skillnad har du upplevt mellan manliga och kvinnliga omsorgs-
arbetare? 



58 
 

”Jag vet inte, själv tycker jag att det ligger lite i generna, det här att man kan 
känna sin biologiska klocka. Till exempel längtan efter att kunna bli mam-
ma. Om vi säger en skala mellan ett och tio, är det nog åtta kvinnor som sä-
ger så, och två som inte känner så. De som är mödrar har ett annat sätt som 
är omhändertagande.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Vi kvinnor har, speciellt om vi har barn, det här varma. Vi har manliga ar-
betskamrater som är gulliga också, så det är svårt att säga. Jag tror att kvin-
nor har kärleken och omsorgen i sig mer naturligt för att man har barn. Den 
mjuka sidan behövs när man vårdar en person. Vi har ett kvinnligt sätt att 
kunna hantera en viss situation, så jag skulle tycka att det var synd om det 
kom för många killar, fast det är bra om det inte bara är kvinnor som jobbar 
här.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

De kvinnliga omsorgsarbetarnas åsikter kunde inte enbart tolkas som en 
föreställning om omsorg som en inneboende egenskap, utan omsorg be-
skrevs också som en förmåga som socialiserats in genom kvinnors specifika 
livserfarenheter, framförallt moderskapets erfarenheter. Genom det om-
sorgsarbete som riktats till den egna familjen hävdade kvinnorna att de fått 
en annan skolning än männen för de arbetsuppgifter som nu utfördes som 
avlönat omsorgsarbete. Moderskapet beskrevs som en exklusiv praxiskun-
skap som saknande manlig motsvarighet i faderskapet. Trots att några av de 
manliga omsorgsarbetarna var fäder verkade inte den erfarenheten utifrån 
kvinnornas beskrivningar innebära samma skolning för omsorgspraktiken 
för männen som för kvinnorna. 

”Män kan ha svårt för det praktiska, maten, brukarnas hygien och tvätt. Det 
är inte alla killar som kan det. De killar vi har på avdelningen kan det utom 
en, Richard, han är typiskt macho. Rafael kan det, han har barn så han kan-
ske hjälper frun.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Lill (2007) och Wreder (2005) har analyserat hur talet om omsorg som en 
kvinnlig erfarenhet kan bidra till att upprätthålla omsorg som en kvinnligt 
kodad egenskap. Sörensdotter (2002) skriver att omsorg i västvärlden under 
lång tid sammankopplats med ”kvinnlighet”, och därmed har begreppet 
tillskrivits det kvinnliga könet. Talet om omsorg som en specifik kvinnlig 
egenskap kan därför tolkas som ett resultat av historiska traditioner, samt att 
kvinnors tal om omsorg kan tolkas som ett sätt att ”göra kvinna på rätt sätt” 
(se även Hallberg 1998).  

Omsorgsbegreppets nära sammankoppling med kvinnor och kvinnlighet 
visar sig även i en studie av Nilsson Motevasel (2000). I en studie av fyra 
yrkesgrupper, fastighetsskötare, kvarterspoliser, distriktssköterskor och 
vårdbiträden undersöker Nilsson Motevasel deras definition av omsorg. Det 
visade sig att samtliga yrkesgrupper ägnande sig åt omsorg som ibland rent 
praktiskt var likartad. Däremot beskrev medlemmarna i respektive yrkes-
grupp omsorg i olika termer. Männen (fastighetsskötarna och närpoliserna) 
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beskrev innebörden i omsorg som att bry sig och engagera sig, medan kvin-
norna (distriktssköterskorna och vårdbiträdena) talade om omsorg i termer 
som att lyssna och se olika behov. Utifrån studien går det att hävda att såväl 
män som kvinnor kan ägna sig åt omsorg, men när män gör det beskrivs och 
talas det om som någonting annat. 

En annan tolkningsmöjlighet kan vara att kvinnornas tal kan betraktas 
som ett sätt för dem att bevara vanligheten i gruppen, och att det gav kvin-
norna en särskilt maktposition. Talet liknar det som Kanter (1993) benämner 
”kontrast”, vilket innebär att majoriteten med rädsla för att förlora sin kultur 
överdriver skillnaderna mellan minoriteten och majoriteten. Det är inte hel-
ler orimligt att fundera över om de kvinnliga omsorgsarbetarnas tal, som i 
andra former av könssegregerade organisationer, var ett sätt för den kvinnli-
ga majoriteten att hävda det egna könets särskilda fallenhet för arbetet som 
en förklaring till arbetsgruppens/yrkets könsstämpling. 

Däremot blir det komplicerat att reflektera över vad de kvinnliga om-
sorgsarbetarna i praktiken ”vann” på att beskriva sig själva som mer om-
sorgsinriktade än männen. Det blev särskilt påtagligt när jag försökte finna 
lämpliga fältanteckningar att använda i kapitlet. Begreppet omsorg har be-
traktats som oprecist och subjektivt att definiera och bedöma (se Szebehely 
1996 för en begreppsdiskussion). Har vi en definition av vad som känne-
tecknar omsorg, måste vi samtidigt definiera vad som inte kännetecknar 
omsorg. Det låter sig inte göras så lätt, för som Eliasson (1996) skriver mås-
te omsorg som begrepp (och handling) förstås utifrån sitt sammanhang. Jag 
tolkar det som kvinnornas tal först och främst handlade om en föreställning 
om moraliska olikheter mellan män och kvinnor. Det blev en tydlig konst-
rast mot de manliga rationaliteterna (se senare rubrik) som beskrevs som 
tydliga, handfasta och observerbara. Det innebar att kvinnornas beskrivna 
rationaliteter ur det perspektivet blev mindre konkreta, och därmed svåra att 
omsätta i mätbar handling. 

Utifrån Skeggs (2000) resonemang om att omsorg (i tanke och handling) 
kan bli ett sätt för arbetarklassens kvinnor att forma en identitet, nå ett er-
kännande och skaffa en försörjning, blir frågan om kvinnorna utifrån köns-
ordningen hade något annat val än att beskriva sig som mer omsorgsinrikta-
de än männen – oavsett om deras arbetssätt i praktiken skilde sig från män-
nens eller ej. 

Kvinnornas tal som maktfaktor 
Innan jag går vidare till att beskriva talet om de manliga rationaliteterna, vill 
jag stanna upp vid en fråga som väcktes i samband med det föregående. 
Innebar de kvinnliga omsorgsarbetarnas tal (som indirekt framställde dem 
som mer lämpade för omsorgsarbete än manliga omsorgsarbetare) att de 
hamnade i en maktposition i relation till männen? 
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Kvinnornas tal som framställde deras kroppar och erfarenheter som bätt-
re lämpade för omsorgsarbetet än män kan ur ett perspektiv tolkas som en 
tydlig maktstrategi, däremot observerade jag sällan att kvinnorna på ett utta-
lat sätt intog maktpositioner i arbetsgruppen. Därför går det att hävda att det 
var just i talet som kvinnornas maktutövning blev som allra synligast. Under 
intervjuerna med omsorgsarbetarna visade det sig att frågan om kön och 
makt upplevdes mycket olika av personalen: 

”Jag kan ju tänka mig de här kvinnorna som jobbade i vården när det inte 
fanns några män, de kvinnorna kanske tycker att det är deras avdelning, hit 
men inte längre./ Ja så känns det, äntligen har kvinnorna en plats att domine-
ra… Här är det jättemycket kvinnor, det är fyra kvinnor och en man. Vad ska 
han göra, komma hit och spela Allan?… Det är många mjuka killar som 
kommer hit, de har inte så kaxig attityd, det är en annan attityd på de män 
som kommer hit.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Revir, man kommer och trampar på deras revir, på vissa avdelningarna tror 
de (kvinnorna min anm.) att de äger stället. De skaffar sig sina kungariken 
där de kan bestämma hur det ska vara. ’Gör det och gör det’ ” (manlig om-
sorgsarbetare). 

Palle: Du upplever det inte som ett problem att vissa kvinnor vill styra över 
dig? 

”Nej man har ju en kvinna hemma hos sig också.”  

Citaten går att tolka som att de kvinnliga omsorgsarbetarna intog en viss 
maktposition i förhållande till männen. En av de kvinnliga omsorgsarbetar-
na hävdade också att killarna på avdelningen underordnade sig de kvinnliga 
omsorgsarbetarna. Samtidigt tolkar jag citaten som att kön inte var den 
enda betydande faktorn, även ålder hade betydelse. Och det fanns även om-
sorgsarbetare som hävdade att makten fördelades jämnt i gruppen, medan 
andra hävdade att det snarare var de manliga omsorgsarbetarna som tog sig 
maktpositioner i gruppen. 

”Ja männen kan ta över lite. Männen har det ju i sig, jag tycker jag ser det på 
våningsplan X där det är lite fler män. Då blir det som när man var liten i 
skolan, det är de som ska föra talet, och vi kvinnor blir nedtryckta och tysta. 
För att de med sin röst och sitt sätt tar över lite.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Genom den mångfald av beskrivningar som jag fick kring uttrycket av olika 
maktrelationer, tolkar jag det som att ”makten” på avdelningen måste analy-
seras ur flera perspektiv, och inte enbart relateras till en fråga om kön. De 
organisatoriska faktorer som omgav sjukhemmet hade också betydelse för 
hur makt kom till uttryck. Det som utmärker omsorgsarbete på sjukhem 
jämfört med (vissa) andra arbetsplatser kan bland annat sägas vara de dagli-
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ga förändringarna av personal i gruppen. När jag försökte observera ut-
trycket av makt i det dagliga arbetet uppmärksammade jag hur makten flyt-
tades mellan olika omsorgsarbetare, och att maktpositioner förändrades 
beroende på vilka som tjänstgjorde: 

När David arbetar med manliga omsorgsarbetare och mindre erfarna kvinn-
liga omsorgsarbetare observerar jag hur han tar ett stort ansvar för arbetets 
organisering. Det är han som leder, planerar och fördelar arbetet. Även Mu-
rat, som har lika lång arbetslivserfarenhet som David frågar honom om råd 
hur han ska lösa en ren rutinuppgift. Varken männen eller de mindre erfarna 
kvinnorna försöker utmana Davids ledande position, snarare verkar de tycka 
att det är skönt att han tar på sig huvudansvaret. När David några dagar sena-
re arbetar med erfarna kvinnliga kollegor varken får eller ges han samma ut-
rymme att ensam styra och ställa, framförallt i inte köket. Vid några tillfällen 
blir han nästan bortträngd vid diskbänken när han och en kvinnlig kollega 
försöker utföra samma arbetsuppgift samtidigt.” (ur fältanteckningarna) 

Manliga omsorgsarbetare med lång erfarenhet kunde således ha (och ges) en 
högre maktposition än andra män och oerfarna kvinnor, samtidigt som ut-
rymmet och möjligheten att utöva makt dämpades när andra omsorgsarbeta-
re tjänstgjorde. Arbetslivserfarenhet (som i viss mån kan hänga samman 
med ålder) var också en faktor som fick betydelse för möjligheten att utöva 
makt. Genom att maktrelationerna mellan omsorgsarbetarna var dynamiska 
och ständigt omförhandlades tolkar jag det som att kvinnornas tal om sin 
särskilda omsorgsförmåga ska tolkas som en av flera andra maktstrategier. 

Kvinnor och män om manliga rationaliteter 
När omsorgsarbetarna reflekterade över de manliga omsorgsarbetarna fram-
trädde en märklig paradox i jämförelse vad som framgått i det föregående. 
Trots att kvinnorna markerade att de uppfattade sig som bärare av ett större 
omsorgskapital än sina manliga kollegor: verkade de ha svårt att exemplifie-
ra hur omsorgskapitalet kunde ta sig uttryck i praktisk handling. De be-
skrivningar kvinnorna gav var oprecisa och kom framförallt att handla om 
att de betraktade sig bättre på att sköta brukarnas utseende och att bevaka 
ordningen i tvättstugan:  

”I den här gruppen fungerar det jättebra. Det som är bra här är att männen tar 
det här lite tyngre, där tycker jag att det är jättebra samarbete, kvinnor tar det 
här ’nuttinuttiga’, sminkar till dem och fixar håret (på brukarna, min anm.), 
och männen tar de här tunga brukarna utan att det ens pratas om det. Vi tar 
det här, och ni duschar de här tunga brukarna, det funkar jättebra.” (kvinnlig 
omsorgsarbetare) 
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”Det kanske inte är alla killar som vet om hur man bär sig åt i tvättstugan 
(skratt) det finns så många olika kläder och man ska tvätta dem på olika 
sätt.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Överhuvudtaget verkade kvinnorna ha svårt att lyfta fram sitt eget arbete 
och kunskap: däremot verkade de ha betydligt lättare att lyfta fram vad den 
manliga minoriteten förväntades att bidra med. Att de manliga rationalite-
terna så tydligt framhävdes kan bland annat förklaras av att männen till 
skillnad från kvinnorna inte hade några svårigheter att framhäva sina egna 
kvalitéer.  

Medan kvinnornas tal om sin egen omsorgskapacitet framförallt fokuse-
rade på moraliska olikheter mellan män och kvinnor kom talet om de manli-
ga omsorgsarbetarnas rationaliteter att handla om praktiska och mätbara 
olikheter mellan könen. När jag försökte kategorisera de manliga rationalite-
ter som utkristalliserade sig i materialet formades tre tydliga stereotyper; 
den starke mannen, den tekniske mannen samt den effektive mannen: 

Den starke mannen 
Starkast förankring i arbetsgruppen verkade föreställningen om den fysiskt 
starke mannen ha, en föreställning som även framkommit i andra studier om 
manlig personal i omsorgs-/omvårdnadsorganisationer (se Ekstrand 2005; 
Heikes 1991; Jansson 1994). Studierna har visat att den manliga omsorgsar-
betaren (sjuksköterskan) ensam förväntas hjälpa tunga brukare i så hög grad 
att mannen tillskriver sig (och tillskrivs) rollen som levande lyftkran (Willi-
ams 1989). Genom att den manliga omsorgsarbetaren förväntas klara ar-
betsuppgifterna på ett annat sätt än kvinnorna går det att hävda att den man-
liga kroppen bidrar till att skapa en naturaliserad arbetsdelning mellan könen. 

Att den manliga minoriteten tillskrivs rollen som bärare av fysisk styrka 
kan utifrån Kanters (1993) resonemang förstås genom att majoriteten ofta 
tillskriver minoriteten stereotypa egenskaper som kan sammankopplas med 
minoritetsgruppen. Utifrån Kanters resonemang går det även att förstå att 
stereotypiseringen sker i symbios mellan majoritet och minoritetsgrupp. 
Genom att minoriteten kan legitimera sin position på arbetsplatsen genom 
att leva upp till de förväntningar som ställs på dem, försöker de heller inte 
utmana ”rollinkapslingen” (Kanter 1977).  

Föreställningen om mäns fysik som tillgång i omsorgsarbetet skrev jag 
även om min uppsats om manliga omsorgsarbetare (Storm 2006). I uppsatsen 
framkom det att männen upplevde ambivalens kring förväntningarna. Å ena 
sidan kunde det upplevas som positivt eftersom det gav männen en särskild 
synlighet i gruppen, å andra sidan kunde det uppfattas som en belastning om 
männen ständigt förväntades hjälpa tyngre brukare bara för att de var män. 
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De manliga omsorgsarbetarna på Vinterbacken verkade dock inte ifråga-
sätta ordningen om män som fysiskt starkare, snarare verkade de likt kvin-
norna betrakta det som naturligt. 

”Om vi tar det här med service, som att laga mat. Kvinnor har eller har varit 
hemma med barnen och lagat mat och den grejen, och då har det blivit ett 
invant beteende. Men, hur ska jag förklara, det är ju en vanesak, det kan man 
ju ändra på. Men man kan ju inte ändra på att män är fysiskt starkare än 
kvinnor, förstår du vad jag menar? …Ibland blir det sådana situationer, ”lyft 
där, du är ju kille, du vet. Jag är ju kille och jag är stark.” (manlig omsorgs-
arbetare) 

”Det är ofta man tar på sig grovarbetet, ofta placerar arbetsledningen oss 
som är vana med en tjej som inte är så van, då tar man på sig grovgörat.” 
(manlig omsorgsarbetare) 

Det var egentligen enbart en person som tydligt argumenterade mot att 
männen på grund av sina kroppar skulle behöva känna ett särskilt ansvar för 
tyngre arbetsuppgifter, nämligen den manliga verksamhetschefen: 

”Kvotering är inte alltid rätt, utan rätt person ska vara på rätt plats. Natur-
ligtvis finns det fördelar med mångfald, inte bara kön utan också härkomst. 
Men några kvinnor förväntar sig att männen ska ta tyngre patienter. Det är 
befängt, de är anställda på samma premisser, de manliga undersköterskorna 
ska inte slita ut sig bara för att de har lite mer muskelmassa.” (manlig verk-
samhetschef) 

När jag försökte jämföra föreställningarna om männens fysiska styrka med 
hur det omsattes i praktiken framträdde en märklig paradox: jag observerade 
aldrig att de manliga omsorgsarbetarna genomgående hjälpte de tyngre bru-
karna, eller ens att det var något som förväntades av dem. När dagens arbete 
fördelades i samband med morgonrapporten, upplevde jag det inte som att 
brukarnas ”tyngd” var en faktor som vägdes in i fördelningen. Samtidigt blir 
begreppet ”tung” oprecist att använda, eftersom det dels kan åsyfta en bru-
kares fysiska vikt, dels kunde brukarna beskrivas som ”tunga” på grund av 
att de betraktades som krävande eller var fysiskt utagerande. Men hos de 
brukare som var fysiskt tunga och hade svårt att vara delaktiga i omsorgs-
momentet var omsorgsarbetarna tvungna att arbeta i par eller använda lyft-
hjälpmedel för att kunna utföra hjälpen. För att minska risken för olyckor 
fick omsorgsarbetarna inte heller hantera liften ensamma, så även hos bru-
kare där lyft användes arbetade omsorgsarbetarna parvis. 

På så sätt verkade det finnas en diskrepans mellan talet om den fysiskt 
starke mannen och det ansvar för tyngre arbetsuppgifter som de manliga 
omsorgsarbetarna tog på sig i praktiken. Anledningen till att talet om den 
starka manliga kroppen levde vidare och inte utmanandes kan vara att det 
var en föreställning som åtminstone ur männens perspektiv var positiv. 
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Framförallt eftersom det kodade den manliga kroppen som bärare av en 
kvalitativt annorlunda egenskap än den kvinnliga kroppen. 

Den tekniske mannen 
Bland de manliga omsorgsarbetarna fanns föreställningen om den tekniskt 
kompetente mannen. Fast till skillnad från föreställningen om den starke 
mannen, verkade det finnas manliga omsorgsarbetare på Vinterbacken som 
hade intresse och tog på sig mindre, tekniska uppgifter:  

En förmiddag befinner sig två kvinnor, varav en sjuksköterska, på avdel-
ningen tillsammans med Fredrik. Samtalet kretsar kring ett hjälpmedel, som 
skjuts under stolen så att brukare som är korta eller har krökta ryggar kan få 
en bra sittställning vid matbordet. ”Den är jättebra”, berättar Fredrik, ”de har 
en på våningen under”. Han erbjuder sig att visa hur lyftapparaten fungerar, 
och ber sjuksköterskan sätta sig på en stol. Under mycket fniss hissas sjuk-
sköterskan och stolen upp några decimeter i luften. Då passar sjuksköterskan 
på att visa sin makt, trots att hon inte ens vet hur hjälpmedlet fungerar: ”om 
vi köper in en får ni lova att ni också använder den”, sedan avslutas demon-
strationen. ”Jag är intresserad av teknik”, berättar Fredrik senare för mig, 
och det verkar han inte vara ensam man om att tycka. (ur fältanteckningarna) 

”Kvinnor är duktiga med sådana här småsaker, sedan finns det sådant som 
bara en man kan fixa, exempelvis trasiga soptunnor, fixa sängen som har gått 
sönder.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Jag är till exempel jätteglad när jag jobbar med killar, jag kan inte det tek-
niska, när rullstolen går sönder måste man pumpa den, eller hjulet går sönder 
eller när det blir fel med kontakten. Jag kan inte sådana saker, så jag blir glad 
när Roger jobbar så att han kan göra det.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Även de kvinnliga omsorgsarbetarna gav uttryck för att de uppskattade när 
männen tog på sig ansvar för tekniska uppgifter, ett ansvar de själva uppgav 
att de inte ville ta. Bergh (1993) visar i en studie hur den manliga personalen 
i hemtjänsten tog på sig uppgifter av teknisk art hos brukarna. Däremot 
resonerar inte Bergh vidare kring om det var en strategi för männen att 
framhäva sin maskulinitet, eller om det var som Närvänen (1996) skriver att 
män kan ledas mot den sortens arbetsuppgifter. Precis som omsorg kan sä-
gas vara ett centralt fundament för att ”göra kvinna” på rätt sätt, kan teknisk 
kunskap och intresse betraktas ett incitament för att ”göra man” på rätt sätt. 

När jag försökte kategorisera vilka typer av tekniska uppgifter som män-
nen tog på sig skulle det inte vara orättvist att hävda att det i allmänhet rörde 
sig om enklare uppgifter. Främst handlade det om att pumpa däck till rull-
stolar eller ordna med tekniska hjälpmedel. Om det uppstod större tekniska 
fel på avdelningen var det inte de manliga omsorgsarbetarnas uppgift eller 
ansvar att lösa dem. På anslagstavlan i köket fanns ett informationsblad med 
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en mängd telefonnummer till vaktmästare och jourhavande elektriker. Upp-
stod det större fel på brukarnas hjälpmedel var det arbetsterapeuten (som 
dagligen tjänstgjorde på sjukhemmet) som ansvarade för att bedöma och 
åtgärda felet. 

Att de manliga omsorgsarbetarna beskrevs som bärare av större tekniska 
rationaliteter än kvinnorna kan tänkas bero på att när kvinnorna valde bort 
dem gavs samtidigt männen utrymme för att utöva sitt tekniska intresse. 
Dessa uppgifter kom därmed att bli mer exklusiva. Fanns det ingen som 
ville eller kunde ta på sig det fanns det annan personal att tillkalla. Att de 
tekniska uppgifterna gick utöver omsorgsarbetarnas ”arbetsbeskrivning” kan 
vara en av förklaringarna till att teknisk kompetens inte beskrevs som en 
lika generell maskulin rationalitet/stereotyp som fysisk styrka. Det innebar 
samtidigt att de män som saknande tekniskt intresse inte behövde uppleva 
att det ställdes förväntningar på dem som de sedan inte kunde leva upp till. 

Den rationelle mannen 
Även stereotypen om den rationelle mannen som framträdde i materialet 
kan betraktas som en märklig tillskrivning. Samtidigt som det fanns köns-
neutrala normer i arbetsgruppen som framhöll att idealet för arbetet var att 
arbeta snabbt, vänligt och effektivt, oavsett kön, beskrevs de manliga om-
sorgsarbetarna vara bärare av en rationalitet som kan beskrivas med hjälp av 
uttrycket ”mindre snack och mera verkstad”. Jag tolkar det alltså som att de 
olikheter som framhävdes av omsorgsarbetarna, betonade att männen var 
snabbare med att ”gå från tanke till handling”, snarare än att de arbetade 
tidsmässigt ”snabbare” än kvinnorna. Männens handlingskraft beskrevs som 
en tydlig kontrast till kvinnors mer komplicerade sätt att organisera sitt arbete. 
Detta var en föreställning som delades av män och kvinnor: 

”Killarna är mera praktiska och det går smidigare, det är inte så mycket krång-
el, vi (kvinnor, min anm.) kanske torkar brukarnas ögon 10 minuter medan de 
torkar av snabbt, så det blir inte så mycket detaljer.” (kvinnlig omsorgsarbetar). 

”Ja till exempel när det gäller pensionärerna, eller någon grej, då måste vi 
göra lika, men alla vill göra på olika sätt, man kan inte ena sig och komma 
till en punkt. Det blir det när man arbetar med killar, jag älskar att jobba med 
killar, jag skulle kunna tänka mig att bara jobba med killar.” (kvinnlig om-
sorgsarbetare) 

”Damerna är mer långsamma, fast de ofta tar rast, själv tar jag inte rast, jag 
tar en kaffe och en macka, och sen gör jag det som ska göras. Det är det som 
gäller, att jobba effektivt.” (manlig omsorgsarbetare) 

Under fältstudien observerade jag hur några av männens agerande kanske 
kunde uppfattas som att de var mer arbetsinriktade än kollegialt inriktade. 
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Särskilt två av männen (en ordinarie och en visstidsanställd) verkade ha 
mycket svårt att sitta still under morgonrapporten. När kvinnorna drack 
kaffe och småpratade, gick männen omkring i köket och förberedde inför 
frukosten, eller stod några meter bort från kvinnorna och bara inväntade 
signalen att få starta morgonarbetet. Ur ett perspektiv skulle männens age-
rande kunna tolkas som att de var ”effektivare” än kvinnorna. Samtidigt 
kanske deras agerande berodde på att de inte var intresserade av att småpra-
ta på morgonen som kvinnorna var. I stället för att sitta tysta vid bordet kan-
ske de föredrog att förbereda morgonarbetet. Samtidigt visade det sig i några 
av observationerna att begreppet ”effektivitet” kunde ha flera olika betydelser: 

När enbart manliga omsorgsarbetare tjänstgjorde hände det att matsalsbordet 
och matsalsgolvet inte städades i direkt anslutning till middagen. Det kanske 
berodde på att risken att någon anhörig, kvinnlig kollega eller oliktänkande 
man skulle dyka upp var mindre än vid lunchen. I stället för att städa kunde 
männen sätta sig ner och ta en smakbit av maten, eller inleda läggningen av 
brukarna. Städningen fick vänta till senare på kvällen. När det var kvinnliga 
omsorgsarbetare som tjänstgjorde blev alltid borden, diskbänken och golvet 
torkade och rengjorda till perfektion direkt efter avslutad måltid.” (ur fältan-
teckningarna) 

Som Nordberg (2005) skriver kanske föreställningar om effektivitet och 
rationalitet kan ha olika betydelser för män och kvinnor. För kvinnorna kan-
ske effektiviteten (i enlighet med vad som förväntas av kvinnor) var att stä-
da matsalen så att rummet såg respektabelt ut. Medan männen betraktade 
det som effektivt att fördela arbetsuppgifterna över hela kvällspasset. 

Det blir därför svårt att försöka tolka kärnan i föreställningen om att den 
manliga kroppen skulle vara mer effektiv än den kvinnliga. Precis som med 
de övriga maskulina stereotypa rationaliteter som framträdde i omsorgsarbe-
tarnas utsagor, fann jag en diskrepans mellan talet om föreställda maskulina 
egenskaper och de maskulina egenskaper som männen förkroppsligade i 
praktiken. I andra studier har förväntningar på män inom kvinnodominerade 
yrken också beskrivit som ett problem. Kauppinen-Torponen & Lammi 
(1993) skriver exempelvis hur de manliga barnskötarna i deras studie kunde 
känna sig pressade av sina kvinnliga kollegor att agera manligt och vara en 
manlig förebild. På Vinterbacken var det ingen av männen som hävdade att de 
upplevde någon press på sig att agera ”traditionellt manligt”, vilket jag tolkar 
berodde på att det egentligen inte fanns några särskilda förväntningar på dem. 

Sammanfattningsvis hävdar jag att talet lyfte fram de manliga omsorgs-
arbetarna och deras position utan motsvarande skillnader mellan könen i det 
praktiska arbetet. Samtidigt fungerade talet som en katalysator som lyfte 
fram manligt kön i organisationen, vilket jag hävdar fördunklar att kvinnor-
na i princip tog på sig samma arbetsuppgifter som männen. 
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Kapitel 7: Den homosexuella kroppen i 
omsorgsarbetet: en fråga om kön 

Att vara homosexuell14 är i sig inte att betrakta som ett separat genus, även 
om sexualiteten kan beskrivas vara den främsta normerande faktorn för hur 
kön ska uttryckas på ett begripligt sätt. Framförallt eftersom den ”normala 
kroppen” och de ”normativa handlingarna” ofta definieras utifrån ett hetero-
sexuellt raster (Butler 2006; Rosenberg 2002). Samtidigt kan sexualiteten 
beskrivas som en komplex del av genushierarkin, då sexualiteten till skill-
nad från kön eller hudfärg/ras kan underkommuniceras: heterosexuell är 
man till dess att motsatsen bevisas (jmf Ambjörnsson 2006). Under studien 
observerade jag att homosexualitet var ett ämne som väckte många och 
starka känslor bland omsorgsarbetarna. Det framkom även tydligt att det 
fanns föreställningar om rationaliteter som kunde knytas till den homosexu-
ella kroppen, men rationaliteterna varierade beroende på om det var en ho-
mosexuell man eller kvinna som åsyftades. När omsorgsarbetarna talade om 
homosexuella tycktes det vara underförstått att de inte syftade endast på 
män, utan mer specifikt på svenskfödda män. De manliga omsorgsarbetarna 
med invandrarbakgrund förutsattes precis som de kvinnliga omsorgsarbetar-
na ha en heterosexuell identitet. 

”Det är mest svenska män har jag märkt, det finns inte många svenska män 
som är hetero inom vården. Det har jag sett, jag vet inte om man har tänkt på 
det. Det finns svenska kvinnor här, men inte svenska män, det är ett yrke 
med låg status. Om det finns några män (svenska heterosexuella min anm.) 
så är de sjuksköterskor, inte biträden eller undersköterskor. Invandrare är 
mer homofober, fast det funkar här, de har ju blivit tvungna att acceptera och 
lära sig att det är vanliga killar liksom.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

                              
14 Utifrån den litteratur jag läst tycks det pågå en debatt kring hur ”icke heterosexuella” 
personer ska benämnas. I den politiska retoriken används ofta begreppet HBT–personer 
(homo- bi- och transsexuella). Jag har valt att använda begreppet ”homosexuell”, dels för att 
det inte är spännvidden inom en sexuell identitet jag avser att studera, dels är ”homosexuell” 
en vedertagen term. I de fall vissa av författarna använt andra tillskrivningar har jag använt 
deras begrepp när jag citerar deras forskning. 
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Den omsorgsgivande homosexuelle mannen 
Att det fanns flera homosexuella män anställda på Vinterbacken informera-
des jag om redan under mitt inledande möte med verksamhetschefen. Men 
om de homosexuella männen utgjorde en större del av personalgruppen än 
på andra sjukhem eller andra arbetsplatser går inte att säga. I vilket fall som 
helst talade omsorgsarbetarna vid olika tillfällen och i olika sammanhang 
om den höga andelen homosexuella på Vinterbacken. 

”Bögar och flator, det är lite roligt, vår förra sköterska sa ”fan du är i minori-
tet”, här är ju bara invandrare, bögar och flator… Och sen på den här kåken, 
det får man ju säga, är det många lesbiska kvinnor och homosexuella män, el-
ler i alla fall mot andra arbetsplatser jag arbetat på.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Jag vet inte, de kanske har svårt att komma någonstans, de kanske får det 
lättare om de kommer hit, de kanske kontaktar varandra? Men det är känt att 
homosexuella män är mycket snälla mot andra människor, och mycket snälla 
mot kvinnor. Fast de vill inget mer (skratt).” (kvinnlig omsorgsarbetare). 

En möjlig tolkning av att antalet homosexuella män sades vara så stort kan 
vara att arbetsplatskulturen var tillåtande mot dem som avvek från normen. 
De homosexuella männens ställning på arbetsplatsen beskrevs som stark, 
vilket även kom till uttryck när sjukhemmet rekryterade ny personal. 

”Vid anställningsintervjuerna berättar jag att det finns många homosexuella 
män här. Så har de den minsta homofobi blir det en naturlig selektion.” 
(manlig enhetschef) 

Att verksamhetschefen gav uttryck för en mycket tolerant inställning till 
homosexuella män innebar samtidigt att det förmodligen kväste de medar-
betare som hade en mer negativ inställning. I ett senare kapitel om homoso-
cialitet framkommer att det fanns en viss osäkerhet kring de homosexuella 
männen och deras läggning. Men även om vissa av omsorgsarbetarna gav 
uttryck för osäkerhet i mötet med de homosexuella männen var det ingen 
som betvivlade deras förmåga att ge omsorg. De homosexuella männen var 
en kategori som lyftes fram av nästan alla, och omsorgsförmågan beskrevs 
vara så god att männen nästan utkonkurrerade kvinnorna. 

”De homosexuella är sådana pedanter, det är deras liv de här patienterna.” 
(kvinnlig omsorgsarbetare) 

”De är varma personer, Christian och Markus ordnar kring jul, det är de som 
bakar och de som pyntar granen. Några av mina bästa anställda är homosex-
uella män.” (manlig enhetschef) 
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”Det finns män som verkligen är änglasjälar, men då kommer vi ju till det 
här att vi har jättemånga homosexuella här. Den här modersinstinkten finns i 
dem också. De är helt underbara, och man kan nästan se att de sköter den här 
gamlingen som om det vore de här barnen som de aldrig själva kommer att 
få, det är den känslan som jag har fått.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Sahlström & Bildt (2006) skriver att ”icke heterosexuella män” i större ut-
sträckning än heterosexuella män befinner sig på kvinnodominerade arbets-
platser. De hänvisar också till tidigare forskning som visat att homosexuella 
män i kvinnodominerade organisationer vanligtvis känner sig tillfreds och 
trivs på arbetsplatsen. Bland förklaringarna nämns bland annat att männen 
”trots” sin sexualitet ändå tillhör gruppen män, en grupp som har högre 
status än de kvinnor som omger dem, därför kan också de homosexuella 
männen dra nytta av mäns traditionella överordning över kvinnor.  
En del av förklaringen till den homosexuelle mannens framgång på Vinter-
backen ligger troligen i att hans kropp betraktas som bärare av såväl femi-
nint kodade egenskaper som maskulint kodade egenskaper. Som Kulick 
(1995, s, 72) skriver finns det i vår kultur en föreställning om att homosexu-
ella inte är ”riktiga” män eller ”riktiga” kvinnor, utan en blandning av båda 
könen, något som jag tycker speglas i följande citat: 

Palle: Upplever du att du har inflytande på avdelningen? 

”Inte när jag jobbar med Christian, han är hälften (man) hälften (kvinna). 
Om jag arbetar med Mario så tycker jag att jag är mer kvinna på avdelning-
en. Han ser inte sådana saker som jag ser. Men Christian kan maten, tvätten 
och patienterna.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”De är duktiga och gör arbetet på ett fint sätt, de är mjuka och de är praktis-
ka också. De kombinerar de mjuka sidorna med de hårda sidorna.” (kvinnlig 
omsorgsarbetare) 

Utifrån Butlers (1990; 2006) resonemang om kön och heterosexualitet går 
det att tolka som att den homosexuella kroppen slipper (och inte tillåts) un-
derkasta sig den heterosexuella matrisen, därmed blir det homosexuella 
genuset mer flexibelt och instabilt. Enligt min tolkning kan (och förväntas) 
mannen därmed kunna iscensätta en könsflexibilitet som kan tillgodose 
organisationens såväl maskulina som feminina behov, vilket kan tänkas 
minska organisationens behov av heterosexuella manliga omsorgsarbetare. 

Omsorgsorganisationen kan kanske därför betraktas som en arena där den 
homosexuelle mannen når inflytande och makt; åtminstone framstod homo-
sexuella män vara den genuskategori som tillskrevs flest positiva egenska-
per. Det skulle kunna tolkas som att det avlönande omsorgsarbetet till skill-
nad från andra former av arbeten lyfter och premierar alternativa maskulini-
tetsideal. Detta i motsats till Connells (2003b) schematisering av relationen 
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mellan olika maskulinitetshierarkier där den homosexuella maskuliniteten 
hamnar längst ner i hierarkin. 

Att homosexuella män når framgång i omsorgsarbetet kanske har ett 
”pris”. Av intervjucitaten framträdde en bild där den homosexuelle mannen 
stundtals betraktades som om han vore ett tredje kön.  Framförallt blev hans 
position som riktig man tydigt ifrågasatt. Rosenberg (2002) hävdar att den 
som är i minoritet får finna sig i att få tillskrivningar om sina egenskaper 
oavsett om de blir positiva eller negativa. För de homosexuella männen 
skapade stereotyperna en föreställning om att de var bärare av en stort om-
sorgskapital, vilket kunde tolkas som positivt. Samtidigt kan det tänkas att 
detta begränsade handlingsutrymmet för de homosexuella männen att kunna 
iscensätta andra former av maskulinitet.15 

Den ifrågasatta homosexuella kvinnan  
Om de homosexuella männen lyftes fram i omsorgsorganisationen verkade 
den lesbiska kvinnans existens vara mer osynlig, trots att jag fick berättat 
för mig att det även arbetade homosexuella kvinnor på Vinterbacken. Vilka 
de manliga homosexuella omsorgsarbetarna var fick jag snabbt veta, men 
inte vilka som var de homosexuella kvinnliga omsorgsarbetarna. En tolk-
ning kan vara att de genom sin könsmässiga tillhörighet som kvinnor inkor-
porerades i föreställningen om den normativa omsorgsinriktade kvinnlighe-
ten. Därmed gjordes ingen skillnad mellan dem och övriga kvinnor (motsva-
rande den åtskillnad som gjordes mellan homo- och heterosexuella män). 
Eller så exkluderades hon från den normativa kvinnliga gemenskapen och 
betraktades som någonting annat.  

Den osynlighet som kan drabba homosexuella kvinnor i arbetslivet har 
uppmärksammades i rapporten Arbetsvillkor och utsatthet  (Fredriksson 
m.fl. 2003), en rapport som även inkluderade äldreomsorgen. En av de 
övergripande slutsatserna i studien var att homosexuella kvinnors utsatthet 
för diskriminering verkade vara mindre synlig än diskriminering mot homo-
sexuella män. Homosexuella kvinnors svårigheter inom vård- och omsorgs-
arbetet har även uppmärksammats i en skrift från HOMO 2006 (ombuds-
mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning). I studien nämns 
bland annat att såväl homosexuella män som homosexuella kvinnor anser att 
det är svårare att arbeta i vården som homosexuell kvinna. De homosexuella 
kvinnorna hävdar bland annat att männen betraktas som ett skojfriskt inslag 
i vården, och att de på grund av sin sexualitet inte utgör något hot mot den 

                              
15 Jag har inte diskuterat denna fråga ingående med de homosexuella männen. Det berodde 
framförallt på att mitt inledande syfte var att studera kön ur ett mer övergripande perspektiv. 
Jag har dock funnit att detta är ett område där det saknas kunskap och ett område där det 
skulle behövas ytterligare forskning. 
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(kvinnliga) majoriteten, medan de heterosexuella kvinnorna uppfattades 
som mer oroliga i mötet med den homosexuella kvinnan. 

Vid de få tillfällen homosexuella kvinnor överhuvudtaget nämndes var 
det framförallt en av de manliga omsorgsarbetarna som introducerade äm-
net. Det blev då tydligt att associationerna inte var lika positiva som när det 
var homosexuella män som omtalades: 

Fernandez som tydligen är särskilt mån om att jag borde se andra avdelning-
ar på Vinterbacken rekommenderar mig att gå till avdelningen under av en 
särskild anledning. ”Där nere finns en manshatare, en lesbisk kvinna, hon 
ställer sig framför dig och pekar med hela handen.” För att förtydliga sitt re-
sonemang lyfter han fram sin hand framför mitt ansikte i en aggressiv posi-
tion, så att jag tydligt ska förstå den dominans som den lesbiska kvinnan be-
sitter. Han vänder sig till sin kollega Ulrika som ler åt Fernandez intensiva 
berättelse. ”Där sitter till och med du löst Ullis.” (ur fältanteckningarna) 

När den homosexuella kvinnan lyfts fram i Fernandez utsaga är det en tradi-
tionell nidbild av den lesbiska kvinnan som framträder. Han använder ex-
empelvis termer som ”bestämd” och ”dominant” när han beskriver henne. 
När dessa egenskaper tillskrivs män betraktas det vanligtvis som något posi-
tivt (se avsnittet om manliga rationaliteter), men när egenskaperna tillskrivs 
en homosexuell kvinna verkar det bli provocerande och utmanande. Ulrika 
som sitter bredvid honom hör hela dialogen, men opponerar sig inte vid ett 
enda tillfälle. Det kan i och för sig bero på att hon delade Fernandez upp-
fattning att kvinnan var dominant, men det blir ändå tydligt hur den homo-
sexuella kvinnans läggning betraktas som en bidragande orsak. Av någon 
anledning växlar samtalet sedan över till att handla om en man som arbetar på 
samma avdelning som den homosexuella kvinnan. Då förändras scenbilden: 

”Där finns ju inga män”, konstaterar Fernandez. ”Jo men Leo jobbar ju där”, 
påminner Ulrika. Det förändrar inte Fernandez åsikt. Han konstaterar frankt: 
”men han är väl ingen man”. Sedan viftar han feminint demonstrativt på 
handleden. Nu ingriper dock Ulrika och tillrättavisar honom, ”det är inget fel 
på Leo” Nej det är inget fel på honom, men han är inte som andra män”, för-
svarar sig Fernandez. (ur fältanteckningarna) 

När diskussionen kom att handla om en manlig omsorgsarbetare som age-
rande utanför traditionella könsmönster blev han till skillnad från den les-
biska kvinnan försvarad. Jag tolkade det som att den lesbiska kvinnans exi-
stens ignorerades av de kvinnliga omsorgsarbetarna, och när hon omtalades 
(av manliga omsorgsarbetare), stereotypiserades hon. Därmed kan den ho-
mosexuella kvinnan beskrivas som den genuskategori som blev mest osyn-
lig av alla. 





73 
 

Kapitel 8: Kön, hudfärg och omsorgsarbete 

Att exkludera människor på grund av deras etniska härkomst betraktas inom 
omsorgen vanligtvis som mer kontroversiellt än att exkludera människor på 
grund av deras könstillhörighet. Detta trots att båda diskrimineringsformer-
na genomsyrar samhällsstrukturen på ett likartat sätt. Att det finns brukare 
som inte accepterar hjälp av omsorgsarbetare med utländskt utseende och 
som kan tilltala omsorgsarbetarna med främlingsfientliga tillmälen är bekant 
för de flesta som har erfarenhet av äldreomsorgen. Det har även lyfts fram i 
ett par studier som studerat etnicitet i äldreomsorgen (Olsson 1995; Lill 
2007). Mindre diskuterat är om (eller hur) äldre omsorgsmottagares ”främ-
lingsfientliga åsikter” ska betraktas eller hanteras (Jönsson 2006). 

Johanssons (2001) diskussion om omsorg och kön kan användas för att 
beskriva hur svårt det kan vara att förhålla sig till olika exkluderingsmeka-
nismer. Brukare ska inte behöva bli kränkta genom att ta hjälp av någon 
omsorgsarbetare som de inte önskar. Det strider enligt Johansson mot ele-
mentär omsorgsetik. Även om det betraktas som självklart att den äldre ska 
kunna vara delaktig i utformningen av hjälpen, går det ändå att reflektera 
kring om det även innebär att den äldre ska ha rätt att bestämma vem som 
inte ska utföra hjälpen. 

Att jag lyfter fram hudfärgens betydelse på Vinterbacken i ett eget kapitel 
har flera förklaringar, men framförallt beror det på att utrikesfödda om-
sorgsarbetare utgjorde en stor del av personalgruppen. Det innebar i sin tur 
att frågor som kan beskrivas som etniskt relaterade var vanligt förekom-
mande, betydligt vanligare än diskussioner om kön. Det som kännetecknade 
de etniska diskussionerna var att hudfärg ofta uppmärksammades i situatio-
ner där det kunde relateras till någonting problematiskt. 

”Jag hade ett sådant samtal i går. Det var en av de anhöriga som tyckte att 
det saknades något på brukarens rum. Men det är väl någon av negrerna eller 
balterna där uppe sa de. Det samtalet tog två timmar.” (manlig enhetschef) 

En diskussion som pågår inom samhällsvetenskapen, inte minst inom femi-
nistisk teoribildning, är användningen av begrepp som ras/hudfärg och et-
nisk bakgrund/etnicitet (se Hägerström 2004 för en diskussion). Alla be-
grepp har såväl förtjänster som begräsningar, samtidigt relaterar de till var-
andra och blir därför svåra att separera från varandra. Etnicitet handlar en-
ligt Hylland Eriksen (1998) om gruppidentifikation, klassificering av 
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människor och de relationer som skapas när de betraktar sig själva och blir 
betraktade av andra. Rasbegreppet bygger enligt Hylland Eriksen på före-
ställningen att personligheten är kopplad till ärftliga egenskaper som skiljer 
sig mellan olika raser. Det går därför att tolka rasbegreppet som lika kon-
struerat som etnicitetsbegreppet.16 Som Högdin (2007) skriver utgår katego-
riseringar av etnicitet från en maktstruktur som bygger på den diskrimine-
ring som finns i samhället. Under fältstudien berättade omsorgsarbetarna att 
de personer som oftast blev utsatta för rasism var de med lite mörkare hud-
färg. Jag tolkade det som att personalen hävdade att det var hudfärgen (ra-
sen) som hade störst betydelse, snarare än att det skulle handla om etnicitet 
(föreställningar om sociala och kulturella olikheter). Jag hävdar därför att 
det är viktigt att inte glömma bort utseendets betydelse för att bli utsatt för 
diskriminering i stället för att hävda begreppet etnicitet. Jag delar dock 
Hylland Eriksens (1998) åsikt att begreppet ras kan vara problematiskt på 
grund att begreppets historiska förflutna, i stället kommer jag att använda 
begreppet hudfärg. 

När jag analyserade omsorgsarbetarnas utsagor konstruerades bland an-
nat ett ”vi och dem” när den utrikesfödda personalen (representerande en 
mångfald av nationella ursprung) talade om relationen mellan dem och de 
svenskfödda omsorgsarbetarna. Dessa föreställningar som formade ett tal om 
att ”invandrare” och ”svenskar” var olika kan relateras till etnicitetsbegreppet.  

I andra sammanhang fick jag berättat att vissa former av ”osvenska utse-
enden” stötte på större problem i omsorgsvardagen än vad andra gjorde. 
Omsorgsarbetare som hade ”svart” hudfärg beskrevs som mer utsatta än den 
personal som hade ”ljusbrun” hudfärg. Detta tal om olika hudfärgers betydel-
ser innebär att också begreppet hudfärg/ras kan vara användbart i analysen. 

Vidare observerade jag att manliga omsorgsarbetare med svart hudfärg 
stötte på större svårigheter än både kvinnliga kollegor med svart hudfärg 
och manliga kollegor som inte hade så mörk hudfärg. Hudfärgens betydelse 
måste därmed förstås i relation till hur den samspelade med andra kategori-
er. Även faktorer som språklig kunskap hade betydelse, då en god svenska 
tycktes minska hudfärgens betydelse i relation till brukarna. 

                              
16 Dock tycks rasbegreppet vara sparsamt använt i svensk samhällsvetenskaplig kontext, till 
skillnad från den anglosaxiska forskningen där ”race relation”, ”race theory”, ”black femi-
nism” är vanligt förekommande. Jag tolkar det som en effekt av att rasbegreppet uppfattats 
som allt för biologiskt betingat, till skillnad från etnicitetsbegreppet (se dock Mulinari & 
Neergaard (2004) som använder begreppet rasifiering för att belysa de processer där grupper 
av människor skapas som annorlunda genom antaganden om kulturella/etniska skillnader). 
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Språket som markör för etnisk tillhörighet 
När jag försökte observera och analysera hur föreställningar om hudfärg 
kunde ta sig uttryck i de vardagliga interaktionerna försökte jag inta en så 
förutsättningslös hållning som möjligt. Det innebar att jag försökte se i vilka 
situationer hudfärg fick/gavs utrymme, samt i vilka situationer det inte hade 
någon betydelse (jmf Johansson 2007). 

I samband med att omsorgsarbetarna reflekterade kring hudfärg eller et-
nisk bakgrund i relation till kollegor, brukare och anhöriga, gällde det enty-
digt rasism och diskriminering. Det var i sig inte särskilt oväntat. Som jag 
tidigare skrivit uppmärksammas och relateras ofta diskussioner om utrikes-
födda till något problematiskt eller annorlunda (Brodin 2006; Ronström 
1996). I samband med att jag analyserade omsorgsarbetarnas utsagor visade 
det sig att begreppet ”rasism” var ett centralt begrepp; ett ord som kan be-
skrivas både starkt och värdeladdat. Samtidigt blir frågan om inte de ”rasis-
tiska” yttringar som jag fick beskrivna för mig snarare handlade mer om 
främlingsrädsla och osäkerhet än om rasism enligt ordboksdefinitionen. 
Men eftersom det var omsorgsarbetarnas egna upplevelser och tolkningar av 
händelser i omsorgsvardagen jag ville lyfta fram, lät jag dem själva välja 
och sätta ord på sina upplevelser. 

Inom personalgruppen på den studerade avdelningen verkade det inte 
existera några problem som kunde härledas till de många olika nationella 
ursprung som fanns representerade i arbetsgruppen. Samtliga omsorgsarbe-
tare (oavsett hudfärg) var noga med att poängtera att det inte förekom någon 
”rasism” mellan svenskfödda och utrikesfödda kollegor. Vidare berättade 
omsorgsarbetarna att det inte heller fanns några konflikter mellan omsorgs-
arbetare från olika delar av världen. Den senare formen av konflikt hade nog 
varit mest trolig, då andelen personal med utländsk bakgrund var hög på 
sjukhemmet. Spridningen mellan olika nationer kanske i sin tur innebar att 
det inte fanns tillräckligt antal av en enhetlig grupp för att det skulle uppstå 
konflikter mellan olika grupperingar. 

Trots detta observerade jag att det fanns tendenser till gruppering bland 
personalen efter etniskt härkomst, men grupperingarna kunde innehålla en 
mångfald av personer, därmed blev de vanligtvis inte så specifika. Till de 
mer övergripande grupperingarna som jag observerade kan nämnas ”vi 
svenskar”, ”vi invandrare”, och bland mer specifika grupperingar kan näm-
nas ”vi afrikaner” och ”vi spansktalande.” 

 En grupp som utkristalliserades särskilt tydligt var de spansktalande om-
sorgsarbetarna. Dels delade de en språklig gemenskap, dels omfattade grup-
pen spansktalande omsorgsarbetare födda såväl inom som utanför Europa. 
Gruppkonstellationerna kunde utöver etnisk och språklig gemenskap även 
relateras till kön: 
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”Ibland träffas alla vi spansktalande och skrattar och har roligt, Maria är glad 
och Sofia också, vi skrattar” (manlig omsorgsarbetare). 

Palle: Så det finns sådana grupperingar i huset? 

”Jo visst vi söker varandra, ibland går jag till andra plan när jag bara jobbar 
med tjejer och pratar med Eduardo, eller med José och skrattar lite och så.” 

Vid några enstaka tillfällen observerade jag också hur de spansktalande 
omsorgsarbetarna talade med varandra på sitt hemspråk på avdelningen. 
Olssons (1995) studie av personal och brukare på ett multietniskt servicehus 
visade att dessa språkliga grupperingar kunde väcka irritation från kollegor, 
som ansåg att enbart svenska borde talas på arbetsplatsen. 

På Vinterbacken verkade inte tal på annat språk än svenska uppfattas som 
ett problem. En av anledningarna kan vara att dessa språkliga utbyten sked-
de relativt diskret. De två omsorgsarbetare som jag hörde tala spanska med 
varandra i matsalen (inför mig och några brukare) slutade tvärt och gick 
över till svenska, när den svensktalande kollegan kom in i rummet. På så 
sätt kom språket inte att fungera som öppet exkluderande mot icke spanskta-
lande kollegor. Då båda de spansktalande omsorgsarbetarna talade god 
svenska tyckte jag att det var märkligt att de överhuvudtaget talade ett annat 
språk. Förmodligen fyllde språket enbart funktionen som en möjlighet för 
dem att skapa en särskild samhörighet, samtidigt som det kanske gav ett 
kort tillfälle att utbyta något de inte ville att andra skulle kunna ta del av. 

Däremot kunde den verbala kommunikationen skapa vissa problem inom 
arbetsgruppen genom att det kunde uppstå språkrelaterade missförstånd 
mellan personalen. Dessa språkliga missöden skedde med jämna mellanrum, 
men jag uppfattade det som att arbetsgruppen var noga med att inte överdri-
va betydelsen av detta genom öppen irritation mellan kollegorna. De flesta 
var tydliga med att framhålla den likhet och gemenskap som präglade ar-
betsgruppen, snarare än de många olikheterna som samtidigt fanns. Led-
ningen på sjukhemmet var också medveten om att det fanns omsorgsarbeta-
re med språkliga brister, några av dem hade erbjudits en kurs för att utveck-
la sitt språk, så kallad ”vårdsvenska”.  

De kommunikativa problem som kunde skapa viss irritation uppstod i 
stället mellan omsorgsarbetarna och brukarna, framförallt då brukarna hade 
nedsatt hörsel och generellt hade svårt att uppfatta vad som sades. Men bru-
karna visade sig vara förvånansvärt tålmodiga, och det var bara vid ett en-
staka tillfälle jag såg en brukare bli frustrerad då omsorgsarbetaren missför-
stod vad brukaren sade, och brukaren missförstod vad omsorgsarbetaren 
svarade. Dessa situationer blev frustrerande för både omsorgsarbetaren och 
brukaren, men även för mig och andra åhörare. 

Samtidigt kan det vara värt att reflektera kring frågan om en (språklig) 
begränsning nödvändigtvis måste betraktas som enbart negativt. Genom att 
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flera av brukarna hade nedsatt hörsel samt att vissa hade en kognitiv funk-
tionsnedsättning, hade de svårt att delta i samtal som var alltför språkligt 
innehållsrika. Att i stället fokusera samtalet på kortare ord och enklare sats-
byggnader, kunde kanske (vid vissa tillfällen) vara en bra strategi för att 
uppnå en effektiv kommunikation. 

Rasifierade omsorgsmöten 
Rasifierade omsorgsmöten tolkar jag som ett möte där personalens (eller 
brukarnas) hudfärg uppmärksammades på något sätt, vilket inte nödvän-
digtvis måste innebära något negativt. Men när jag talade med omsorgsarbe-
tarna om detta och de berättade för mig om påhopp och tillrop som de fått 
och som de hävdade berott enbart på deras hudfärg, blev det tydligt att det 
här var ett ämne som väckte starka känslor. Även om de flesta hävdade att 
det inte fanns någon anledning att bry sig om detta, observerade jag under 
intervjuerna hur omsorgsarbetarna uppfattade tilltalen och påhoppen som 
kränkande. Särskilt svårt att acceptera blev det när det var anhöriga till bru-
karna som på olika sätt markerade sin motvilja mot omsorgsarbetare på 
grund av deras utseende. 

  ”Ibland är det anhöriga som behandlar dig som luft, de pratar inte med dig, 
eller tar dig i andra hand. De försöker gå direkt till en svensk och så vidare.” 
(manlig omsorgsarbetare med annan etnisk bakgrund) 

”För ett tag sen hade vi en liten, liten gubbe här, hans fru sa att han inte tyck-
te om svarta människor. Men vi förstod att det inte var han, det var hon som 
inte tyckte om ”svarta människor”, hon var rasist. Hon kom jättebra överens 
med mig, vi pratade länge om allt, hon mådde inte bra. Ja, hon ville inte att 
en svart kille skulle hjälpa honom.” (kvinnlig omsorgsarbetare med annan 
etnisk bakgrund) 

När jag samtalade med omsorgsarbetarna kring hur rasifierade handlingar 
mellan omsorgsarbetarna och brukarna kunde ta sig uttryck verkade exklu-
dering på grund av hudfärg vara betydligt mindre förekommande än exklu-
dering på grund av kön. En tolkning till att exkludering på grund av hudfärg 
väckte så mycket känslor kan vara att det till skillnad från exkludering på 
grund av kön inte finns någon ”naturgiven” orsaksförklaring att förlika sig 
med. Att en brukare inte önskar hjälp med intimhygien av en omsorgsarbe-
tare av annat kön var något de flesta ur personalen kunde ha förståelse för 
och därmed acceptera (se kapitlet om kön i interaktion).  

En annan tolkning kan vara att exkludering på grund av hudfärg drabbade 
ett större antal omsorgsarbetare på Vinterbacken (majoriteten), medan ex-
kludering på grund av kön uteslutande drabbade män (som var i minoritet). 
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Omsorgsarbetarna försökte dock finna förklaringar till brukarnas ageran-
de. Ett vanligt förekommande argument var att brukarna levt under en epok 
då det inte fanns några invandrare i Sverige. Därför var det inte heller sär-
skilt konstigt om den gamla kände oro eller rädsla i mötet med det okända. 
Genom dessa resonemang kom brukarnas osäkerhet i mötet med de utrikes-
födda omsorgsarbetarna att naturaliseras. 

”Trots att de är så sjuka så finns det ju rasism, visst finns det. Men det har 
jag förståelse för. Det finns rasister i vår ålder 2006 liksom, så varför skulle 
det inte ha funnits för 100 år sedan när det inte ens fanns invandrare i Sveri-
ge? Så att det finns, förstår ganska många av oss.” (kvinnlig utrikesfödd om-
sorgsarbetare) 

Det här var en förklaring som jag fick återberättat för mig vid ett flertal 
tillfällen, men förklaringen kan betraktas som motsägelsefull. Resonemang-
et bygger på en logik att den gamle aldrig tidigare sett eller haft något sam-
röre med en utrikesfödd person. Som Ronström (1996) skriver kom de för-
sta arbetskraftsinvandrarna redan på 1960-talet, det vill säga när brukarna 
var i medelåldern. Vidare har brukarna för inte alltför länge sedan levt ett liv 
utanför omsorgsorganisationen, och borde på så sätt ha sett eller träffat 
människor med utländskt utseende. Men som Jönsson (2006) skriver kanske 
mötet med utrikesfödd omsorgspersonal är det första djupare mötet som den 
gamla har med en människa med utländskt utseende. Ett möte som dessut-
om inte är självvalt, i alla fall inte från brukarnas sida. 

Att omsorgsarbetarna legitimerade brukarnas åsikter genom att hänvisa 
till deras kronologiska ålder kan tolkas som att den formen av främlingsosä-
kerhet, till skillnad från annan sorts främlingsfientlighet, betraktades som 
”acceptabel”, och att det därmed inte fanns något att göra åt det (jmf Jöns-
son 2006). Men samtidigt som brukarnas ålder lyftes fram som en ”förmild-
rande omständighet” drog sig inte omsorgsarbetarna för att utifrån brukarnas 
agerande benämna dem som rasister, och i något fall som nazister. I relation 
till den förståelse kring orsakerna som uttrycktes framstod tillskrivningarna 
som hårda.  

Av de tio brukare som bodde på avdelningen när jag genomförde mina 
fältstudier var det ingen som helt motsatte sig att ta emot hjälp av personer 
med utländskt utseende, även om det fanns brukare som mer sublimt marke-
rat att de helst ville ta emot hjälp av någon med svenskt utseende.. Utifrån 
omsorgsarbetarnas berättelser verkade det vara så att även om brukarna vid 
inflyttningen till Vinterbacken varit negativt inställda, hade de flesta efter en 
tid accepterat att ta emot hjälp av alla omsorgsarbetare. Om accepterandet 
från brukarnas berodde på att de lärt känna personalen och därefter släppt 
sin oro, eller om accepterandet ska betraktas som en effekt av institutionali-
sering eller anhörigas påtryckningar går att reflektera vidare kring. 
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De brukare som visade antipatier mot omsorgsarbetare med utländskt ut-
seende blev snabbt uppmärksammande och omdiskuterade i arbetsgruppen. 
Den sociala kontrollen som präglade arbetet innebar att det snabbt kom till 
gruppens kännedom när någon av brukarna sagt eller uppträtt ”olämpligt”.  

En av de brukare som personalen beskriver som negativt inställda till utri-
kesfödda omsorgsarbetare är den relativt nyinflyttade Lovisa. En morgon 
följer jag med in till hennes lägenhet tillsammans med Silva. När vi knackat 
på lägenhetsdörren upplyser Silva mig om att Lovisa har svårt för mörkhya-
de personer. Det förvånar mig lite, jag har träffat henne flera gånger ute i 
matsalen, men inte märkt några sådana tendenser som Silva beskriver. Jag 
kan inte heller låta bli att undra hur hon kommer att reagera när vi är två per-
soner med utländskt utseende som kliver in genom lägenhetsdörren. 

 När vi kommer in i lägenheten ligger Lovisa och blundar, men öppnar di-
rekt ögonen och kisar på oss när vi kliver fram till hennes säng. ”Godmorgon 
Lovisa hur mår du?” frågar Silva hurtigt. Lovisa svarar att hon har ont i ma-
gen. ”Då ska vi hjälpa dig så att du ska få komma ut till badrummet”, svarar 
Silva. Med kritisk blick studerar Lovisa oss utan att säga någonting. Till-
sammans hjälper vi henne upp i sittande ställning på sängkanten, och med ett 
gånghjälpmedel och vårt stöd går hon sakta ut till badrummet. När hon satt 
sig vid handfatet frågar hon oss i tur och ordning vilka länder vi kommer 
ifrån. Jag berättar att jag kommer från Sri Lanka, och Silva berättar att hon 
kommer från Latinamerika. Hon verkar nöja sig med svaret, i alla fall ställer 
hon inga fler frågor. När Silva börjar hjälpa Lovisa med kroppshygien läm-
nar jag badrummet och börjar bädda rent i sängen. Men eftersom lägenheten 
är så liten hör jag hela konversationen inne i badrummet, men inget av det 
som sägs därinne kan relateras till Silvas, min, eller någon annan omsorgsar-
betares hudfärg.   

 När morgontoaletten är klar får Lovisa hjälp av Silva att komma ut i kö-
ket, där hon serveras kaffe och smörgås.  Sedan kommer Silva tillbaka för att 
städa rent i badrummet, och hjälpa mig att bära ut tvätten till tvättstugan. När 
vi blir ensamma kan jag inte låta bli att fråga hur det visar sig att Lovisa inte 
tycker om mörkhyad personal, eftersom jag själv inte märkt några sådana an-
tydningar, varken nu eller tidigare.  ”Det är mer att hon säger ’var kommer 
du ifrån?’ Sen sa hon till en mörkhyad kille, ’är du en sån som äter männi-
skor?’, berättar Silva som nu höjer rösten en aning. ”Hon har sagt mycket till 
sitt barnbarn, och barnbarnet har sagt till oss att hon pratar mycket om den 
svarta mannen, men att vi inte ska bry oss om vad hon säger. Men du och jag 
pratar ju svenska, det kan ju vara därför hon inte bryr sig så mycket.” (ur 
fältanteckningarna) 

Min inledande reflektion av situationen var att omsorgsarbetarna kanske 
övertolkade Lovisas uttalanden som rasistiska, i vilket fall har jag svårt att 
se hur frågor om någons nationella ursprung kan tolkas som främlingsfient-
ligt. Snarare kan det ses som en naturlig nyfikenhet på människor som ser 
annorlunda ut, och har sitt ursprung i ett annat land än Sverige. Samtidigt 
hade hon uttryckt något kränkande till en mörkhyad manlig omsorgsarbeta-
re, och hennes barnbarn påpekade olämpliga saker som hon sagt om en av 
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omsorgsarbetarna. Så kanske fanns det substans i omsorgsarbetarnas åsikter 
att Lovisa var främlingsfientlig. Genom att fråga Essem om han var männi-
skoätare (kannibal) särbehandlas han negativt, inte på grund av sina hand-
lingar utan yttre och kroppsliga kännetecken (jmf Högdin 2007). Vidare 
talar både jag och Silvia flytande svenska, vilket kan ha inneburit att vår 
mörka hud underkommunicerades, till skillnad från Essem som talar med 
markant brytning, vilket förmodligen ytterligare förstärkte hans utländska 
bakgrund. 

När Silva och jag kommer ut i matsalen möter vi Essem, han som Lovisa 
frågade om han åt människor. När Lovisa nu träffar honom verkar inte den 
tidigare incidenten bekomma henne det minsta, utan hon tilltalar honom ar-
tigt med ett ”godmorgon”. ”God morgon” svarar Essem artigt, ”så du pratar 
med mig fast jag är en sån som äter människor?” På det svarar inte Lovisa. 
Samtidigt pratar Essem med låg dov röst och med kraftig brytning så jag är 
inte säker på att hon hörde hans kommentar. Jag tolkar att hans röst har en 
ansats till humoristisk underton, samtidigt hör jag på tonfallet att det också 
finns en klang av irritation i rösten. (ur fältanteckningarna) 

Även om det är möjligt att tolka Lovisas uttalande som ett illa valt skämt är 
det uppenbart att det gett intryck på omsorgsarbetarna, och att hon nu är 
stämplad som främlingsfientlig. ”Hur känns det när någon säger sådana här 
saker”, frågar jag Essem och Silva när vi satt oss i rapporthörnan. ”Jo jag tar 
lite illa upp, i början blev jag mest förbannad men nu bryr jag mig inte så 
mycket”, svarar Essem, innan han avbryts av Silva, ”jag blev också arg i 
början, jag gör det här arbetet av kärlek och sen får man en massa skit”.  

När jag efter några veckors frånvaro återupptar fältarbetet verkar det som 
om förhållandet mellan Essem och Lovisa förändrats. När Lovisa kommer 
ut i matsalen spricker Essem upp i ett stort leende, nästan som en överdriven 
flirt. Lovisa skrattar högt och hjärtligt och pekar på honom med hela han-
den. När hon skrattat klart gör han om exakt samma ansiktsuttryck, och 
återigen brister Lovisa ut gapskratt, sedan tittar hon på mig och skakar på 
huvudet. Jag tolkar situationen som att Essem genom att spela lustig försö-
ker oskadliggöra sig själv i Lovisas ögon, och på så sätt framstå som ofarlig. 
Men om förhållandet mellan Essem och Lovisa verkligen har förändrats har 
jag inte något svar på. 

Främlingsosäkerhet samspelar med kön  
Utifrån intervjuerna och observationerna förstod jag det som att det främst 
var manliga omsorgsarbetare med utländskt utseende som var i riskzonen 
för att bli utsatta för diskriminerande handlingar från brukarna. Det innebar 
att de kunde riskera att bli utsatta för en dubbel utsatthet/underordning: dels 
kunde de bli exkluderande på grund av sin hudfärg, dels kunde de bli exklu-
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derande på grund av sitt kön, och ibland av båda anledningarna. I föregå-
ende fältobservation visade jag hur Essem genom att oskadliggöra sig själv 
inför brukaren kunde etablera en relation till en negativt inställd brukare. 
Det var en strategi han inte verkade vara den enda utrikesfödde mannen att 
använda sig av: 

”Det var en farbror som sa till mig, din idiot du kan ingenting, du är invand-
rare, han var på mig hela tiden. Till slut sa jag till honom: vet du, du har rätt, 
om jag varit kvar i mitt hemland hade jag ägt ett företag eller varit chef för 
en bank. Det kan jag inte i Sverige, därför är jag här och hjälper dig.” (man-
lig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

Även denne man gav implicit uttryck för att han genom att framställa sig 
som underordnad den manlige brukaren kunde få honom att acceptera att ta 
emot hjälp. Vidare berättade han det som även jag observerat, att det fanns 
brukare som accepterade manliga omsorgsarbetare, såvida de inte hade ut-
ländskt utseende.  

Genom att det var känt i arbetsgruppen vilka brukare som hade antipatier 
mot vissa kategorier av omsorgsarbetare kunde personalen redan under 
morgonmötet fördela arbetet så att inga onödiga konflikter skulle uppstå. I 
vissa fall krävdes det dock att omsorgsarbetarna samarbetade i par för att 
kunna hjälpa brukaren. Problem kunde uppstå om personalgruppen bestod 
av en kvinna och två utrikesfödda manliga omsorgsarbetare. En strategi som 
jag observerade att omsorgsarbetarna använde var att minimera den oönska-
de partens inblandning i omsorgsinteraktionen. Rent praktiskt gick det till så 
att den ”oönskade” omsorgsarbetaren höll en så låg profil som möjligt under 
omsorgsmötet och överlämnande allt prat med brukaren till den önskade 
omsorgsarbetaren. Så fort de moment som krävde dubbelbemanning var 
avklarade lämnande omsorgsarbetaren rummet, och kom inte tillbaka om 
inte den andra omsorgsarbetaren kallade på ytterligare assistans. 

I några fall observerade jag hur de kvinnliga omsorgsarbetarna med ut-
ländsk bakgrund gick in och skyddade sina manliga utrikesfödda kollegor 
om de blev utsatta för rasistiska påhopp från brukarna:  

Ingegerd är en annan brukare som har en negativ inställning mot lite mörka-
re män. Att hennes antipatier inte beror på männens kön har jag observerat, 
då hon är mycket förtjust i en av de svenskfödda männen, och mer en gärna 
tar emot hjälp av honom. När Jorge står i köket och dricker kaffe, kastar hon 
ilskna blickar mot honom. Hon har tidigare under dagen bett honom åka till-
baka till sitt eget land. Precis när hon är på väg att yttra någonting, blir hon 
förekommen av hans landsmaninna Juliette. ”Han är min kompis” säger hon 
bestämt och pekar på Jorge. ”Du får inte vara dum mot honom, lova det.” 
Det lovar Ingegerd och sträcker på armarna för att omfamna henne. ”Det här 
är min mormor”, utbrister Juliette med ett leende när hon omfamnar Inge-
gerd.” (ur fältanteckningarna) 
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Det är naturligtvis svårt att analysera varför de manliga omsorgsarbetarna 
verkade vara mer utsatta för diskriminerande handlingar än sina kvinnliga 
kollegor, trots att de kunde ha samma etniska ursprung. Den troligaste tolk-
ningen till förhållandet var att männen med utländskt utseende hamnade i 
dubbla minoritetspositioner, och därmed blev mer synliga än övriga katego-
rier omsorgsarbetare (jmf Kanter 1993).  

Under analysen framträdde även ett annat tema som kan kopplas till frå-
gan om samspelet mellan hudfärg och kön: de manliga omsorgsarbetarna 
med utländskt utseende fick försvara sitt arbete och sin kompetens inte bara 
gentemot brukarna, utan också inför sina (främst kvinnliga) kollegor. Dels 
behövde männen bli accepterade av brukarna och få tillåtelse att hjälpa dem, 
dels behövde de nå acceptans i arbetsgruppen för att bli betraktade som 
”riktiga” omsorgsarbetare. Till skillnad från de svenskfödda männen och de 
kvinnliga omsorgsarbetarna (oavsett etnisk bakgrund) fanns det vissa tvivel 
i arbetsgruppen huruvida ”invandrarmännen” utförde omsorgsarbetet med 
själ och hjärta, eller om det var ett arbete som utfördes i brist på annan för-
sörjning: 

”Det finns killar som bara försöker hitta en lön, de gör inget jättedåligt arbete, 
men de är här för att de måste jobba.” (kvinnlig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

”Sen tycker jag, det här är ju min personliga åsikt. Många av de männen som 
jobbar här är ju här på grund av att de måste, det är ju många män här, in-
vandrarmän, fast jag har sett att de nog är lite bittra över det. Helst skulle de 
vilja göra någonting annat, men det finns ju inte några andra arbeten. Där-
emot kvinnor kan göra det mer från hjärtat, men det märks på de här männen 
att de inte alls trivs med vad de gör, de behöver inte vara elaka, men det 
märks på sättet att de inte trivs.” (kvinnlig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

 
Föreställningar om de utrikes födda männen som kan beskrivas som både 
rasifierade och könskodade uttrycktes enbart av kvinnliga omsorgsarbetare 
som själva hade en annan etnisk bakgrund. Att ingen annan kategori av om-
sorgsarbetare gav uttryck för liknande uppfattningar kan tänkas bero på att 
de inte delade uppfattningen eller att de avstod från att säga något för att 
slippa bli uppfattade som negativt inställda till sina utrikesfödda manliga 
kollegor. En tolkning av varför männens kompetens och engagemang för 
omsorgsarbetet blev ifrågasatt kan analyseras utifrån Lills (2004) resone-
mang om kön, klass och omsorgskapital. Lill skriver att arbetarklassens män 
sällan ses som bärare av ”omsorgskapital”. Ett sådant diskursivt perspektiv 
på omsorg som en kvinnlig egenskap kan förmodligen användas även här, 
eftersom ”invandrarmän” och ”invandrarmaskulinitet” sällan förknippas 
med omsorgskapital. 
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Främlingsosäkerhet samspelar med hudfärg 
Under analysen framkom det även hur mångfasetterat uttrycket hudfärg 
kunde vara. De omsorgsarbetare som stötte på mest motstånd från brukarna 
(oavsett kön) beskrevs vara de som hade mörkare hudfärg, medan de om-
sorgsarbetare där hudfärgen inte var lika påtaglig ansåg att de blev mindre 
utsatta. Det utkristalliserades alltså en form av kategorisering i form av ett 
”vi och dem” även bland de utrikesfödda omsorgsarbetarna 

”Jag är inte så färgad men jag märker hur de (brukarna) bär sig åt mot mina 
kollegor ibland. Det är inget nytt, det händer i hela omsorgen hela tiden. I 
dag har det exempelvis hänt en sak, det jobbade en kille i dag från ett annat 
land, en äldre dam sa till honom. ”Du ska åka hem, Du ska hem, hem till ditt 
hemland”. Man säger att man inte ska bry sig om när gamla säger så, men 
det känns säkert.” (kvinnlig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

”Jag har inte personligen varit utsatt, för att jag inte är så mörk. Men jag 
upplever det väldigt mycket med mina svarta kollegor. Vissa vill inte bli 
skötta av svarta. Mest afrikaner och då är det jättemycket fördomar. Ibland 
får de vissa ord, de är ju vana, men det är ju jobbigt ibland. Det är jobbigt, de 
håller ju på och sköter dem. Gud, vad otacksamma de gamla kan vara.” 
(kvinnlig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

Dessa uttalanden visar att det kan vara fruktbart att använda begreppet hud-
färg för att beskriva vilken betydelse utländskt utseende kunde få i om-
sorgsmötet, snarare än att använda begrepp som etnicitet, invandrare och 
liknande. Det var uppenbart att det var de ”svarta”, vanligtvis afrikanska, 
omsorgsarbetarna som stötte på flest problem. Problemen kunde som jag 
tidigare skrivit förstärkas i fall omsorgsarbetaren var en man (se observatio-
nen om Essem och Lovisa).  

Eftersom vissa brukare ogillade att ta emot hjälp från mörkhyade perso-
ner, och eftersom omsorgsarbetarna försökte lösa situationen genom att på 
olika sätt ta hänsyn till dessa önskemål, kan situationen tolkas som att hud-
färg blev en faktor som kunde påverka maktrelationen mellan brukarna och 
omsorgsarbetarna, till brukarnas fördel. Szebehely (1995) skriver hur bru-
karnas samhällsklass kunde innebära att de hamnade i en överordnad makt-
position i förhållandet till hemtjänstpersonalen. Genom att brukarna på Vin-
terbacken kunde vara negativt inställda till att omsorgsarbetare av ett visst 
kön eller visst utseende skulle hjälpa dem, blir det möjligt att hävda att även 
detta hade betydelse för hur makten i omsorgsrelationen skulle gestalta sig. 

Trots att det fanns en levande diskussion i arbetsgruppen kring diskrimi-
nering på grund av hudfärg, gick åsikterna isär när det gällde frågan om hur 
problemen skulle bemötas. Å ena sidan hävdade omsorgsarbetarna att det 
inte fanns någonting att göra åt detta, å andra sidan fanns det omsorgsarbeta-
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re som hävdade att det tydligare borde markeras för brukarna vad som var 
acceptabelt och inte. 

”Oftast händer inget, men ibland skulle man önska sig att någon svensk ar-
betskompis skulle agera och säga något, men annars är det bästa att säga ing-
enting, det är inget att bry sig om.” (kvinnlig utrikesfödd omsorgsarbetare) 

När jag tolkade omsorgsarbetarnas utsagor kan jag se det som Jönsson 
(2006) beskriver: att personalen försökte göra en åtskillnad mellan det egna 
jaget och ”den professionella yrkesrollen” när de hanterade främlingsfientli-
ga attityder från brukarna och anhöriga med att det inte finns någon anled-
ning att ta detta personligt – de försökte betrakta okvädningen som orsakad 
av okunskap eller demenssjukdom. Jag tvekar inte att tro att det var ett för-
hållningssätt som fanns etablerat bland personalen. Samtidigt kanske accep-
tansen och toleransen var ett spel för gallerierna. Att bli kallad ”svartskalle”, 
”jävla invandrare” eller bli uppmanad att ”åka hem till sitt hemland” uppfat-
tas troligtvis som mycket kränkande, oavsett kognitiv status på den som 
säger det. Att hävda att detta inte ”spelar någon roll” är nog lättare i teorin 
än i praktiken. Kanske kan den acceptans som omsorgsarbetarna uppvisade, 
och som kan tänkas ingå i ett ”professionellt förhållningssätt” osynliggöra 
det faktum att människor kan känna sig kränkta på sin arbetsplats.  
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Kapitel 9: Kön i interaktion: Homosocialitet 
och samvaro i arbetsgruppen 

När jag sitter och dricker kaffe och småpratar med Adnan och Tobias, utbris-
ter Adnan plötsligt: ”Här på Vinterbacken är det så roligt att jobba, det är så 
många olika sorters människor, män och kvinnor från många olika länder, 
och många homosexuella om man ska nämna det också.” När jag tittar mot 
Tobias för att se om han håller med om det som Adnan nyss sagt tittar han 
bort och blundar. Antingen hörde han inte frågan, eller så delade han inte 
Adnans positiva uppfattning kring mångfalden av omsorgsarbetare på Vin-
terbacken. (ur fältanteckningarna) 

Mitt syfte med detta kapitel är visa på hur den kollegiala samvaron mellan 
omsorgsarbetarna gestaltade sig, samt studera vilken betydelse kön hade i 
dessa relationer. Under observationerna och intervjuerna noterade jag att 
även kategorier som etnicitet, sexuell läggning och ålder hade betydelse för 
relationskonstellationerna på sjukhemmet, men jag har valt att fokusera 
kapitlet på könsaspekten.  

Genom att personalgruppen på avdelningen var så pass blandad gav det 
mig möjlighet att studera arbetspass med olika könskonstellationer. På så 
sätt blev det möjligt att studera om det uppstod olikheter i den kollegiala 
gemenskapen som kunde relateras till arbetsgruppens könssammansättning.    

Samvaron på Vinterbacken  
Min övergripande tolkning av gemenskapen, interaktionerna och valet av 
samtalsämnen mellan kollegorna på Vinterbacken var att merparten inte 
kunde relateras till kön. Snarare kunde majoriteten av de samtal och sam-
talsämnen som jag observerade beskrivas som relativt ”neutrala” och arbets-
inriktade, och handlade företrädesvis om brukarnas hälsotillstånd, arbetets 
organisering och liknande. Samtal som skulle kunna beskrivas som person-
liga och tillhöra den privata sfären förekom inte särskilt ofta. Inte heller 
diskuterades personliga ställningstaganden som kunde relateras till politik 
eller andra mer komplexa samhällsfrågor i någon större omfattning. En av 
förklaringarna till att samtalen var så pass riktade mot kollektiva intressen 
snarare än på personliga kan vara den mångfald av omsorgsarbetare som 
fanns representerade i arbetsgruppen. 
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Franssén (1997) fann i en studie av kvinnors arbete på sjukhem och sjuk-
vård att arbetsgruppen präglades av en likhetskultur. Detta förklarar Frans-
sén bland annat genom att kvinnorna var lika varandra och hade liknande 
livssituationer, därför kunde de också identifiera sig med varandra. På Vin-
terbacken fann jag också en form av likhetskultur mellan omsorgsarbetarna, 
men till skillnad från Fransséns studie, baserades detta förmodligen inte på 
att omsorgsarbetarna var särskilt ”lika” varandra, snarare tvärtom. Variatio-
nerna mellan omsorgsarbetarna visade på en så stor mångfald att det för-
modligen hade varit svårt att skapa den form av likhetskultur som framkom 
i Fransséns studie. Den likhetsriktning jag uppfattade präglade arbetsgrup-
pen, och som jag flera gånger fick beskriven för mig, kanske grundade sig 
på att personalen ansträngde sig för att se och upprätthålla de gemensamma 
värdena, samtidigt som man försökte bortse från de många olikheter som 
samtidigt existerade. Därför kanske diskussionerna också främst kretsade 
kring den mest gemensamma nämnaren, som samtliga kunde vara delaktiga 
i, omsorgsarbetet. 

En av anledningarna till att omsorgsarbetarna lade ner mycket kraft på att 
upprätthålla samhörigheten i arbetsgruppen kan vara att omsorgsarbetets 
organisering krävde samarbete och ett visst mått av samhörighet. Vissa ar-
betsuppgifter var tvungna att lösas i par, och det krävdes att alla tog ansvar 
för sina ”delar” för att arbetet skulle kunna genomföras. Samtidigt fanns det 
också en psykosocial aspekt; omsorgsarbetarna tillbringade hela sin arbets-
dag på en relativt begränsad yta och var ständigt nära varandra. För att ar-
betsdagen skulle bli tillfredsställande krävdes en form av grundläggande 
acceptans mellan gruppmedlemmarna, oavsett kön, etnicitet, ålder och sex-
uell läggning.  

Jag fick berättat att det fanns två kvinnor på avdelningen som vägrade att 
samarbeta med varandra, situationen hade lösts genom att kvinnorna fått två 
olika scheman för att undvika att de behövde arbeta tillsammans. Jag fick 
tydliga indikationer på att konflikten mellan kvinnorna var lite känslig för 
gruppen, kanske just för att den symboliserade bräckligheten i gruppgemen-
skapen. I det här fallet hade situationen ordnats, men det säger sig självt att 
det i en arbetsgrupp på åtta personer inte finns särskilt mycket utrymme för 
liknande särartslösningar på grund av samarbetssvårigheter. 

I arbetsgruppen fanns det (åtminstone på ytan) en glädje över den mång-
fald av individer som fanns representerade i gruppen. Samtidigt kunde jag 
ibland känna mig lite osäker på om detta var en uppfattning som alla delade, 
eller om det var en gemensam strategi för att upprätthålla känslan av samhö-
righet.  

När jag försökte studera likheter och olikheter mellan manliga och kvinn-
liga omsorgsarbetares kollegiala samvaro var det framförallt en faktor som 
var särskilt påfallande, och som gällde oavsett arbetsgruppens könssamman-
sättning: de manliga omsorgsarbetarna var betydligt mer sparsamma än 
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kvinnorna med att tala om sitt privatliv och sitt liv utanför omsorgsorganisa-
tionen, annat än i generella termer om semestrar och liknande. Återhållsam-
heten gällde oavsett om de samarbetade med kvinnor eller med andra män, 
men även i relation till mig. Männens tillbakadragenhet ska inte tolkas som 
att de var särskilt försynta eller hämmade, snarare tvärtom. Jag fick intryck-
et att männen på flera sätt var mer frispråkiga än sina kvinnliga kollegor, 
exempelvis kunde männens skämt innehålla sexuella undertoner, däremot 
var det sällan de berörde sitt eget privatliv. Konstrasten till kvinnornas för-
hållningssätt var påtaglig; utan att jag aktivt behövde fråga fick jag ganska 
snabbt reda på en hel del om de kvinnliga omsorgsarbetarnas privatliv, var 
de bodde, hur deras familjesituation såg ut och liknande. Männens privatliv 
fick jag berättat om när jag frågade mer specifikt och då fick jag långa och 
välvilliga svar. Vid några tillfällen hände det att någon av de andra omsorgs-
arbetarna (såväl män som kvinnor) talade om de manliga omsorgsarbetarnas 
liv. En av männen som själv inte var så pratsam om sitt privatliv berättar för 
mig hur gammal hans manliga kollega var samt hur många barn han hade, 
trots att kollegan satt mitt emot. 

När jag senare nämnde några av dessa observationer för männen ställde 
sig några lite undrande inför min reflektion. ”Är det så, ja det har jag fak-
tiskt aldrig tänkt på”, som en av dem uttryckte sig. Snarare ville männen 
beskriva sig som öppna och sociala personer i relation till kollegorna och 
brukarna. Kanske är det så att det i kvinnors beskrivningar av vad det inne-
bär att vara öppen och social ingår att också att berätta om sitt privatliv, 
medan män inte på samma sätt anser att man måste prata om personliga 
angelägenheter för att uppfattas som öppen och social. Ovanstående reflek-
tion gjorde jag utifrån att männens tillbakadragenhet kommenterades av de 
kvinnliga omsorgsarbetarna under intervjuerna. Inställningen till männens 
förhållningssätt varierade. Några beklagade att männen var så tystlåtna om 
sitt privatliv: 

”Jo männen är mer reserverade, det känns verkligen som om de verkligen 
vill skilja på jobb och familj. Men grejen är att vi umgås så mycket, de um-
gås mer med oss än med sina egna kvinnor. Personligen känner jag att man 
kan lätta på stämningen och fråga mer än om man hade det bra i helgen, men 
vissa är verkligen reserverade.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

 
Andra kvinnor menade i stället att det var skönt att slippa konfronteras med 
information och vetskap om männens liv utanför omsorgsorganisationen. De 
tyckte att det räckte med mer generella inblickar i sina manliga kollegors 
liv, och kände inget behov av att veta mer. 

”Jag vet faktiskt inte så mycket om dem, de pratar inte så mycket om sig 
själva. Killar är sådana, de pratar inte så mycket, eller hur? Men jag är inte 
heller så intresserad av att höra om deras andra liv.”(kvinnlig omsorgsarbetare) 
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Att männen friställdes från kraven att berätta om sitt privatliv kan tolkas 
som att de sågs som en separat del av arbetsgruppen, och därför inte assimi-
lerats in i arbetsgruppen genom att berätta om sitt privatliv på samma sätt 
som kvinnorna. Men det kan också vara så att männen var tydligare med att 
skilja mellan arbete och privatliv. Kanter (1993) hävdar att den som är i 
minoritet blir synlig på ett helt annat sätt än majoriteten. Utifrån det reso-
nemanget blir det svårare (och därmed viktigare) för minoriteten att skydda 
sig mot att bli allt för granskad. Om en minoritet döljer delar av sitt privatliv 
för att skydda sig från allt för intensivt granskande är svårt att veta, för frå-
gan är om ett sådant tillbakadragande sker medvetet eller om det är en ore-
flekterad handling. När jag talade med männen om detta upplevde jag det 
som att de talade om ett behov av att finna balans mellan arbetet och livet 
utanför omsorgsorganisationen. 

”Jag tycker inte om att umgås privat med människor från jobbet. Jag vill be-
hålla det som det är. Det är många som umgås, men inte jag, inte med någon. 
Här på jobbet umgås jag men inte utanför. Jag har en egen familj hemma 
som jag umgås med.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Nej jag är nog ganska öppen så där, alltså jag går inte och fläker ut mig så 
där för vem som helst, men det är inte sjukligt åt andra hållet, jag har nog bra 
balans så där. Så jag kan nog berätta om mitt privatliv. De vet ju rätt mycket 
om uppväxt, föräldrar, de har koll, det har de.” (manlig omsorgsarbetare) 

Så trots att det fanns en viss tveksamhet från några av männen kring min 
iakttagelse om att de var mer tillbakadragna när det gällde diskussioner om 
privatlivet, var det samtidigt något som männen reflekterade över under 
intervjuerna.  

En möjlig tolkning till att några av de kvinnliga omsorgsarbetarna var lite 
reserverade mot sina manliga kollegors privatliv, kan vara att några av de 
manliga omsorgsarbetarna var öppet homosexuella (jmf kapitlet om den 
homosexuella kroppen i omsorgsarbetet). Även om jag inte observerade 
eller hörde någon uttalad homofobi under mina observationer, så uppfattade 
jag det som att några av kvinnorna var lite osäkra på hur de skulle bemöta 
de homosexuella männen. Osäkerheten (som förmodligen också fanns bland 
de männen) kan ha bidragit till att personalen överlag undvek ta upp ämnen 
som riskerade tangera homosexualitet, vilket i sin tur kan ha hämmat dis-
kussioner som rörde privatlivet när arbetsgruppen var blandad. 

”Själv har jag aldrig haft någon nära anhörig, släkting, som är homosexuell, 
så jag har aldrig varit nära någon som är homosexuell. Men när jag började 
här började jag känna att de är som andra människor. De pratar inte så 
mycket om sitt privatliv, de kanske är rädda? Därför har jag aldrig vågat frå-
ga eftersom jag inte vet hur de skulle reagera.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 
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”Jimmie berättar inte om sin situation (Jimmie är en av de öppet homosexu-
ella männen, min anm.) det kanske inte är så roligt, det förstår jag. Jag vet att 
han en familj från R-stad, men jag vill inte veta något mer.” (kvinnlig om-
sorgsarbetare) 

Palle: Skulle det göra någon skillnad om det kom fler heterosexuella män till 
omsorgen? 

”Ja, då kanske man skulle se en annan karaktär av karlar här. Men jag tror 
inte pensionärerna märker någonting. Jag tror inte de märker någonting, an-
nars skulle jag tro att det skulle bli mycket protester. Den generationen för-
står inte att det finns människor som kan vara homosexuella. Det är vi som 
är upplysta, så jag tror inte de vet, i alla fall säger de ingenting. Men det kan-
ske skulle vara ett nytt fenomen om det kom mer vanliga killar hit och job-
bade.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Som jag tidigare skrivit kan arbetsplatser som präglas av kvinnodominans 
(som exempelvis äldreomsorgen) beskrivas mer accepterande mot homo-
sexuella (män). En förklaring kan vara att det i konstruktionen och uttrycket 
av kvinnlighet ingår egenskaper som tolerans och acceptans mot avvikare. 
Men det innebär inte nödvändigtvis att omsorgen är en fredad plats för att 
slippa konfronteras med skepsis och osäkerhet. 

De som ställde sig mest oreflekterat positiva till närvaron av homosexu-
ella män, var de män som inför mig definierade sig som heterosexuella. I 
dessa relationer gick det att ana en antydan om homosociala tendenser mel-
lan männen, oavsett sexualitet. De homosexuella männen beskrevs som 
bärare av specifika egenskaper och kunskaper som var mycket väl anpassa-
de till omsorgsarbetet. Som i kapitlet om den manliga homosexuella krop-
pen lyftes de homosexuella männen fram i omsorgsorganisationen av övriga 
genuskategorier. Även om dessa föreställningar delades av manliga och 
kvinnliga omsorgsarbetare, framkom det (som i citaten ovan) att kvinnorna 
var lite osäkra i mötet med de homosexuella männen. Samma osäkerhet gav 
inte de manliga heterosexuella omsorgsarbetarna något uttryck för: 

”De är lite mer feminina, men det är bra. Alla jag känner jobbar jättebra och 
är omtänksamma. Homosexuella män är mer effektiva, det märks när man 
jobbar med homosexuella. Det går snabbare att jobba med en homosexuell 
än om man jobbar med tre tanter.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Det är absolut inget problem, jag förstår inte heller varför det skulle vara 
det? Många av dem jag träffat är lite mjukare, inga sådana här karlakarlar. 
Det är inte det här snacket som kan vara i omklädningsrummet efter träning, 
förstår du? Jag tror det är en bra egenskap inom vården. Det känns som en 
klyscha när jag säger så, men så är det.” (manlig omsorgsarbetare) 

Dessa uttalanden kan analyseras utifrån flera aspekter. Det mest påtagliga är 
att de heterosexuella männen å ena sidan lägger en (viss negativ) betoning 
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på de homosexuella männens feminina uttryckssätt, å andra beskrivs de som 
män, med bärare av traditionellt maskulina egenskaper likt dem själva. Sam-
tidigt går det kanske att tolka det som att de heterosexuella männen var 
tvungna att hålla sig väl med de homosexuella männen, bland annat efter-
som jag tolkade det som att de homosexuella männen i vissa situationer 
värderades högre än de heterosexuella männen.  
Utifrån kapitlets fokus vill jag visa på hur manlig gemenskap inte nödvän-
digtvis sorterar utifrån en gemensam heterosexualitet, åtminstone inte inom 
äldreomsorgen.. Snarare tangeras det som Ekstrand (2005) visar i sin studie 
av sjukvården, nämligen att manlig homosocialitet kan tränga igenom an-
nars cementerade maktordningar. I Ekstrands studie visade det sig att homo-
sociala relationer, mellan manliga sjuksköterskor och manliga läkare i det 
här fallet, skapades mellan heterosexuella och homosexuella män.  

Den manliga gemenskapens uttryck 
När enbart män tjänstgjorde på avdelningen diskuterades som sagt inte per-
sonliga angelägenheter i någon större utsträckning. Men på några punkter 
var det möjligt att tala om en viss scenförändring när personalstyrkan främst 
bestod av manliga omsorgsarbetare. En faktor som jag noterade var att sam-
talens innehåll ibland blev något mer färgat av sexualitet. Men det ska sam-
tidigt påpekas att det inte alls var av den typ av sexistiska uttalanden som 
påvisats i andra studier av män och pojkar i grupp (jfr Andersson 2006; 
Fundberg 2003). Framförallt rörde männens samtal inte negativa yttringar 
om kvinnliga kollegor på Vinterbacken, åtminstone inte i sexuella termer, 
utan de kommentarer som förekom kunde snarast beskrivas som traditionellt 
skvaller och raljerande över ”konstiga kvinnor” som arbetade på andra av-
delningar. 

Ett exempel på sexuellt färgade samtal observerade jag den varma sommar-
dag då en av de manliga omsorgsarbetarna tog på sig ett blått förkläde (som 
enligt hygiensjuksköterskan skall användas när matvaror hanteras) ”Det är så 
varmt att jag skulle kunna vara naken under förklädet”, säger han till de två 
andra männen i köket. För att exemplifiera vickar han lite extra på höfterna. 
Männen skrattar hjärtligt, och någon fortsätter på ämnet och berättar att han 
sover naken med öppet fönster nu när det är så varmt ute, vilket ökar mun-
terheten bland männen. När en av dem plötsligt verkar bli påmind om min 
närvaro säger han urskuldande ”här på Vinterbacken är vi tokiga.” (ur fältan-
teckningarna) 

Det här kan givetvis betraktas som relativt banala diskussionsämnen, samti-
digt var det uppenbart att samtal om den nakna kroppen med sexuella an-
spelningar endast skedde då enbart män var närvarande. I den ovan redovi-
sade observationen fanns det en blandning av homo- och heterosexuella 
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män närvarande, varför jag inte tror att samtalen kan knytas till närvaron av 
en viss maskulinitetskategori. 

Jag kom aldrig att se det som annars lyfts fram i mellanmanliga relatio-
ner, nämligen bekräftandet av den manliga heterosexualiteten (Andreasson 
2006; Fundberg 2003). I dessa studier har det visat sig att talet om kvinnor, 
sexuella erövringar och avståndet och motståndet mot alternativa maskulini-
tetsideal är en viktig del av att bevisa sin heterosexualitet, både inför sig 
själv och inför omgivningen. 

En möjlig förklaring till att den sexuella aspekten i männens samtal trots 
allt var så begränsad kan vara just blandningen av homo- och heterosexuella 
män. Det innebar i sin tur att befästandet av en traditionell manlig hetero-
sexuell gemenskap, som är en förutsättning för att kvinnor ska hamna i fo-
kus som objekt kanske inte gavs mycket utrymme på Vinterbacken. Med 
tanke på den kamratliga stämningen som rådde mellan de manliga omsorgs-
arbetarna på avdelningen, funderade jag också på om det kunde vara så att 
de uppskattade samvaron med olika ”sorters” män. Som Ekenstam & Lo-
rentzon (2006) skriver präglas de manliga homosociala relationerna av kon-
kurrens och ändlös tävlan, något som kan vara skönt att slippa. De homo-
sexuella männens närvaro kan kanske ha inneburit att de heterosexuella 
männens ”naturliga” tävlan och jämförelse med varandra samtidigt dämpades. 

Detta är en rimligare tolkning till förhållandet på Vinterbacken än den i 
mina ögon alltför förskönade beskrivningen att män i kvinnodominerade 
yrken på grund av en omförhandlad maskulinitet skulle ha en annan sorts 
kvinnosyn. Enligt min erfarenhet av arbete och praktik inom äldreomsorgen 
och sjukvården har jag vid ett otal tillfällen stött på män som i grovt sexuellt 
nedvärderande termer pratat om kvinnliga kollegor, varför jag vet att det 
existerar.17   

Behovet av manlig samvaro 
Varken under mina observationer eller i intervjuerna fick jag intrycket av att 
de manliga omsorgsarbetarna saknande manliga kollegor eller möjlighet till 
mellanmanliga relationer. De flesta verkade trivas bra som det var. Möjligen 
är det så att de flesta män som arbetar inom äldreomsorgen trivs bra med 
minoritetssituationen. För de allra flesta män som väljer att arbeta i ett om-
sorgsyrke kommer troligtvis inte kvinnodominansen på arbetsplatsen som 
en överraskning. Det är således möjligt att föreställningen om att män i 
kvinnodominerade yrken ”behöver” andra män saknar vardaglig förankring. 
Under intervjuerna frågade jag de manliga omsorgsarbetarna om de saknan-
de manliga kollegor eller möjligheten till enkönad samvaro. 

                              
17 Under mina observationer hörde jag inte någon av kvinnorna tala i sexuella termer om 
män, vilket antingen kan bero på att det inte förekom eller att de avstod från att göra det i 
min (manliga) närvaro. 
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”Nej det tycker jag inte, man jobbar ju bara ett visst antal timmar, det blir ju 
så att trivs man inte så får man väl se sig om efter något annat. Det är klart 
att det skulle vara trevligt med fler män, men det finns ju män här uppe. Jag 
har väl aldrig känt att jag saknat det.” (manlig omsorgsarbetare) 

De manliga omsorgsarbetarna berättade att samarbetet mellan män och 
kvinnor generellt fungerade bra på avdelningen, därför kanske det inte hel-
ler fanns något behov av fler manliga kollegor. 

”Jobbar man på avdelning Snöflingan är man i minoritet, inte på de andra 
avdelningarna. Snöflingan är de svarta änkornas fäste.…Man känner ingen 
trygghet, de pratar inte med varandra, men på alla andra avdelningar är det 
helt okej.” (manlig omsorgsarbetare) 

Och kanske är det så att blotta närvaron av andra män kan fungera som stöd-
jande för de manliga omsorgsarbetarna, och den höga andelen manliga om-
sorgsarbetare innebar att det sällan uppstod någon uttalad minoritetssitua-
tion som upplevdes som negativ. 

”Många av killarna har ju arbetat rätt länge, men jag tror att för dem som 
kommer nya är det lättare om det finns flera att identifiera sig med. När jag 
själv arbetade i vården var det jag som fick komma när TV-apparaten var 
trasig, kopiatorn var trasig eller när det var någon stökig patient. Är man två 
är det nog lättare att skämta bort det och stå emot generaliseringar.” (manlig 
enhetschef) 

En tolkning utifrån ett könsperspektiv kan vara att det kvinnostämplade 
omsorgsarbetet dämpar behovet av mellanmanlig samvaro. Även om om-
sorgsarbetande män kanske inte behöver frångå sin egen syn på manlighet, 
så kan det vara möjligt att den egna maskulina rollen trots allt måste omför-
handlas i relation till den kvinnodominerade omsorgskontexten. Det kan i 
sin tur tänkas innebära att männen frånskriver sig eller avstår från traditio-
nellt manliga krav som kontroll, makt och tillgång till homosociala relatio-
ner. Utifrån omsorgsarbetets innehåll befinner sig de omsorgsarbetande 
männen på avstånd från de heteronormativa idealen om vad som är passan-
de för män. En tolkning kan därför vara att avståndet (eller närheten) till 
traditionell maskulin gemenskap också styr behovet och uttrycket av mel-
lanmanliga relationer. Även om det fanns tendenser till homosocial samvaro 
mellan männen på Vinterbacken, var styrkan och uttrycksformen begränsad. 
Den hade inte samma styrka som visat sig i annan arbetslivsorienterad 
forskning på mansdominerade eller mindre könsuppdelade arbetsplatser (se 
t ex. Abrahamsson 2000; Christenson 2000; Lindgren 1996). 

Men även om männen var ganska tydliga med att påpeka att de inte kän-
de något särskilt behov av samvaro med män eller saknande mellanmanliga 
relationer, så observerade jag ändå tillfällen där männen distanserade sig 
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från kvinnorna, tillfällen där männen mer eller mindre tydligt markerade att 
de ville umgås utan kvinnlig inblandning.  

Staffan, Joanna och sjuksköterskan Lisbeth (som för tillfället kommit ner på 
avdelningen) står och diskuterar ett hjälpmedel. Plötsligt smäller det till i 
dörren och Peter som arbetar på en annan avdelning kommer in i köket. Den 
tidigare gemenskapen bryts plötsligt, och det är uppenbart att Peter kommer 
till avdelningen enbart för att träffa Staffan. Peter växlar några artighetsfra-
ser med sjuksköterskan. Sedan går de bägge männen och ställer sig i ena 
hörnan av köket, med ryggen mot kvinnorna. Av deras röster och skratt hör 
jag hur de tittar och kommenterar Peters semesterfotografier. Jargongen och 
kommentarerna mellan männen låter hård för en utomstående. De bägge 
kvinnorna står kvar tysta några meter från männen och lyssnar och iakttar 
männen utan att bjudas in i samtalet eller själva ta några initiativ för att få 
vara med.  Efter någon minuts tystnad går Lisbeth fram till kylskåpet och tar 
fram en ingefärsrot. Hon går fram till diskbänken, men står fortfarande en bit 
från männen och tittar på dem. Joanna står kvar och ser lite villrådig ut, och 
verkar inte riktigt veta vart hon ska ta vägen. Efter en stund går hon fram till 
sjuksköterskan som nu står och gnuggar ingefäran mot tänderna. Sjukskö-
terskan berättar då ingående om ingefärans hälsobringande effekter, Joanna 
lyssnar och kommer med egna inlägg. Så i ena hörnan står männen och 
skrattar åt semesterbilder, och några meter därifrån står kvinnorna och talar 
om ingefära. (ur fältanteckningarna) 

Observationen visar två tydligt könade gemenskaper, där männen uppenbart 
markerade sitt avstånd mot kvinnorna genom att ha ryggen mot dem, stället 
för att säga det till dem. Detta trots att kvinnorna visade intresse för män-
nens konversation och nog gärna hade velat delta i samvaron. Observatio-
nen visar hur det tillfälliga utanförskapet löstes av Joanna, som till skillnad 
från sjuksköterskan inte kan lämna avdelningen. Genomströmmingen på 
avdelningen av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknan-
de, gjorde också att de utanförskap som kunde uppstå lätt kunde brytas.  

Den kvinnliga gemenskapens uttryck 
En smula paradoxalt är att medan männen i allmänhet inte uttryckte någon 
önskan till gemenskap med andra män, påtalade kvinnorna (trots att de var i 
majoritet) vikten av möjlighet till mellankvinnlig samvaro. Att kvinnorna så 
tydligt markerade ett sådant behov kan ha flera förklaringar. Genom att det 
fanns en relativt hög andel manlig omsorgspersonal (och de två heltidstjäns-
terna på avdelningen innehades av män) var det ganska få arbetspass som 
var helt ”mansfria”. Därför kanske kvinnorna hade ett större behov än män-
nen att få tillfälle till samarbete med enbart kvinnor. För några av kvinnorna 
verkade det dessutom vara en ny erfarenhet att ha så många manliga kolle-
gor: de var vana att mest samarbeta med andra kvinnor. En ytterligare för-
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klaring kan vara att kvinnorna till skillnad från männen befann sig i en hete-
ronormativ kontext. Därför kanske de i högre utsträckning relaterade sig till 
heteronormativa ideal, där kvinnor främst umgås med kvinnor och män 
främst umgås med män. 

Mellankvinnliga relationer och kvinnlig homosocialitet är inte lika stude-
rat som manlig homosocialitet. Men förmodligen existerar detta, även om 
kvinnors homosocialitet precis som Matthis (2002) skriver, förmodligen har 
andra uttryckssätt än mäns. De kvinnliga omsorgsarbetarnas önskan om 
möjlighet till kvinnlig samvaro var något jag observerade både i tal och i 
handling. 

En morgon när arbetsstyrkan består av två män och en kvinna ringer den 
enda kvinnliga omsorgsarbetaren Catalina ner till Rita som arbetar på admi-
nistrationen. ”Hej, vill du komma upp och käka lite frukost med oss, du kan 
komma upp om femton minuter”. När de två manliga omsorgsarbetarna 
kommer till köket berättar hon glatt: ”Jag har ringt Rita, hon kommer upp 
och äter frukost med oss”. Ingen av männen reagerar över beskedet med nå-
gon observerbar entusiasm. När Rita kommer till avdelningen sätter sig hon 
och Catalina omgående i varsin fåtölj i rapporthörnan och börjar samspråka. 
Samtalet rör inledningsvis förhållandet till en före detta pojkvän. Sedan gäll-
er diskussionen olika lösningar av barnomsorgen, för att därefter växla över 
till att handla om snygga killar. De bägge männen som är i köket hör varje 
ord som sägs, men håller sig på behörigt avstånd. Den ena mannen passar på 
att plocka in disk i diskmaskinen, medan den andre står på några meters av-
stånd med en kopp kaffe i handen och iakttar konversationen utan att på nå-
got sätt interagera i samtalet. När Rita som också har hand om bemanning 
och personalförsörjning på sjukhemmet tar upp bemanningspärmen föränd-
ras plötsligt scenbilden radikalt. När samtalet lämnat den privata sfären och i 
stället blivit arbetsinriktad gör sig männen delaktiga på en gång. De lämnar 
sin stående position och sätter sig tillsammans med de två kvinnorna. De är 
nu både delaktiga och drivande i samtalet som handlar om hur några luckor i 
schemat skall täckas, när en av omsorgsarbetarna ska gå i pension efter 
sommaren. Men efter ett tag börjar samtalet åter röra den privata sfären, och 
männen blir tysta igen. Efter en kort stund säger Catalina till Rita, ”kom så 
går vi ut och sätter oss på balkongen en stund”. Kvinnorna försvinner ut på 
balkongen och tar en cigarett under glada skratt, medan männen stannar kvar 
inne på avdelningen. När kvinnorna gått återgår männen till att plocka undan 
efter frukosten. (ur fältanteckningarna)   

Det här är en observation som visar en form av homosocialt uttryck mellan 
kvinnorna på Vinterbacken. Männens agerande var inget undantag; vid flera 
tillfällen noterade jag att männen drog sig lite undan när samtalen mellan 
kvinnorna kom att handla om mer personliga angelägenheter. Även här kan 
fältanteckningen å ena sidan tolkas som att männen inledningsvis frivilligt 
drog sig undan, å andra sidan valde kvinnorna att fortsätta konversationen 
på balkongen vilket kan ses som en önskan att exkludera männen från sam-
talet utan att säga det till dem rakt ut. 
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Männens agerande skulle ur ett maskulinitetsperspektiv kunna tolkas som 
att de genom avstånd undviker att alltför nära liera sig med det feminina. 
Avståndstagandet skulle då kunna ses som ett led i att inför sig (och inför 
andra) behålla och upprätthålla en maskulin roll och självbild (jfr Connell 
2003b). Men genom nedanstående observation vill jag visa att männens 
agerande också kan tolkas ur ett annat perspektiv. 

 

Liam börjar en morgon samtala med Sofia om hennes familj. ”Hur mår din 
mamma, bor hon fortfarande kvar hos dig?” Sofia svarar att modern fortfa-
rande bor kvar, men mer uttömmande än så blir inte svaret. Liam ger sig inte 
utan fortsätter att fråga, ”hur gammal är din mamma?” Sofia fortsätter att 
svara plikttroget med korta fraser. När Nadja kommer in i köket hör hon att 
samtalet kretsar kring Sofias familj och anhöriga. Hon ställer då ungefär 
samma fråga som Liam om Sofias mamma. I motsats till honom får Nadja 
nu en rik och utförlig redogörelse av Sofia om moderns hälsotillstånd. Liam 
står kvar och lyssnar en stund, men Sofia riktar nu all uppmärksamhet mot 
Nadja, trots att det var han som introducerade ämnet. När han slutligen mär-
ker att han inte kommer att bli inbjuden till samtalet går han en bit bort och 
börjar plocka av disk från borden. (ur fältanteckningarna.) 

Fältobservationen ovan visar att det inte nödvändigt behövde vara så att 
männen frivilligt drog sig undan när kvinnornas samtal rörde privatlivet. I 
vissa situationer, som den ovan, kunde det vara så att männen faktiskt ex-
kluderades genom att kvinnorna uppenbart visade att de föredrog att disku-
tera sitt privatliv med en annan kvinna. Männens tillbakadragande skulle då 
i konstrast till maskulinitetsperspektivet kunna tolkas som ett sätt för dem 
att likt Liam slippa att bli öppet exkluderade. Det kanske var så att kvinnor-
na inte alltid trodde att männen faktiskt kunde vara intresserade av deras 
samtal. I konstellationen man – kvinna ingår bland annat föreställningen om 
könade samtalsmönster, vilket kan skapa en föreställning att vissa diskus-
sioner inte är intressanta för det motsatta könet. 

De kvinnliga omsorgsarbetarna berättade för mig att de upplevde en 
skillnad mellan att prata med manliga respektive kvinnliga kollegor, och att 
samtalsämnena och intimiteten i samtalet skiftade beroende av samtalspart-
nerns kön. 

”Vi pratar om våra liv, det privata. Det gör jag med tjejer. Det kanske är där-
för det blir lite fel, att vi tar upp våra privata problem, vilket kanske gör att 
det blir lite tjafsigt. Mest pratar vi om våra barn och familjer. Det vill jag inte 
gärna prata med killar om, det är lättare att prata med en kvinna för hon kan 
förstå det lite bättre.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Först och främst pratar vi ju om jobbet, det blir ju att man pratar om samma 
sak, Sen är det väl skillnad, man pratar tjejsnack med tjejer och det här lite 
blandade med karlar.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 
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Uttrycket av manlig homosocialitet beskrivs annars som starkt, bland annat 
skriver Lindgren (1996) hur de mellanmanliga relationerna kan skapa en 
”vi-anda” som utesluter kvinnor från gemenskapen. Den kvinnliga homoso-
cialiteten skedde dels relativt diskret, dels var den relativt temporär, därför 
är jag inte säker på att männen alltid uppfattade det som att de vid vissa 
tillfällen blev exkluderade. Åtminstone var det ingen av männen som berät-
tade att de kunde känna sig utanför. En förklaring till det kan vara att män 
inte har samma erfarenheter som kvinnor av att bli marginaliserade, därför 
kanske de tolkar det tillfälliga utanförskapet som någonting annat, eller 
kanske inte alls reflekterar eller bekymrar sig över det. 

Sammanfattningsvis uppfattade jag det som att gemenskapen och relatio-
nerna mellan omsorgsarbetarna på Vinterbacken kunde delas in i två katego-
rier, den könsneutrala respektive den könsmärkta gemenskapen. Den köns-
neutrala gemenskapen baserades på arbetets organisering, där samarbete och 
acceptans var en nödvändighet för att vardagen i gruppen skulle bli tillfred-
ställande. Den formen av gemenskap iscensattes genom att samtalen fokuse-
rades på generella och kollektiva angelägenheter som samtliga omsorgsar-
betare kunde delta i. Samtal som var mer privata var inte särskilt ofta före-
kommande i det könsneutrala samvaromönstret. Den könsneutrala gemen-
skapen var tydligast framträdande när arbetsgruppen var blandad eller när 
majoriteten av personalstyrkan bestod av män. 

Den könsmärkta gemenskapen baserade sig i stället på privata och indi-
viduella val, där kollegor som ”funnit” varandra kom att samtala om sina 
privatliv. Denna form av gemenskap verkade utifrån observationerna vara 
bunden till kön, då det framförallt var kvinnorna som sökte upp och upp-
skattade möjligheten till samtal och relationsarbete med kvinnliga kollegor, 
utan manlig inblandning. Det verkade som om det var kvinnorna som lade 
störst vikt och värde vid möjligheten till homosocial gemenskap, medan 
männen inte uttryckte samma behov. En av förklaringarna till det kan vara 
att gemenskapen skedde i en kontext där kvinnor åtminstone tidigare domi-
nerat, och där det stora antalet manliga omsorgsarbetare på Vinterbacken 
kanske ökade kvinnornas behov av mellankvinnliga relationer. 
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Kapitel 10: Kön i interaktion: Mötet mellan 
omsorgsarbetarna och brukarna 

Vid middagen börjar Ulla slumra till och kanar till vänster i rullstolen. Car-
los sätter sig bredvid henne och frågar om hon behöver hjälp att äta. Han 
håller om hennes axlar och för varsamt skeden med soppa till hennes mun. 
Gerda, som sitter mitt emot dem har iakttagit situationen och ser allt mer irri-
terad ut. Till sist utbrister hon, ”du bryr dig inte om mig”! Carlos låtsas inte 
riktigt höra påståendet, medan den andra omsorgsarbetaren vänligt replike-
rar, ”du behöver inte vara avundsjuk.” ”Det är jag inte alls” svarar Gerda, 
men fortsätter att kasta arga blickar på Ulla och Carlos. När Gerda ilsknar till 
en andra gång reagerar även Carlos, ”du får mycket uppmärksamhet, jag 
måste också ge det till andra” (ur fältanteckningarna) 

 
Under fältstudien observerade jag vid ett flertal tillfällen hur Gerda särskilt 
tydde sig till manliga omsorgsarbetare. Hon kunde göra utfall mot andra 
kvinnliga brukare och kvinnliga omsorgsarbetare om hon upplevde att män-
nen ägnade sig för mycket uppmärksamhet åt dem i stället för åt henne. Att 
Gerda föredrog att vara omgiven av manlig personal, och att det hade bety-
delse för hennes välbefinnande var välkänt i personalgruppen. 

”Hos Gerda går det lättare att vara kille, annars kan det vara tvärtemot. Vissa 
kvinnor kan hon till och med anfalla. Det kanske är något hon har med sig 
sen tidigare.” (manlig omsorgsarbetare) 

Överlien (2006) konstaterar i en studie om omhändertagna flickor på be-
handlingshem att kön, sexuell identitet och normalitet sällan diskuteras i 
relation till institutioner. Men hennes observationsstudie visar tydligt hur 
könade förväntningar inverkar i relationen mellan de kvinnliga klienterna 
och de manliga och kvinnliga behandlingsassistenterna. Även Mattson 
(2005) har i en studie av klienter på en behandlingsinstitution visat hur hete-
rosexuella principer och förväntningar genomsyrar behandlingsarbetet och 
behandlingsassisternas syn på manliga och kvinnliga klienter. De särskilda 
boendeformerna för äldre är också en form av institutionsboende (även om 
termen sällan används), vilket innebär att föreställningar om kön mellan 
brukarna och omsorgsarbetarna borde komma till uttryck även inom denna 
institutionsform. 

Att kön betraktas som organiserande princip som har betydelse i de allra 
flesta mellanmänskliga interaktioner är allmänt vedertaget. Skulle då inter-
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aktionerna mellan brukarna och omsorgsarbetarna utgöra något undantag 
från andra former av interaktioner? Nilsson Motevasel (2006) som har stu-
derat hur kön kommer till uttryck mellan omsorgsarbetare och brukare på ett 
gruppboende för personer med demenssjukdom, lyfter fram en viktig fråga: 
Hur upprätthålls föreställningar om kön i en miljö där de gamlas kroppar 
representerar kön, men där de gamlas kognitiva funktion är nedsatt? 

Syftet med detta kapitel är att beskriva föreställningar om och uttryck av 
kön i omsorgsinteraktioner. Kapitlet struktureras utifrån de fyra könskon-
stellationer som förekommer i omsorgsmöten: kvinnlig omsorgsarbetare – 
kvinnlig och manlig brukare, manlig omsorgsarbetare – kvinnlig och manlig 
brukare. 

Kvinnliga omsorgsarbetares möte med kvinnliga och 
manliga brukare 
Det mellankvinnliga mötet: Fiktiva anhöriga 
Som Sörensdotter (2001) skriver förväntas det att samvaron mellan brukar-
na och omsorgsarbetarna ska präglas av ett ”professionellt förhållningssätt”. 
Denna ofta använda, smått byråkratiska, definition kan dock vara svår att 
införliva i det praktiska omsorgsarbetet. Inte minst mot bakgrund av de 
många goda och ibland svåra relationer som skapas och uppstår mellan per-
sonal och brukare (se Astvik 2003; Ingvad 2003). Under fältobservationerna 
både såg jag och fick berättat för mig om varma och kärleksfulla relationer 
mellan vissa brukare och personal. 

”Många i hela huset får man en riktig kärlek till, man umgås med dem så 
mycket att de blir som en mormor, de ser dig, de vet ditt namn, det blir så 
personligt. ”Hej, åh är du här igen”, de blir glada, och vet att är det du som 
sköter dem så fungerar det jättebra.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Stones (2000) och Karners (1998) studier visar hur offentligt anställda om-
sorgsarbetare använder idealbilden om den ”goda” familjebaserade omsor-
gen som en utgångspunkt för sitt eget avlönande omsorgsarbete. Det exemp-
lifieras bland annat genom att omsorgsarbetarna i studierna betraktar och 
talar om brukarna som om de vore egna äldre anhöriga, eller som Karner 
(1998) uttrycker det ”fictive kin”.  

Under analysen av intervjuerna visade det sig att även omsorgsarbetarna 
på Vinterbacken i hög utsträckning verkade bära på föreställningar om den 
familjebaserade omsorgen som ”bättre” än det institutionaliserade omsorgs-
arbete som utfördes på sjukhemsavdelningen. Kanske var det idealbilden 
kring den familjebaserade omsorgen som innebar att flera av omsorgsarbe-
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tarna även här talade om omsorgsarbetet med brukarna i termer av omsorg 
om äldre släktingar? 

”Jag bryr mig om dem och ser dem som en människa som inte kan göra nå-
gonting alls, jag är deras händer och ben liksom, annars är de som små barn, 
spädbarn. Det är inte så att jag ser ner på dem och omyndigförklarar dem, 
men de kan inte gå, inte sköta sin hygien, det är bara jag som kan hjälpa dem 
liksom. Och ja, jag tycker att jag gör det med kärlek, som om det vore min 
egen anhörig, min egen mormor, som om det var mig själv.” (kvinnlig om-
sorgsarbetare) 

”Jag gör vanliga arbetsuppgifter som man har hemma kan man säga, utom 
det mer professionella, hjälpa till att byta blöjor, eller kanske dela medicin, 
och titta på lite olika listor så där. Men annars håller man på precis som 
hemma, som om det vore en mormor eller farmor, eller man försöker i alla 
fall.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Samtidigt framkom det att liknelserna och talet om brukarna som ”fiktiva 
anhöriga” var en könsmärkt handling, ur flera perspektiv. Det var utan un-
dantag de kvinnliga omsorgsarbetarna som talade om eller liknade brukarna 
vid fiktiva anhöriga, och gav dem tillskrivningar som mormor eller farmor. 
En tolkning till att talet så tydligt relaterades till den privata sfären kan vara 
att det avlönande omsorgsarbetet som utfördes på Vinterbacken på flera sätt 
liknande det obetalda omsorgsarbete som kvinnorna utförde i det egna 
hemmet. En av kvinnorna i citatet ovan ger också uttryck för att det kan för-
hålla sig på det sättet när hon hävdar att ”man håller på precis som hemma”.  

Inom forskningen om hemtjänst har arbetsuppgifternas närhet till det 
obetalda hemarbetet uppmärksammats och diskuterats (Szebehely 1995; 
Eliasson Lappalainen & Runesson 2000). Även om jag inte genomförde 
någon systematisk studie av arbetsuppgifterna vid sjukhemsavdelningen, var 
det uppenbart att traditionella hemarbetsuppgifter (som kodas som kvinnli-
ga) som exempelvis städning, tvätt, disk upptog en stor del av arbetsdagen. 
Därför kunde det offentliga lönearbetet på Vinterbacken lätt associeras till 
de arbetsuppgifter som kvinnorna dagligen utför i det egna hemmet. 

Ovanstående resonemang leder till nästa könade mönster som framträdde 
i materialet: det var enbart de kvinnliga brukarna som fick tillskrivningar 
som fiktiva anhöriga. När de manliga brukarna åsyftades använde kvinnorna 
uteslutande männens förnamn, eller talade om de manliga brukarna som 
”han”, det var aldrig någon som talade om morfar eller farfar. Det kan tolkas 
som att kvinnorna utvecklade olika relationer beroende av omsorgsmottaga-
rens kön. Möjligen var det så att de kvinnliga omsorgsarbetarna lättare kun-
de identifiera sig och känna samhörighet med de äldre kvinnorna än vad de 
gjorde med de äldre männen. 

Talet om de kvinnliga brukarna som farmor/mormor kan förmodligen 
tolkas som en omsorgshandling med gott syfte, ett försök att transformera 
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känslor från den privata sfären till den offentliga sfären. Samtidigt kan talet 
också tolkas som att de kvinnliga brukarna betraktades som mindre själv-
ständiga och autonoma än de manliga brukarna. En sådan föreställning 
uppmärksammar även Nilsson Motevasel (2006) som utifrån sin studie skri-
ver hur personalen gav uttryck för att de äldre männen var mer dominanta 
och självständiga, medan de kvinnliga brukarna betraktades som fogliga och 
undergivna. 

Att talet om brukarna var könsmärkt visade sig genom att jag aldrig hör-
de någon av de manliga omsorgsarbetarna tala om brukarna som fiktiva 
anhöriga, det var ingen av männen som överhuvudtaget använde begreppen 
mormor/farmor. Vid ett tillfälle var det dock en av männen som under några 
tillfällen på dagen tilltalade en av de äldre damerna som ”tant”. Men tant är 
till skillnad från mormor/farmor en titulering som inte behöver relatera till 
nära släktskap, utan är traditionellt en tillskrivning på en obesläktad äldre 
kvinna (enl. Svenska Akademins ordlista 2001).  

Som Tornstam (1992) skriver har vi en tendens att tillskriva äldre som 
kategori vissa egenskaper, som inte alltid överensstämmer med de äldres 
egen uppfattning. Vilken betydelse fick då de kvinnliga omsorgsarbetarnas 
tal om de kvinnliga brukarna som fiktiva anhöriga och föreställningen om 
den goda anhörigomsorgen i det praktiska omsorgsarbetet? 

När jag fördjupade analysen av mina observationer framkom att det inte 
var alla brukare som benämndes eller beskrevs som fiktiva anhöriga. De 
kvinnor som fick tillskrivningarna verkade i första hand vara de kvinnor 
som omsorgsarbetarna betraktade som ”söta och rara”, medan de som var 
mer krävande eller allt för mycket avvek från normer kring vad som förvän-
tades av äldre kvinnor inte fick dessa tillskrivningar. Däremot verkade om-
sorgsarbetarna i praktiken inte göra någon tydlig åtskillnad beroende på om 
det var en ”mormor” eller annan kvinnlig brukare de hjälpte. På så sätt ver-
kade inte talet om brukarna som fiktiva anhöriga ha någon reell betydelse 
för omsorgsarbetet. 

Det mellankvinnliga mötet: Att gestalta kvinnlighet 
Även om talet om fiktiva anhöriga inte fick någon praktisk betydelse i det 
dagliga arbetet, observerade jag hur de familjära idealen och normativa 
föreställningar om äldre kvinnors liv kom att genomsyra den mellankvinnli-
ga omsorgsrelationen. Det gjorde att detta omsorgsmöte (vilket jag kommer 
att visa) skilde sig från de kvinnliga omsorgsarbetarnas möte med manliga 
brukare, men skilde sig även från de manliga omsorgsarbetarnas omsorgs-
möte med de kvinnliga brukarna. 

När jag talde med de kvinnliga omsorgsarbetarna gav de tydligt uttryck 
för att de ansåg att de fyllde en viktig funktion för de äldre kvinnorna, fram-
förallt beskrevs omsorgsmötet som ett tillfälle för de äldre kvinnorna att få 
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tala om ”kvinnliga angelägenheter”. Valet av samtalsämnen beskrevs vara 
emotionellt riktade, inte sällan handlade det om den gamla kvinnans livser-
farenheter. 

”De tänker på sina barn, och de är väldigt tacksamma att vi gör det här arbe-
tet. De pratar om vad det gjort i sitt liv, vilka drömmar de haft, vilket liv de 
haft, hur svårt de har haft det, och de kan ge en massa råd. Det är folk med 
visdom, och om de fortfarande är klara kan man få sig en liten tankeställa-
re.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Samtal skedde i huvudsak under morgonhjälpen eller under kvällshjälpen 
eftersom det var ett av få tillfällen då personalen kunde rikta hela sin upp-
märksamhet på en brukare åt gången. Det som även kännetecknade de mel-
lankvinnliga samtalsmönstren var att de ofta växlade mellan olika tidsskalor. 
Det kunde bli tvära kast i samtalen mellan det som hände här och nu, det 
som hänt i går och det som hänt för femtio år sedan. Jag uppfattade det som 
att de kvinnliga omsorgsarbetarna ansåg att det var viktigt att ha en över-
blick över den äldre kvinnans liv och livserfarenheter. 

Inne hos Gunborg talar de båda kvinnliga omsorgsarbetarna nästan i munnen 
på varandra, och fokus i samtalet är Gunborgs tidigare liv. Frågorna är 
många och ingående. ”När dog din man?” undrar en av kvinnorna. Gunborg 
berättar att han dog i årsskiftet 2005/2006 och att hon därefter fick svårare 
att klara sig själv. Samtalet fortsätter därefter att pendla mellan Gunborgs ti-
digare liv (dåtid) och omsorgssituationen (nutid) i en för mig som utomstå-
ende märklig blandning. Men framförallt blir det svårt för Gunborg att delta i 
samtalet på grund av de snabba bytena av samtalsämnen. ”Om jag hade egna 
barn skulle de tycka att du hade så fina färger på kläderna”, säger en av om-
sorgsarbetarna: ”ta på dig linnet, du måste sträcka på armarna”. ”Jaha”, sva-
rar Gunborg. ”Det är ditt linne”, fortsätter den ena av omsorgsarbetarna, ”det 
är inte nytt, du måste köpa ett nytt. Nu ska du få på dig din blus, är det dina 
barnbarn som köpt den? Den är jättefin.” När Gunborg är påklädd får hon 
hjälp av en av de kvinnliga omsorgsarbetarna att komma ut i köket, där sitter 
hon ensam, medan omsorgsarbetaren går tillbaka till sin kollega för att hjäl-
pa till att bädda rent samt bära ut tvätt. När de är klara går de tillbaka till 
Gunborg som sitter och bläddrar i en tidning. ”Ska du ut och dansa?” frågar 
en av kvinnorna. Eftersom hon talar svenska med kraftig brytning och frågan 
verkar sakna logiskt sammanhang svarar Gunborg förvånat ”vet jag inte”. 
Den andra omsorgsarbetaren inflikar ”har du ingen kavaljer?” Sedan byts 
plötsligt ämnet, ”ska du inte flytta upp dig lite i rullstolen? Om du tar tag där 
så går det lättare”. Gunborg lyder uppmaningen. ”Vill du ha lite kaffe nu?” 
Gunborg, som inte längre är fokuserad på samtalet, besvarar inte frågan. (ur 
fältanteckningarna) 

Mångfalden av kvinnornas val av samtalsämnen var som sagt stor. Inte säl-
lan relaterade de kvinnliga omsorgsarbetarna sina egna liv och erfarenheter 
till de kvinnliga brukarnas. 
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När Katja hjälper Ragnhild att duscha erbjuder jag mig att bädda sängen un-
der tiden, men eftersom lägenheten är liten hör jag hela konversationen inne 
i badrummet. ”Hur länge var du gift med din man?” undrar Katja?” ”Vi gifte 
oss 1940”, svarar Ragnhild”. ”Oj”, utbrister Katja, och räknar högt för sig 
själv hur många år det blir. När hon kommit fram till svaret skrattar hon och 
berättar för Ragnhild ”jag stod bara ut med min man i tio år”. Senare berättar 
Katja för mig att hon ser sig som en sorts förebild för de äldre kvinnorna. 
”Det finns många äldre kvinnor här som inte har barn. Jag tror inte att det är 
någon som är glad över det, utan bär en sorg över det. Där kan jag fylla en 
funktion, jag berättar om mina barn, då blir det som om de upplever att det 
var deras egna. Jag låter dem gå in i min känsla, det blir ett givande och ta-
gande.” (ur fältanteckningarna) 

Samtidigt går det att reflektera kring om samtalet som Katja ovan beskriver 
som ett givande och tagande, verkligen var ett ömsesidigt givande och ta-
gande. Stundtals upplevde jag det som att omsorgsarbetarna ställde frågor 
(som kunde vara mycket privata och personliga) och de äldre brukarna sva-
rade. Jag funderade även på om brukarna hade annat val än att svara, med 
tanke på den maktobalans som kan uppstå i omsorgsrelationen (Wærness 
1983; 1996). När jag lyssnade på och observerade samtalen reflekterade jag 
kring begreppet diskursivt tvång som Wreder (2005) använder. Makten i 
omsorgsmötet fanns uppenbart hos omsorgsarbetarna eftersom det var de 
som formulerade frågorna, styrde samtalet och beslutade när samtalet skulle 
avslutas. 

Ovanstående tolkning kan dock framstå som alltför negativ. Thomas 
(1986) skriver i en studie om samspelet mellan brukarna och hemhjälparna 
hur omsorgsmötet blev ett tillfälle för brukarna att ritualisera sig själva, att 
berätta sin egen historia. Utifrån Thomas perspektiv blir det även möjligt att 
spekulera i om de kvinnliga omsorgsarbetarnas samtal med brukarna om 
makar, kläder, barn och utseende blev ett tillfälle för de äldre kvinnorna att 
”ritualisera” sig som (heterosexuella) kvinnor i ett socialt sammanhang. 

Utifrån materialet går det också att hävda att omsorgsinteraktionerna 
präglades av generationsspecifika heteronormativa föreställningar, som kan 
relateras till ålder och kön. Trots att flertalet av de kvinnliga brukarna tidi-
gare förvärvsarbetat, fick arbetsliv eller områden som kan betraktas som 
maskulint kodade inte särskilt stort utrymme i den mellankvinnliga interak-
tionen. Det behöver inte tolkas som att de äldre kvinnorna var ointresserade 
av den sortens samtal. En av kvinnorna berättade ofta och ingående för mig 
om sin utbildning och sin position i förvärvsarbetet, som gick stick i stäv 
med vad som förväntades av kvinnor under hemmafruepoken. Under mina 
samtal med henne förstod jag att arbetslivet var hennes största stolthet i 
livet, snarare än familjelivet, trots att hon pensionerades för 30 år sedan.  

Det fanns även kvinnliga brukare som var mycket sportintresserade, ett 
område som kan sägas vara maskulint kodat. Men även om de kvinnliga 
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omsorgsarbetarna kunde tala om sport med brukarna, observerade jag att 
samtalen lätt gled över till att beröra mer kvinnligt kodade samtalsämnen. 

Lilian är en av de kvinnliga brukare som tycker om fotboll. Eftersom det är 
fotbolls-VM i Tyskland har hon talat hela eftermiddagen om olika matcher 
och resultat. Hon har särskilt talat med Said, som även han är intresserad och 
insatt i mästerskapet. På kvällen får hon hjälp av Evelyn och Therese att göra 
sig i ordning inför natten. ”Vi försöker hjälpa dig ta av dig dina kläder”, sä-
ger Evelyn, när hon försöker dra en trång klänning över Lilians huvud. ”Har 
du ont i ögat?” undrar Therese. Lilian har hela tiden blicken på den påslagna 
TVn, som visar höjdpunkter från en tidigare spelad match, och svarar inte 
mer än nödvändigt på frågorna som ställs. ”Förbereder du dig på fotbollen, 
ska du se hela matchen?” undrar en av kvinnorna och skrattar. Innan Lilian 
hinner svara berättar Therese att hon själv inte alls är intresserade av fotboll. 
”Är du trött?” undrar Evelyn. ”Det är lättare om du sätter dig ner på säng-
kanten.” Sedan byts plötsligt valet av samtalsämne. ”Vem är det som hjälper 
dig att köpa dina kläder, är det dina döttrar? De har bra smak, jättefina klä-
der”, konstaterar Therese. Hon fortsätter på den inslagna vägen, ”hur många 
döttrar har du?” ”Jag har två”, svarar Lilian”. ”Är de också fotbollsintresse-
rade?” undrar Therese. Innan Lilian hinner svara säger Evelyn resolut, ”vi 
måste höja sängen, sen måste vi tvätta den här (syftar på Lilians klänning). 
Du måste försöka stå lite grann, vi ska hjälpa dig.” (ur fältanteckningarna) 

Syftet med observationen är att visa att när det könsspecifika talet utmana-
des, kom det oftast att glida tillbaka till mer könsnormativt stämplade sam-
talsämnen. Trots att kvinnorna ställde frågor om fotboll, verkade de inte 
särskilt intresserade av Lilians svar. I stället återgick talet till att handla om 
omsorgssituationen, Lilians anhöriga och om hennes kläder. 

En avslutande iakttagelse pekar på att de mellankvinnliga samtalen på 
grund av sitt emotionella innehåll ibland kunde bli lite tunga. Genom att 
samtalen ofta kom att handla om relationer verkade några av de kvinnliga 
omsorgsarbetarna hävda att det inte gick att skämta med de äldre kvinnorna 
på ett sätt som var möjligt med de äldre männen. 

”Nej det går inte på samma sätt. Jag vet inte, det går inte att skämta med 
kvinnorna, de är mer seriösa. Jag kan inte säga ”hej gumman”, de blir sura. 
Men med gubbarna går det att skämta, de vet att jag skojar.” (kvinnlig om-
sorgsarbetare) 

Kanske var föreställningen präglad av det heterosexuella samspelet, där 
skojanden och flirtandet med de äldre damerna blev de manliga omsorgsar-
betarnas ansvar, medan skojandet med de äldre männen beskrevs vara kvin-
nornas ansvar. 
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Kvinnornas möte med manliga brukare: Skämtandet som en 
strategi 
Även om de kvinnliga omsorgsarbetarna ingående berättade om varma rela-
tioner som etablerats med de kvinnliga brukarna, var det inte liktydigt med 
att de betraktade det som ”lättare” att hjälpa de äldre damerna. Så även om 
de beskrev det som roligt när den äldre kvinnan var mån om sitt utseende 
och kläder, kunde det även upplevas som en belastning om kraven blev för 
många. Då kunde det i stället vara lättare att hjälpa de äldre männen, som 
enligt omsorgsarbetarna inte ställde samma krav. 

”Männen är tyngre i kroppen, det känns när vi måste vända dem, lyfta dem, 
män brukar väga mer än kvinnor. Men annars är de inte svårare att hjälpa, 
tvärtom, de är mindre krävande, speciellt när det gäller kläder… De är mer 
tysta, de uttrycker inte sin vilja om hur man ska vårda dem, kvinnor är mer 
krävande.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”De (männen) är enklare, de har inte känsla för små detaljer, det spelar ingen 
roll vilken tröja de har. Kvinnor är mer noga, ”nej den vill jag inte ha i dag, 
jag vill inte ha klänning, jag vill ha kjol”, kvinnor är mer för små detaljer.” 
(kvinnlig omsorgsarbetare) 

Andersson (2007b) beskriver utifrån en mindre studie om manliga och 
kvinnliga strokepatienter hur männen hade svårare att ta emot hjälp med 
kroppslig omvårdnad än kvinnorna. Johansson (2001) menar däremot att 
kvinnor kan visa acceptans, men att de under ytan känner motstånd, de kän-
ner sig maktlösa, därför säger de inte ifrån. De kvinnliga omsorgsarbetarna 
på Vinterbacken hävdade att de hade lättare än sina manliga kollegor att få 
tillåtelse att hjälpa de äldre männen. Några av omsorgsarbetarna menade att 
det inte bara var de gamla kvinnorna som ibland var tveksamma till att ta 
emot hjälp av den manliga personalen, det kunde vara svårt också för äldre 
män att behöva ta emot hjälp av en annan man. 

”Man kan väl säga att männen tycker det är jobbigt att bli vårdade av andra 
män. Tänk dig själv du har varit en stor stark karl hela livet med fru och 
barn. Helt plötsligt ligger han där helt hjälplös, och så ska en karl komma 
och sköta honom.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

 ”Det går lättare med gubbar, jag vet inte varför det går lättare. Kanske är det 
så att de gillar tjejer, och att de lättare hjälper till då. Vi har särskilt en, han 
gillar mest tjejer, han kan bli aggressiv mot killar… ’Jag behöver ingen 
hjälp’ sa han när jag skickade in en kille. Men när jag kom in, ’får jag hjälpa 
dig med byxorna’, jättetrevlig och snäll. När jag är ensam eller jobbar med 
någon vikarie som är långsam, eller när vi haft en dålig dag, försöker jag 
hjälpa honom. Ibland går det, jag säger att jag är ensam och att han måste 
hjälpa mig.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 
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Citaten ovan säger en hel del om kvinnornas syn på såväl manliga brukare 
som manliga omsorgsarbetare. När de kvinnliga omsorgsarbetarna talade 
om kvinnliga brukare betonade de att svårigheterna för männen var att 
kvinnorna ”aldrig visat sig nakna inför sina män”. När kvinnorna i stället 
talade om manliga brukare hävdade de att äldre män hade svårare att visa 
sig svaga och hjälplösa inför en annan man än inför en kvinna. Kvinnornas 
beskrivningar kan sammanfattas som att de uppfattade att de hade lättare att 
hjälpa brukarna, oavsett kön. 

En strategi som kvinnorna uppgav att de kunde använda för att få hjälpa 
de äldre männen var att skoja lite med dem. Hur skämten som kvinnorna 
sade sig använda såg ut framkom inte under observationerna, jag fick inte 
heller något tydligt svar under intervjuerna. En av kvinnorna i citaten ovan 
berättar dock indirekt hur hon genom att anspela på sin kvinnlighet kunde få 
den äldre mannen att bli mer aktiv i omsorgshandlingen. Genom att säga att 
hon var ensam kunde hon få mannen att trots allt bli delaktig i de moment 
han klarade. Jag gjorde även några observationer som kan sägas spegla hur 
kvinnorna genom att inta en ”underordnad” position i relation till de äldre 
männen kunde etablera kontakt med dem. 

När jag sitter i korridoren hör jag höga röster inne i Gunnar lägenhet. Mar-
kus har kommit för att hjälpa Therese med att förflytta Gunnar från säng till 
duschstol. Av rösterna förstår jag att Gunnar måttar slag mot Markus. ”Var-
för slåss du?” undrar Markus, men han får inget svar. Jag hör då Therese 
säga till Gunnar ”men du slår väl inte kvinnor”? På det svarar Gunnar ett 
kortfattat men tydligt ”nej”. (ur fältanteckningarna) 

Thereses fråga till Gunnar kan tolkas som ett sätt att underordna sig själv, 
och på så sätt oskadliggöra såväl sig själv som Gunnar, genom att all 
aggression i stället riktas mot Markus. Kvinnornas bekräftande av de äldre 
männens maskulinitet genom att de tillfälligt ”underordnade” sig kan 
troligtvis tolkas som en strategi liknande den som de manliga omsorgs-
arbetarna använde, då de genom flirtande och komplimanger försökte närma 
sig de äldre kvinnorna. Att kvinnorna inte gav de manliga brukarna kompli-
manger kan tolkas som att det fanns en viss misstänksamhet kring den äldre 
mannens sexualitet. Till skillnad från de äldre kvinnorna finns äldre mäns 
sexualitet närvarande i omsorgsorganisationen på ett annat sätt (jmf Nilsson 
Motevasel 2006). ”Äldre män föredrar yngre tjejer, och jag kan inte se 
någon annan orsak än att det handlar om sexualitet”, säger den manlige 
enhetschefen.  

Under fältstudien hörde jag vid några tillfällen hur både manliga och 
kvinnliga omsorgsarbetare berättade om ”snuskiga gubbar” de träffat, me-
dan ingen talade om ”snuskiga tanter”. Att undvika att väcka den äldre 
mannens sexuella intresse kan vara en av anledningarna till att kvinnorna 
var försiktiga med att prata om sådant som kunde associeras till sex. Frågan 



106 
 

om sexuella uttryck från brukarnas sida har bland annat undersökts av Ar-
chibald (2003), som genomfört intervjuer och observationer på ett boende 
för demenssjuka. Ur ett brukarperspektiv konstateras att institutionsboende 
innebär slutet för äldre och funktionshindrade människor att vara sexuellt 
”fria” människor. I de fall brukarna uttrycker sin sexualitet kan det i stället 
komma att betraktas som ”dåligt uppförande.” Archibalds studie visade även 
att omsorgsarbetarna kände olust när brukarna gjorde sexuella närman-
den/handlingar. Vidare kunde en sådan handling förstöra relationerna mellan 
omsorgsarbetarna och brukarna för en lång tid framöver. 

Som omsorgsarbetare finns det en risk att bli utsatt för oönskade hand-
lingar, som våld eller sexuella inviter. Resultaten visar dock att det framför-
allt var de kvinnliga omsorgsarbetarna som riskerade detta när de hjälpte de 
manliga brukarna. Som jag skrev i avsnittet om etnicitet och hudfärg finns 
det ofta ingen etablerad strategi eller metod för hur dessa problem ska kunna 
bemötas och hanteras (jmf Rinnan & Sylwan 1994). I likhet med Archibald 
(2003) går det att hävda att demenssjukdom (eller nedsatt kognitiv förmåga) 
innebär att den som är dement inte kan ställas till svars för sina handlingar. 
Omsorgsarbetarnas tal om några av de äldre männen som ”snuskgubbar” 
kan dels tolkas som en effekt av att den manliga sexualiteten var närvarande 
i omsorgsorganisationen, dels ett sätt för omsorgsarbetarna att (i brist på 
strategier) projicera obehagliga erfarenheter som något oskadligt. 

Kvinnornas möte med manliga brukare: Fokus på det neutrala 
samtalet 
En annan aspekt som framkom i materialet var att de kvinnliga omsorgsar-
betarna inte talade med de manliga brukarna om privata angelägenheter som 
barn, makor och liknande som de gjorde med de äldre kvinnorna. Dock 
försökte de hålla en ständig dialog med männen på samma sätt som med 
kvinnorna, men skillnaden var att responsen inte riktigt blev den samma 
som med kvinnliga brukare: 

”Nu ska vi byta blöja”, säger Linda när hon tillsammans med Susanne ska 
hjälpa Yngve på morgonen. Linda försöker hela tiden småprata med Yngve, 
utan att få någon respons. Efter en stund börjar hon i stället att prata med Su-
sanne, och informerar om vad man ska tänka på när man hjälper Yngve. När 
hon berättat klart börjar hon plötsligt gnola på en melodi. Efter några minu-
ter gör hon ett nytt försök att få igång en dialog. ”Smakade soppan bra?” ”Ja 
jättegott”, svarar Yngve, sedan blir han åter knäpptyst. Linda och Susanne 
börjar då åter prata med varandra om tvättvattnet i tvättfaten är tillräckligt 
varmt. ”Vänd dig mot vänster”, säger Linda, varpå Yngve rullar över på 
vänster sida, och tillsammans med Susanne drar hon upp hans byxor. ”Vill 
du duscha i morgon?” frågar hon sedan, men inte heller nu får hon något 
svar. Hon höjer då rösten ”får jag äran att duscha dig, får jag den äran? ”Får 
du väl”, svarar han kort. Linda spricker upp i ett leende, ”tack så mycket”. 



 107 

”Oj skriker jag”, ursäktar sig Linda, ”det var inte meningen.” Många hör så 
dåligt, det är därför man skriker”, förklarar hon för Susanne som svarar, ”ja 
jag var hos Elin förut, hon hörde inte heller så bra, sen glömmer hon fort.” 
När vi kommer ut från lägenheten berättar Linda att det går mycket lättare 
när Roger hjälper Yngve, men hon berättar inte varför det skulle gå lättare 
då. (ur fältanteckningarna) 

När jag analyserade observationen funderade jag över varför Linda använde 
ordet ”ära” när hon frågade om hon fick duscha honom. Var det fråga om 
ironi eller kan ordvalet tolkas som ett sätt för Linda att nå fram till Yngve, 
genom att markera att han var ”överordnad” i förhållande till henne, efter-
som hon beskrev det som en ära att duscha honom. Min andra undran var 
varför hon upplevde att det gick ”lättare” när Roger hjälpte Yngve. Några 
dagar senare fick jag tillfälle att följa med när Roger skulle hjälpa Yngve, 
och kunde därmed jämföra omsorgsinteraktionerna. 

När Roger duschar Yngve sker det under ordlös tystnad. Han gör några an-
satser till att kommunicera, men när han inte får något gensvar förblir han 
tyst. Talet koncentreras till nödvändig information, som att Yngve måste 
böja nacken bakåt för att inte få duschvatten i ansiktet när han sköljer ur 
schampot ur håret.  ”Vill du bli klippt” undrar Roger när håret är tvättat Det 
vill Yngve. ”Svarar du samma sak när flickorna frågar” skrattar Roger. ”I 
dag är det fotboll Yngve, Sverige mot Paraguay, är du intresserad av fot-
boll?” ”Nej inte särskilt, men om det är på TV en stund kan jag titta”, svarar 
Yngve.” (ur fältanteckningarna) 

Roger, som jag skulle beskriva som en pratsam och social person, höll en 
betydligt lägre profil än annars när han hjälpte Yngve. Han verkade inte 
heller särskilt bekymrad över tystnaden som uppstod, utan fann sig i att 
utföra omsorgsarbetet utan att prata mer än nödvändigt. Häri tror jag den 
skillnad som Linda talade om går att finna. Linda som var van att ständigt 
tala och få respons när hon hjälpte de kvinnliga brukarna, verkade uppleva 
det som stressande att Yngve var så tystlåten. Hon gjorde också idoga för-
sök att skapa en dialog, trots att han uppenbart var ointresserad. Dialogen 
försvårades också av att Linda, liksom den kvinnliga personalen i allmänhet, 
inte talade med de manliga brukarna om deras privatliv, vilket innebar att 
antalet möjliga samtalsämnen begränsades. 

Manliga omsorgsarbetares möten med kvinnliga och 
manliga brukare 
Ett närmande på distans: Att närma sig ett tabu 
När jag skulle analysera mötet mellan de manliga omsorgsarbetarna och de 
kvinnliga brukarna uppmärksammade jag en tydlig paradox. Å ena sidan 
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betraktades männen som mycket viktiga för de kvinnliga brukarna. Å andra 
sidan beskrevs mötet som komplicerat då det beskrevs som problematiskt 
för de äldre kvinnorna att behöva acceptera att ta emot hjälp av manlig per-
sonal när det gällde intimhygien. Att männen märktes och väckte känslor 
hos brukarna observerade jag flera gånger under fältstudien: 

”Kommer du ihåg att du har duschat i dag, vem hjälpte dig, kommer du ihåg 
det?” Den lite märkligt formulerade frågan ställer Angelica till Majken. 
Majken skakar på huvudet, ”nej mitt minne är så dåligt”. ”Var det en kille 
som hjälpe dig?” frågar Angelica lite skämtsamt. Det påstående verkar väcka 
Majkens minne, och hon har en bestämd åsikt på den punkten. ”Absolut inte, 
kvinnor ska duschas av kvinnor, och män ska duschas av män. Jag är väl lite 
gammaldags, men det är bara inför manliga läkare jag kan tänka mig att klä 
av mig. På morgonen tycker jag också helst att det ska komma en kvinna.” 
Vid ett senare tillfälle berättar Angelica för mig att Majken faktiskt blivit du-
schad av en manlig omsorgsarbetare, och att hon efter det tyckte att han var 
den bästa hon kunde tänka sig. (ur fältanteckningarna) 

Fältobservationen kan användas för att symbolisera hur heteronormativa 
föreställningar kom att bli särskilt synliga i mötet mellan de manliga resp. 
kvinnliga omsorgsarbetarna och brukarna. Det kan beskrivas som en kon-
flikt mellan å ena sidan männens möjlighet att känna sig som ”erkända” 
omsorgsarbetare, å andra sidan de kvinnliga brukarnas rätt till självbestäm-
mande över hjälpen och sina kroppar.  

Trots att det fanns en mångfald av män och maskuliniteter representerade på 
Vinterbacken, uppfattade jag det som att männen i brukarnas ögon först och 
främst var män. Det innebär att de brukare som accepterade hjälp av manlig 
personal generellt sett var positiva till att ta emot hjälp av alla män, oavsett 
om männen var ljushyade, mörkhyade, yngre eller äldre, hade en ”maskuli-
nare” eller ”femininare” framtoning. Samtidigt nekade vanligtvis de brukare 
som var negativa till att ta emot hjälp av manliga omsorgsarbetare all form 
av manlig hjälp, åtminstone när det gällde den kroppsnära omsorgen. Det 
fanns kvinnliga brukare som helt vägrade att ha med de manliga omsorgsar-
betarna att göra: 

”Hon på våning fyra, hon är så sur att det stinker svavel från rummet. Hon 
vill inte ens att män kommer in på hennes rum.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Det är inget problem med män, men det kan bli. Vi har många kvinnor som 
inte alls vill ta emot hjälp av män.” (manlig enhetschef) 

De svårigheter som kunde uppstå i mötet mellan männen och kvinnorna 
framgår tydligt i fältobservationen i inledningen till detta kapitel, när Maj-
ken berättar att det är endast vid läkarbesök hon kan tänka sig att klä av sig 
inför en man. Förklaringen kan vara att den manliga läkaren befinner sig i 
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en överordnad makt- och kunskapsposition. Därmed är han inte utbytbar på 
samma sätt som de manliga omsorgsarbetarna kan bli, eftersom det inom 
omsorgsorganisationen vanligtvis finns kvinnliga omsorgsarbetare som kan 
ersätta mannen (jmf Bergh 1993).  

Även om jag fick berättat för mig att några av de manliga omsorgsarbe-
tarna hade erfarenheter av problem i mötet med kvinnliga brukare, beskrevs 
detta inte vara något större bekymmer i nuläget. Det var nog tur, för vid 
flera tillfällen under fältstudien bestod hela personalstyrkan av män.  Innan 
jag går vidare i analysen av interaktionerna mellan de manliga omsorgsarbe-
tarna och de kvinnliga brukarna, stannar jag upp vid frågan varför just mötet 
mellan manliga omsorgsarbetare och kvinnliga brukare beskrivs som sär-
skilt komplicerat. Att kvinnliga omsorgsarbetare förväntas hjälpa manliga 
brukare med personlig hygien diskuteras sällan som något kontroversiellt.  

Ur ett samhällsperspektiv går det framförallt att hävda att det finns starka 
tabun mot att visa sig naken inför någon av motsatt kön, om det inte finns 
några sexuella avsikter. Vidare skriver Ungerson (1983) och Widding Isak-
sen (1994) hur omsorgen om den sjuka kroppen tangerar flera tabun, ”in-
cesttabut” och ”smutstabut”. Att närma sig dessa tabun kan väcka svåra 
känslor hos både omsorgsarbetarna och brukarna (Twigg 2000). Under fält-
arbetet beskrevs dock nakenheten vara svårare för kvinnliga brukare än för 
manliga. Som jag tidigare skrivit i kapitlet om etnicitet, var det tydligt att 
kön i kombination med hudfärg betraktades som betydelsefull. 

”Vissa kvinnor tycker att det är jättejobbigt att det kommer män. De är klara 
i huvudet så det måste vi respektera. Här har vi gamla kvinnor som knappast 
sprungit nakna framför sina män, sen ska främmande män från alla världens 
länder komma och tvätta dem och sköta deras hygien. Så jag tycker att man 
med sunt förnuft kan förstå varför de känner så.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

Synen på den äldre kvinnans kropp kan tolkas som att deras och de manliga 
omsorgsarbetarnas kroppar kodades som bärare av olika sexuella innebör-
der. Arber & Ginn (1993) diskuterar den kvinnliga kroppens särskilda ut-
satthet i åldrandet. De hävdar att äldre kvinnor blir mer utsatta än äldre män, 
då de kan bli utsatta för stereotypisering genom sexism och ålderdiskrimine-
ring.  Kvinnor sexualiseras positivt under första halvan av livet (bundet till 
den reproduktiva förmågan) och sexualiseras negativt under den andra hal-
van av livet. Så även om kvinnors sexualitet generellt inte är lika synlig som 
manlig sexualitet, tolkar jag det som att äldre kvinnors sexualitet blir nästin-
till osynlig. 

Föreställningen om att äldre kvinnor ”inte visat sig nakna inför sina män” 
kan inte sägas vara ovanlig. Även om dessa uttalanden kan tolkas som ett 
patriarkal ordning som undertrycker äldre kvinnors sexualitet, går det även 
att hävda att föreställningen framhäver en bild av den äldre kvinnliga krop-
pen som sexuell. Detta då talet relaterar till kvinnans förväntade (eller från-
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varon av) samliv i den privata sfären, som senare överförs till att omfatta 
mötet mellan den äldre kvinnan och den manliga omsorgsarbetaren. 

Jag tolkade det som att den manliga omsorgsarbetarens interaktioner med 
den äldre kvinnan innebar att båda kropparna sexualiserades, och att fram-
förallt den äldre kvinnans kropp och sexualitet transformerades från osynlig 
till synlig. Indirekt går det att hävda att de manliga omsorgsarbetarna repre-
senterade de kvinnliga brukarnas manliga livspartner, en man de sällan eller 
aldrig visat sig nakna inför. 

Ett närmande på distans: Den nutidsorienterade flirten som 
strategi 
För att de manliga omsorgsarbetarna skulle undvika att riskera bli bortvalda 
av de kvinnliga brukarna blev männen tvungna att finna en strategi för att 
kunna möta kvinnorna utan att riskera att bli exkluderade. En strategi som 
några av männen berättade att de använde sig av kan liknas vid ”ett när-
mande på distans”.18  

”Du vet, det kommer in någon när du är nyvaken, och du har aldrig träffat 
personen förut. Får man en relation till kvinnan så ser de hur du funkar. 
Känner de sig trygga då brukar det släppa.” (manlig omsorgsarbetare) 

Hur detta förtroende skulle skapas varierade mellan olika män, men en stra-
tegi som jag observerade var att männen kunde flirta lite försiktigt med de 
äldre kvinnorna. Jag tolkade flirten som ett sätt att etablera kontakt (anspelar 
på det heterosexuella samspelet). Vidare tolkade jag det som att flirten kun-
de avdramatisera några av de tabun som kunde uppstå i omsorgsmötet. 

När jag följer med Erik in till Dagny halvligger hon i sängen med benen över 
sängkanten. Hon har fått frukost på en bricka vid sängen, men kaffekoppen 
har vält, och hela sängbordet badar i kaffe. ”Är du klar med frukosten” und-
rar Erik, sedan hjälps vi åt med att hjälpa Dagny till en mer bekväm position 
i sängen. ”Tittade du på matchen?” undrar Erik. ”Ja det gjorde jag, det var 
spännande in i det sista”, berättar Dagny. ”Visa spirorna”, uppmanar Erik. 
När hon lyft upp benen smörjer han länge och omsorgsfullt benen med 
mjukgörande kräm, och får efter visst besvär på de trånga stödstrumporna. 
Erik pratar om allt mellan himmel och jord, dock ser samtalsmönstret annor-
lunda ut än när Dagny får hjälp av kvinnliga omsorgsarbetare. Erik nämner 
inte vid enda tillfälle Dagnys privatliv, eller frågar om hennes barn eller klä-
der. En stor del av samtalet handlar i stället om Fotbolls VM och olika mat-
cher. Dagny svarar och skrattar, att hon är över 90 år har jag svårt att tro. När 

                              
18 Chapman Inoue & Wynaden (2006) beskriver ett liknande fenomen i en intervjustudie av 
manliga sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i studien upplevde svårigheter i mötet med den 
nakna kvinnliga kroppen, såväl för egen del som för kvinnornas. Ett sätt männen i deras 
studie tillämpade var att använda humor och skoja med de kvinnliga patienterna för ”bryta 
isen”. Se även Evans (2002). 
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hon sedan reser sig för att med hjälp av rollatorn och Erik ta sig in i bad-
rummet, visar det sig att hon är helt naken nertill och inte har några trosor på 
sig. Erik ler lite när han ser Dagnys nakna stjärt, men finner sig snabbt, ”du 
är allt en riktig badbrud du”. Den kommentaren skrattar Dagny lite åt. (ur 
fältanteckningarna) 

Under omsorgsmötet skämtade och flirtade Erik med Dagny några gånger, 
vilket enligt min tolkning fick effekten att mötet avdramatiserades. Exem-
pelvis blev inte Dagnys faktiska nakenhet påtaglig när Erik, med glimten i 
ögat, kommenterade hennes nakenhet med uttrycket ”badbrud”. 

När jag talade med omsorgsarbetarna var samtliga övertygade om att män-
nen fyllde en viktig och särskild funktion för de äldre kvinnorna på avdel-
ningen. Däremot beskrevs männens uppgift vara annorlunda än kvinnornas. 
De kvinnliga omsorgsarbetarna förväntades ge den äldre kvinnan en möjlig-
het att gestalta sig som kvinna genom samtal om kvinnliga ämnen. Männens 
uppgift kan beskrivas vara att ge kvinnan en möjlighet att gestalta sig som 
kvinna i ett heterosexuellt sammanhang. Det uppstod således en könad pa-
radox: å ena sidan beskrevs det vara svårt för männen att få tillåtelse att 
hjälpa kvinnorna, å andra sidan kunde männen genom att de var män väcka 
något som inte de kvinnliga omsorgsarbetarna kunde. 

”De äldre kvinnorna blir jätteglada. Jag vet inte, kanske handlar det om 
kvinnlighet, man slutar aldrig att vara kvinna. De kan vara 100 år men de är 
fortfarande kvinnor. De bara åh – deras ögon blir så stora, när de ser en kille, 
det slutar aldrig.”  

Palle: Flirtar männen med kvinnorna? 

”Kanske lite, det kan hända, men det kanske är tvärtom. Det kanske är tan-
terna som flirtar med killarna? Jag har sett (männen flirta med kvinnorna, 
min anm.) flera gånger. Det var en invandrarkille som jobbade här förut, inte 
jättesnygg men han var tjejtjusare, han sa att alla kvinnor var jättevackra. 
”Får jag dansa med dig?” frågade han till en tant. Hon bara ”dog” och svara-
de ja”. (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Männen kan föra in en styrka, kraften i mor - son relationen. Jag tror att 
tanterna gillar det mycket. De kanske inte har haft så mycket kontakt med 
sina söner, utan barnen kanske dog tidigare än de själva? Så när de träffar 
killar väcker det kanske något i dem, en bra relation mellan mödrar och sö-
ner. Jag har själv en son och en dotter, men med sonen blir det ett speciellt 
förhållande. Hon är självständig, men han blir det aldrig, jag skyddar ho-
nom.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Jag var nere på avdelning Isdalen och arbetade för någon vecka sedan. Där 
var det en dam som jag i efterhand har hört kan vara lite så där mot nya, 
skrikig och otrevlig. Men hon var där jag var, jag skulle sitta där hela tiden. 
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Så fort jag gick kom hon efter mig, hon blev jävligt fäst vid mig så där.” 
(manlig omsorgsarbetare) 

Trots flera berättelser om hur de manliga omsorgsarbetarna kunde väcka 
starka känslor hos de kvinnliga brukarna beskrevs inte mötet riskera att 
några ”oönskade” känslor väcktes. De sexuellt färgade undertonerna som 
kunde uppstå i mötet mellan de kvinnliga omsorgsarbetarna och manliga 
brukarna var inte närvarande här. I stället beskrevs relationerna mellan den 
manliga personalen och de kvinnliga brukarna vara av karaktären ”hålla 
handen relationer”.  

”Ja många äldre kvinnor är förtjusta i den manliga personalen, de får en när-
het. När jag är ute på avdelningarna ser jag att de gärna vill hålla i handen.” 
(manlig enhetschef) 

En ytterligare aspekt som framkom under analysen var att de manliga om-
sorgsarbetarnas samtal med de äldre kvinnorna under omsorgssituationen 
tydligt fokuserades på omsorgssituationen som rådde här och nu, medan de 
kvinnliga omsorgsarbetarnas samtal, som jag tidigare nämnt, känneteckna-
des av att de pendlade mellan olika tidsskalor och ”rum”. På Vinterbacken 
fanns det män som kunde utföra omsorgsarbetet under total tystnad. 

När jag kommer in på rummet har Annemarie duschat och ligger fullt på-
klädd på sängen. Sebastian ger henne kortfattade instruktioner om vad han 
ska göra, i övrigt säger han ingenting. Han lyfter upp strumporna så hon kan 
se dem, vilket jag tolkar som en ordlös uppmaning till henne att lyfta på be-
nen. Sedan trär han snabbt och effektivt på strumporna. När han är klar går 
han bort en bit från sängen och säger högt för sig själv, ”nu är det klart”. Om 
han säger det för sin egen skull, för Annemaries eller för min, är jag osäker 
på. (ur fältanteckningarna) 

Det är givetvis möjligt att genomföra en djupare analys kring varför mötet 
mellan Sebastian och Annemarie präglades av tystnad. Jag nöjer mig dock här 
med att konstatera att denna form av ordlöst omsorgsarbete överhuvudtaget 
inte förekom när det var kvinnliga omsorgsarbetarna som hjälpte brukarna.  

De flesta manliga omsorgsarbetare på Vinterbacken var dock inte lika 
tystlåtna som Sebastian. Däremot arbetade de på ett likartat sätt, på så sätt 
att även de arbetade tydligt uppgiftsorienterat. Att talet inriktades just på 
omsorgssituationen kan bero på att männen mycket sällan pratade eller frå-
gade om de äldre kvinnornas privatliv, därför kom samtalen att vara mer 
koncentrerade till nutiden. I de fall samtalen gled över till att bli mer person-
liga, handlade det främst om små flirtar och komplimanger. 

När vi kommer in i lägenheten ligger Eivor i sängen med en stor färgglad 
scarf om halsen. ”God morgon Eivor”, säger Markus med mjuk röst. ”Vad i 
all sin’ dar”, svarar Eivor och sträcker fram sin hand och greppar Markus 
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arm. Det inledande samtalet kretsar kring en fågel som Eivor berättar flög in 
i hennes rum i natt. När hon berättat klart om den blå fågeln förklarar Mar-
kus att hon ska få nya ögondroppar. När han är klar utbrister han, ”du har 
alla vackra halsband på dig”, och syftar på de rader av halsband i olika färger 
och material Eivor har om halsen. Sedan går han ut i badrummet och hämtar 
tvål, tvättlappar och handduk. ”Nu kommer det en tvättlapp i ansiktet”, och 
noggrant tvättar han rent hennes ögon. På liknande pedagogiskt sätt går han 
igenom hela morgontoaletten. (ur fältanteckningarna) 

Flera studier visat hur samtalsmönster färgas av kön, klass, ålder och etnici-
tet (Alex 2007; Ambjörnsson 2004; Jonsson 2007). Att män i mindre ut-
sträckning än kvinnor talar om sitt privatliv och familjeliv är nog en allmänt 
etablerad föreställning, i alla fall när män samtalar med kvinnor. Det i sin 
tur kan tänkas bero på heteronormativa föreställningar kring vad män re-
spektive kvinnor förväntas vara intresserade av att prata om. En annan tänk-
bar anledning till att männen inte talade om privata angelägenheter med 
brukarna kan vara att männen befann sig i en utsatt position i relation till de 
kvinnliga brukarna. En av strategierna för att kunna närma sig de kvinnliga 
brukarna kanske var att kombinera närhet med distans till dem.  

Det mellanmanliga mötet: det svåra mötet 
I början av fältarbetet berättar Raoul för mig hur en av de manliga brukarna 
frågat om han inte skulle gå till ”sitt riktiga arbete” när han skulle hjälpa 
mannen. Han var osäker på huruvida mannen skämtade med honom eller 
inte. Raouls berättelse kan användas för att symbolisera hur relationen mel-
lan de manliga brukarna och manliga omsorgsarbetarna präglades av ömse-
sidig osäkerhet. Under fältstudierna observerade jag hur vissa av männen 
undvek att hjälpa en av de manliga brukarna. Arbetet kunde i stället organi-
seras så att männen hjälpte sin kvinnliga kollega att förflytta mannen (från 
säng till rullstod eller till duschstol) för att sedan lämna lägenheten. När jag 
försökte analysera observationerna och intervjuerna för att förstå vad svå-
righeterna i den mellanmanliga interaktionen grundade sig på framträdde ett 
komplext mönster. 

En aspekt som utkristalliserade sig kan relateras till det som också lyfts 
fram i den nyare mansforskningen: att män inte enbart relaterar och värderar 
sig i relation till kvinnor utan även i hög utsträckning till andra män (Con-
nell 2003b). Kärnan i Connells resonemang kan sägas vara att mäns relatio-
ner kännetecknas av makt, där det finns överordnade maskulinitetsideal som 
förtrycker underordnade maskuliniteter. Även om inte Connell nämner äldre 
och sjuka män kan det vara fullt rimligt att hävda att äldre män som drab-
bats av funktionsnedsättningar marginaliseras och upplever sig marginalise-
rade. Det kan i sin tur innebära att den äldre mannens hjälplöshet blir synlig 
på ett annat sätt då han måste visa sin hjälplöshet och otillräcklighet inför 
andra män än inför kvinnor.  
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Jag diskuterade i föregående avsnitt hur de kvinnliga omsorgsarbetarna 
kunde placera sig i en underordnad ställning i förhållande till de äldre män-
nen. Möjligtvis var ett sådant förhållningssätt även fruktbart för de manliga 
omsorgsarbetarna. En av de manliga omsorgsarbetarna som hade en mycket 
mjuk och omsorgsgivande framtoning, var också den av de manliga om-
sorgsarbetarna som verkade ha lättast att hjälpa en av de manliga brukarna. 
Detta framkom också under en morgonrapport: 

Under morgonrapporten frågan sjuksköterskan hur det går att duscha Gun-
nar. Tina som har tumme med honom berättar att det går bra, så länge hon el-
ler någon annan kvinna utför duschen. Dock går det bra också när Erik du-
schar honom. ”Han är så mjuk”, säger Tina. ”När det är killar som är tuffa 
och macho blir han mer stökig.” (ur fältanteckningarna) 

Ett sätt att tolka varför Erik var den enda mannen som kunde hjälpa Gunnar 
kan vara Eriks mjuka framtoning. Utifrån Connells (2003b) resonemang 
skulle det kunna tolkas som att Erik därmed inte konkurrerar med eller ut-
manar Gunnars maskulinitet. Däremot verkar det (utifrån Tinas åsikt) vara 
så att omsorgssituationen blir mer konfliktfylld och att Gunnar känner sig 
hotad av män som agerar mer traditionellt maskulint. 

Ovanstående resonemang kan också användas för att analysera en annan 
problematik som kommer till uttryck i den mellanmanliga omsorgsrelatio-
nen: mäns fysiska beröring. Som jag tidigare skrivit finns tabun i samhället 
kring mellanmanliga beröringar. I konstruktionen av ”rätt” maskulinitet 
ingår inte att röra andra mäns (nakna) kroppar19. Även om den mellanmanli-
ga beröringen inte beskrevs vara ett problem, vare sig för brukarna eller för 
omsorgsarbetarna, visade observationerna att denna form av manlig närhet 
kunde bemötas på olika sätt. 

”Jag kommer ihåg när jag var hos en farbror, då frågade jag honom ’vill du 
ha en blondin eller brunett?’ Han tittade på mig, sen sa han ’en brunett’. Jag 
såg hur det glänste i hans ögon, trots att han är gammal tycker han om kvin-
nor och uppskattar tjejer.… Då släpper det något. De (kvinnliga omsorgsar-
betarna, min anm.) skulle inte kunna prata om det med honom, för ”usch vil-
ken snuskgubbe” eller något sådant.” (manlig omsorgsarbetare) 

Genom att den manliga omsorgsarbetaren frågar den äldre mannen om han 
föredrar en brunett eller blondin, bekräftar han indirekt de bägge männens 
heterosexualitet (jmf Andreasson 2007). Jag tolkar talet om kvinnor som ett 

                              
19 Dahle & Widding Isaksen (2002) som skriver hur manliga sjuksköterskor söker sig mot 
arbetsuppgifter och områden som ”bättre” stämmer överens med vad som anses passande och 
lämpligt för män. 
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sätt att avdramatisera omsorgsmötet, och minska risken för att närma sig 
tabut kring ”omanlig” beröring20. 

Ett ytterligare dilemma i de mellanmanliga relationerna var att de omgär-
dades av förväntningar, företrädesvis från kvinnliga omsorgsarbetare, som 
hävdade att männen även hade till uppgift att agera som manliga ”förebil-
der” åt de äldre männen. 

”De här männen vi har här, vissa gubbar vill ju prata om fotboll och sådana 
saker och om nyheter. Vi kvinnor håller på och pratar om saker som skönhet 
och mode, vi kan skoja med männen på ett annat sätt. Och då känns det 
tryggt för mannen att se en manlig förebild än att bara bli skött av kvinnor 
hela tiden. På just det här personliga planet, och kunna snacka lite sport som 
alla vi kvinnor inte är så intresserade av.” (kvinnlig omsorgsarbetare) 

”Jo det behövs den här figuren, det är som när man jobbar på dagis med 
barn, det behövs en manlig figur och en kvinnlig figur, det är likadant här. 
De kommer tillbaka till den tiden då de var barn, gamla blir som barn, fast 
man ska inte behandla dem som barn. Men de blir som barn.” (kvinnlig om-
sorgsarbetare) 

Anders Bergh (2002) skriver det kan vara svårt för äldre män inom äldre-
omsorgen att hitta någon att kunna prata med om ”manliga intressen”. Det 
är ett påstående som det går att reflektera kring. För även om det kanske 
finns ett behov bland äldre män av möjlighet till mellanmanlig samvaro, vill 
de kanske för den sakens skull inte bli vårdade av en man. När jag talade 
med de manliga omsorgsarbetarna var det inte heller någon av dem som 
tydligt gav uttryck för att de äldre männen specifikt hade efterfrågat dem 
enbart för att de var män. 

Palle: har du märkt att manliga brukare efterfrågat dig för att du är man? 

”Nej det har jag personligen aldrig hört. Karlarna vi har här uppe är inte så 
verbala det är svårt att få kontakt och så. Speciellt den generationen, det är 
inte som i dag liksom. Givetvis inte alla men överlag kan de vara lite svåra-
re, förstår du hur jag menar, mer reserverade. De öppnar sig inte lika mycket 
som en kvinna gör när hon pratar, kanske om känslor. De är lite mer kalla, 
lite mer reserverade.” (manlig omsorgsarbetare) 

”Jag talar inte så mycket med honom, mest om väder och så där, nu vänder 
vi oss hit eller dit… Med vissa av männen blir det korta meningar, det beror 
på” (manlig omsorgsarbetare) 

                              
20 Evans (2002) skriver utifrån en studie om manliga sjuksköterskor hur sexistiska skämt 
kunde delas mellan dem och de manliga klienterna. Dessa skämt beskrevs dock vara råa och 
oanständiga för kvinnor att höra. Vissa typer av skämt kan således enligt Evans tolkas som 
ett sätt att stärka de manliga sjuksköterskornas maskulinitet. 



116 
 

Inte heller verksamhetschefen på Vinterbacken trodde att den manliga per-
sonalen fyllde någon särskilt funktion för manliga brukare. 

”Det finns väl en terapeutisk funktion i samband med måltider då personalen 
sitter med. Då kan de komma ihåg att man ska vara ren och proper, och att 
det inte går att komma ut i nätbrynja. Fast jag tror inte det går att vara en fö-
rebild mitt i livet, det är en schablonisering.” (manlig verksamhetschef) 

Mycket av den forskning som gjorts om kön och profession, som kan relate-
ras till socialt arbete har lyft fram att manlig personal fyller en viktig funk-
tion för andra män/pojkar (se Jonsson 2007; Johansson 2006; Mattsson 
2005; Nordberg 2005). I en diskussion om manliga omsorgsarbetares bety-
delse som förebilder åt äldre män blir det dock viktigt att även väga in de 
komplexa relationer som kommer till uttryck mellan personal och brukare. 
Lindgren (1996) och Åberg (2001) hävdar att det i mellanmanliga relationer 
ingår att inte ifrågasätta den andres status eller hierarki. I en mellanmanlig 
omsorgsinteraktion blir det förmodligen svårt att inte indirekt överskrida 
den andres status och hierarki. Den mellanmanliga omsorgsrelationen kan 
därmed tänkas innebära att mäns socialiserade relationsstruktur måste om-
förhandlas. Det kan vara en av anledningarna till att manliga omsorgsarbeta-
re inte efterfrågades eller gavs samma betydelse för manliga brukare, något 
som framkommit inom andra omsorgssfärer.  

Utifrån observationerna och intervjuerna verkade det snarast vara så att 
de manliga omsorgsarbetarnas närvaro framförallt var betydelsefull för de 
kvinnliga brukarna. Männens närvaro verkade innebära att de äldre kvin-
norna bejakade sin kvinnlighet och väckte känslor inom dem som inte de 
kvinnliga omsorgsarbetarna kunde tillgodose. Detta förutsatte att mötet inte 
skedde i badrummet; då blev situationen genast mer komplicerad. 
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Kapitel 11: Några avslutande ord om kön i 
avlönat omsorgsarbete 

Syftet med rapporten har varit att förmedla en berättelse: en berättelse om 
hur kön, etnicitet och sexualitet kan komma till uttryck mellan personal och 
brukare på ett sjukhem. Men när fältanteckningarna var insamlande och 
intervjuerna genomförda väcktes ett dock ett tvivel, fanns det överhuvudta-
get en berättelse att förmedla? Några observationer och intervjucitat kunde 
tydligt kopplas till de teoretiska utgångspunkter, men knappast inte i den 
omfattningen att det skulle kunna räcka för att skriva en rapport. 

Även bland omsorgsarbetarna fanns det inledningsvis en skepsis kring 
studiens syfte. Ett annorlunda ämne, jovisst; men fanns det verkligen något 
att studera? En av omsorgsarbetarna berättade för mig att det inte fanns 
någon ”skillnad” mellan kvinnor och män här, och hävdade i stället att per-
sonalen blev likriktad, och att skillnaderna mellan kvinnor och män sudda-
des ut. En annan menade att även om ämnet i sig var intressant så fanns det 
andra frågor inom äldreomsorgen som var mer angelägna att studera än kön.  
Även om jag försökte att argumentera för studiens syfte tänkte jag samtidigt 
att omsorgsarbetarna kanske hade rätt. Vidare väcktes även etiska reflektio-
ner, varför studera något som människorna som det berör inte anser att det 
är särskilt viktigt? 

Nu när de sista raderna skrivs har jag några svar, det fanns en historia att 
berätta, kön, etnicitet och sexualitet var kategorier som ständigt kom att 
produceras och reproduceras inom omsorgsorganisationen. Men trots att jag 
gick ut på fältet med tydligt fokus (främst på kön) var det först vid skrivbor-
det som flera av dessa mönster blev synliga. Flera anteckningar som jag 
betraktade som tämligen innehållslösa framträdde således under analysen 
som tydligt märkta av kön/etnicitet/sexualitet. Efter en tid på fältet upplevde 
jag även att personalen tyckte det var viktigt och spännande att reflektera 
kring dessa frågor, och den tveksamhet jag upplevde inledningsvis föränd-
rades ju längre tiden gick. Genom att omsorgsarbetarna befann sig i en var-
dag med ständiga nedskärningar och besparingar och organisationsföränd-
ringar har jag all förståelse för att de frågor som studien syftade till att bely-
sa kunde betraktas och upplevas som mindre aktuella. 
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Kön kommer till uttryck i avlönat omsorgsarbete 
Kön kan betraktas som en ständigt pågående process, och resultatet visar 
tydligt hur såväl manliga som kvinnliga omsorgsarbetare var delaktiga i att 
skapa och upprätthålla denna process. Frågan var således inte om kön exi-
sterar, snarare styrkan i dess uttryck. I vissa situationer gavs kön en stor 
betydelse, i andra situationer gavs det mindre betydelse, men fanns ändå 
alltid närvarande. Det bör noteras att könsuttryck inte enbart ska förstås i 
relationen mellan män och kvinnor, även den enkönade samvaron uttryckte 
varierad grad av kön. 

På flera sätt går det att hävda att uttrycket av kön på sjukhemmet inte av-
vek från hur det ser ut i övriga samhällssfären, detta trots att omsorgsorgani-
sationen ur ett könsperspektiv skiljer sig från andra organisatio-
ner/samhällssfärer. Genom kvinnors historiska ansvar för vård- och omsorg 
(såväl avlönat som oavlönat) har omsorg som egenskap och arbete kodats 
med kvinnliga förtecken. Begreppsparen kvinna och omsorgsarbete har 
nästan utvecklat en symbiotisk relation, att vara kvinna är att vara omsorgs-
inriktad, att vara omsorgsinriktad är att vara kvinna. Det går alltså att häv-
da att det är den kvinnliga omsorgsarbetaren som utgör normen för arbetet, 
medan den manliga omsorgsarbetaren representerar det avvikande. Det är en 
utgångspunkt som skulle stå i konstrast mot det generella maktförhållandet 
mellan könen.  Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att könsord-
ningen inte nödvändigtvis ändrar skepnad enbart för att kontexten ser annor-
lunda ut. Att vara man i ett kvinnodominerat yrke har i tidigare forskning 
visat sig generera andra möjligheter (och svårigheter) än vad kvinnor möter 
i mansdominerade yrken och organisationer.  

Vidare framgår det av resultaten att uttrycket av kön måste betraktas som 
dynamiskt och ständigt omförhandlas.  Det är dock tydligt att kön skapar 
förväntningar både bland och mellan personal och bland brukare. Såväl 
personal som brukare hade särskilda förväntningar som sorterade efter kön, 
vilket gällde såväl kunskap och färdigheter som personlighetsdrag samt 
intressen. Det beskrevs vara skillnad på att hjälpa en manlig respektive 
kvinnlig brukare liksom på att samarbeta med en man respektive kvinna. 
Det utkristalliserade sig tydliga mönster som visar hur förväntningar och 
normer kan vara svåra att förändra. Däremot går det att reflektera över om 
olikheterna mellan kvinnor och män var lika stora i tal som i praktisk hand-
ling. Här framträdde ett komplext och svårtolkat mönster. 

 Ett exempel på detta var när de kvinnliga omsorgsarbetarna talade om 
kvinnors relation till omsorg. I utsagorna framträdde en bild där kvinnorna 
framställde sig själva som bärare av en omsorgskapacitet som män sakande. 
Det fanns till och med en rädsla för att det skulle komma in för många man-
liga omsorgsarbetare i verksamheten och utmana kvinnodominansen. Här 
framträdde en tydlig maktaspekt till kvinnornas fördel. När samtalet sedan 
handlade om vad manlig och kvinnlig personal bidrar med i det praktiska 
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omsorgsarbetet förändrades maktaspekten. Kvinnorna hade svårt då att häv-
da vad de själva bidrog med, medan de hade betydligt lättare att berätta vad 
de manliga omsorgsarbetarna bidrog med. Männens position stärktes ytter-
ligare av att männen själva inte betraktade kvinnor som mer lämpade för 
omsorg än de själva, samt att de själva framhöll sina egna förtjänster i arbe-
tet. Det innebar att männen och det maskulina lyftes fram i omsorgsorgani-
sationen. Könsordningens struktur som överordnar det maskulina och un-
derordnar det feminina kunde alltså skönjas även här, trots att kvinnorna var 
i majoritet på avdelningen. 

Samtidigt var det i vissa situationer möjligt att hävda att männen margi-
naliserades eller uteslöts ur den kvinnliga gemenskapen. Jag uppfattade 
exempelvis att behovet av enkönande relationer (homosocialitet) var vikti-
gare för de kvinnliga omsorgsarbetarna än för de manliga. Det som kan 
betraktas som en smula förvånande var att så pass få av männen önskade sig 
fler manliga kollegor, något som kanske ytterligare skulle minska risken för 
tillfälliga utanförskap. Kanske är det så att önskan om fler omsorgsarbetan-
de män är en samhällelig önskan, som inte delas av vare sig kvinnor eller 
män på avdelningar där båda könen representeras. 

En inte allt för djärv tolkning av detta kan vara att fördelarna med att 
vara i minoritet uppväger de eventuella nackdelarna. Skulle andelen män bli 
för hög är det inte orimligt att anta att fördelarna med minoritetspositionen 
skulle påverkas, samtidigt som ett (för) stort antal män även påverkar de 
kvinnor som är verksamma inom organisationen. För de flesta män som 
arbetar inom äldreomsorgen är kvinnodominansen inte en överraskning, 
som en av männen uttryckte sig; trivs man inte med det får man väl sluta. 
Jag tolkade resultaten som att såväl de kvinnliga som manliga omsorgsarbe-
tarna var nöjda med könsfördelningen, trots kvinnodominansen på avdel-
ningen. I stället för den lite drastiska formuleringen att manliga omsorgsar-
betare måste omförhandla sin maskulinitet, kanske det går att hävda att om-
sorgsarbetet erbjuder en plats för män att nå erkännande med en redan om-
förhandlad maskulinitet. 

Samspelets paradoxer: Allt är inte bara kön 
Under tolkningsprocessen blev det tydligt hur en alltför ensidig fokusering 
på kön riskerar att underkommunicera andra delar av identiteten som kan 
ses som väl så viktiga för hur människor uppfattades och beskrev sig själva. 
I rapporten fokuseras framförallt på kön i samspel med etnicitet och sexuali-
tet, även om också som kategorier som klass och ålder är betydelsefulla. 
Under analysen framkom det att kön i samspel med etnicitet och sexualitet 
skapade olika förutsättningar för kvinnor och män på avdelningen. Ett tyd-
ligt exempel på det var betydelsen av etnicitet. Manliga och kvinnliga om-
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sorgsarbetare med samma utländska bakgrund kunde möta skilda svårighe-
ter. För männen beskrevs ett utländskt utseende i högre utsträckning föror-
saka svårigheter, eftersom det fanns brukare som vägrade ta emot hjälp av 
manlig personal med utländskt utseende. Att det inte handlade om kön visa-
de sig genom att brukaren accepterade hjälp av ljushyade manliga omsorgs-
arbetare. 

 Samma brukare kunde dock acceptera kvinnlig personal med samma 
hudfärg som den utrikesfödda mannen, här verkade hudfärgen underkom-
municeras i relation till kön. Att vara kvinnlig omsorgsarbetare med ut-
ländskt utseende kunde alltså ge andra förutsättningar än för manliga om-
sorgsarbetare i motsvarande position. Samtidigt ska det nämnas att flera av 
de utrikesfödda omsorgsarbetarna berättade om tillfällen av upplevd rasism, 
såväl från brukare som anhöriga.  Mot bakgrund av att andelen utrikesfödda 
omsorgsarbetare ökar i den svenska äldreomsorgen kan det ses som en smu-
la märkligt att dessa frågor fått så lite utrymme i den tidigare debatten och 
forskningen. 

Den andra relationen som studerats i rapporten är den mellan kön och 
sexualitet (givetvis i samspel med etnicitet), där heterosexualiteten betraktas 
som den normerande ordningen. Heterosexualiteten kan ses som ett filter 
varigenom människor och handlingar värderas och kategoriseras. I annan 
forskning har det tydligt visat sig hur de som faller utanför den heteronor-
mativa ordningen drabbas av sanktioner på olika sätt. Även i denna studie 
uppmärksammades frågor kring sexualitet och normalitet vid ett flertal till-
fällen. Samtidigt kanske inte sanktionerna mot icke-heterosexuella var sär-
skilt uttalade här, snarare tvärtemot. Men precis som i diskussionen kring 
etnicitet visade det sig att (homo-)sexualitet gavs olika betydelse beroende 
på kön. Utifrån studiens resultat går det att hävda att talet om homo och 
heterosexualitet främst kom att omfatta de svenskfödda manliga omsorgsar-
betarna. Det tycktes finnas en föreställning om att de kvinnliga omsorgsar-
betarna och de utrikes födda manliga omsorgsarbetarna delade en hetero-
sexuell identitet. 

Av resultaten framkom det hur de homosexuella manliga omsorgsarbe-
tarna kunde befinna i en ganska speciell situation. Genom sin sexualitet 
förväntades de inte uppfylla traditionella förväntningar kring män och mas-
kulinitet. I stället tillskrevs de en mellanposition som bärare av såväl masku-
lina som feminina egenskaper. Förmodligen var de den kategori som lyftes 
fram allra tydligast i omsorgsorganisationen. I vissa fall lyftes de fram som 
bättre än kvinnor, men framförallt beskrevs de som mer lämpade för om-
sorgsarbetet än heterosexuella män. Trots detta går det att reflektera kring 
om detta var en effekt av könsmaktsordningen eller om det handlade om 
stereotypisering av de homosexuella männen. Genom sin sexualitet kom 
männen inte att utmana könsmaktsordningen.  
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Till skillnad från de fåtaliga diskussioner som fördes kring homosexuella 
kvinnor var det dock tydligt hur de homosexuella männen framstod som 
”vinnare” av könsmaktsordningen. Den homosexuella kvinnan beskrevs 
som en nidbild av en homosexuell kvinna, dominant och bestämd, och som 
ogillande män. Trots att jag fick beskrivet för mig att det arbetade både ho-
mosexuella kvinnor och män på sjukhemmet, kom diskussionen nästan all-
tid att fokuseras på homosexuella män. Det kan tolkas som att den homo-
sexuella kvinnan genom sitt kön och sin sexualitet hamnade i en dubbel 
osynlighet. Precis som i diskussionen om etnicitet har frågor om sexualitet 
inte fått särskilt mycket utrymme i diskussioner kring äldreomsorgen. Det 
gäller såväl hur det är att vara homosexuell och arbeta i äldreomsorgen, som 
hur det är att vara äldre och hjälpbehövande människa, i en kontext där hete-
rosexualiteten precis som i alla andra sfärer utgör normen. 

Har studien någon generaliserbarhet? 
Hur många aspekter och reflektioner ur studien som än nämns återkommer 
frågan, kan studiens resultat värderas som generaliserbara? Dessa frågor 
diskuteras ständigt, inte minst inom den kvalitativa forskningen som saknar 
statistiska metoder för att ”säkerställa” resultaten. Även om jag argumente-
rar för att den kvalitativa metoden och dess reliabilitets- och validitetsmått 
måste diskuteras utifrån sina egna och inte den kvantitativa metodens förut-
sättningar, finns det ett antal ”variabler” i den här rapporten som ska tas i 
beaktande. 

Det gäller kontexten för studien, något som sedan avspeglar sig i studiens 
resultat. Det som framförallt kännetecknar den här rapporten är ett uttalat 
storstadsperspektiv, vilket troligtvis påverkar såväl personalen och brukarna. 
Det märks bland annat genom att andelen män i personalgruppen var betyd-
ligt högre (ca 30 procent) mot genomsnittet i Sverige (ca 10 procent). Det 
innebar att manlig omsorgspersonal inte var någonting unikt, vare sig i per-
sonalgruppen eller för brukarna. Vidare var även andelen omsorgspersonal 
med utländsk bakgrund/utseende högre här än i äldreomsorgen i genomsnitt. 
Det innebär även det att omsorgspersonal med utländskt utseende inte var 
något ovanligt för vare sig personalen eller brukarna. Även diskussionen om 
sexualitet kan relateras till ett storstadsperspektiv. Att genom sin sexualitet 
frångå normen om heterosexualitet kan förmodligen vara lättare i ett stor-
stadsområde. Även om arbetsplatser lokaliserade i storstäder givetvis inte är 
befriade från diskriminering, finns det troligtvis en större öppenhet och erfa-
renhet av människor som på olika rör sig utanför heteronormativitetens ra-
mar. Ur brukarperspektiv går det att reflektera kring vilken betydelse det 
haft att de levt större delen av sitt liv i en storstad. Vidare måste även bety-
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delsen av brukarnas socioekonomiska situation (medel/övre medelklass) tas 
i beaktande. 

Dessa faktorer påverkar givetvis rapportens generaliserbarhet. En ytterli-
gare svårighet med att generalisera resultaten var frånvaron av tidigare 
forskning på området. Det finns inte så mycket att spegla resultatet mot. 
Genom analysen och bearbetningen av materialet, inläsning av forskning på 
närliggande områden (framförallt forskning om sjuksköterskor ur ett köns-
perspektiv) har jag dock funnit ett flertal beröringspunkter. Såväl likheter 
som skillnader mellan mitt och andras forskningsresultat har använts i tolk-
ningen och bedömningen av analyser och därmed resultatet. Att tala om 
”generaliserbarhet” i strikt positivistisk betydelse betraktar jag som svårt 
(kanske inte ens meningsfullt) i kvalitativ forskning. Däremot tror jag att 
studiens resultat har vissa tillämpningsmöjligheter, och kan användas för att 
diskutera frågor som kön, etnicitet och sexualitet i relation till äldreomsor-
gens kontext. 

En avslutande reflektion 
Syftet med att bedriva forskning beskrivs ibland som en önskan att kunna 
påverka och förändra samhället. Ofta är dessa mål allt för ambitiösa att ens 
komma i närheten av. Därför kanske målsättningen med forskningen får 
reduceras till en önskan att åtminstone väcka diskussion och reflektion kring 
olika ämnen som man själv finner angelägna. En central fråga för mig i det 
här arbetet som jag brinner för har varit att problematisera könsfördelningen 
mellan män och kvinnor i äldreomsorgens personalgrupp. Är det verkligen 
ett ”problem” att omsorgsarbetet domineras av kvinnor, eller är problemet 
att omsorgsarbetet i allmänhet värderas lågt i samhället. Är det angeläget att 
äldreomsorgens personalgrupp bli mer könsblandad, och i så fall varför? Är 
det för brukarnas skull (viktigt för brukarna att möta såväl kvinnlig som 
manlig personal), är det för personalgruppens skull (könsblandade grupper 
skapar bättre stämning) eller är det för att uppfylla jämställdhetspolitiska 
intentioner? Kanske ska frågan i stället för att handla om kön ses som en 
fråga om rättvisa. Omsorgen om äldre hjälpbehövande är ett samhällsansvar, 
inte ett kvinnoansvar, därför ska även män vara delaktiga i omsorgsarbetet. 
Diskussioner om omsorg och kön är viktigt, dock är det viktigt att det görs 
ur ett könsperspektiv som även inkluderar män. Dessa frågor (och många 
fler) har jag inte något svar på. Under de snart 14 år som jag arbetat och 
studerat inom vård- och omsorgssfären har jag vid ett flera tillfällen noterat 
att det finns ett behov av att diskutera kring de frågor som studien undersö-
ker. Min förhoppning är att det att den här rapporten skall kunna utgöra ett 
underlag för dessa diskussioner. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 

Stockholms universitet 
Institutionen för Socialt arbete - Socialhögskolan 
2006-05-22 
Till XXX (enhetschef) 

Jag heter Palle Storm och är utbildad undersköterska och socionom. Jag 
arbetar nu som forskningsassistent vid Socialhögskolan, i ett projekt som 
heter Äldreomsorgens vardag och villkor, som leds av Marta Szebehely & 
Rosmari Eliasson Lappalainen.  

Ett föga studerat område inom omsorgsforskningen är hur samarbetet 
mellan manlig och kvinnlig omsorgspersonal kan ta sig i uttryck i det dagli-
ga arbetets planering, utförande och interaktion. Det saknas även djupare 
kunskap om hur föreställningar om manligt och kvinnligt kan ta sig uttryck i 
relationen mellan omsorgspersonalen och manliga respektive kvinnliga bru-
kare. Jag kommer därför att genomföra en mindre studie som belyser det 
ämnesområdet, och målet är att den insamlade informationen skall redovisas 
i en fältrapport och utgöra ett underlag för ett större projekt på området. 

Jag har för avsikt att genomföra studien genom deltagande observationer 
och intervjuer vid ett sjukhem. Det innebär dels att jag under en kortare 
period vill följa en manlig respektive kvinnlig omsorgsarbetare i det dagliga 
arbete, dels ha möjlighet att visats vid enheten vid olika tillfällen och stude-
ra samarbetet och relationerna. 

Jag avser även att genomföra intervjuer med några ur personalgruppen. 
Studien kommer att omfatta ungefär 3- 4 timmars vistelse på enheten vid 
några tillfällen per vecka, under sammanlagt cirka en månad. Det är min 
förhoppning att kunna påbörja studien så snart som möjligt. 

Att delta i studien är givetvis frivilligt för alla inblandade parter, och kan 
när som helst avbrytas om så önskas. Jag kommer att ha stor lyhördhet och 
respekt för alla inblandade i samband med vistelsen på enheten och under 
insamlingen av information. Jag kommer inte att fokusera på organisatoris-
ka förhållanden som råder på arbetsplatsen, utan det är samarbetet och inter-
aktionen med fokus på manligt och kvinnligt som är det centrala i projektet. 
I fältrapportens kommer platser och personer att anonymiseras, och ingen 
kommer att få information om var studien har ägt rum. Fältanteckningar och 
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intervjumaterial kommer att förvaras så att ingen utomstående kan ta del av 
detta.  

Jag hoppas att du tycker att det här låter intressant och hoppas att få träffa 
dig för att personligen berätta mer om projektet och tillvägagångssättet. Jag 
medverkar gärna på ett personalmöte eller liknande och informerar perso-
nalgruppen om studien. Gentemot de boende och anhöriga kommer jag att 
presentera mig muntligen, och få deras tillåtelse i samband med att vi träffas 
på avdelningen. Om någon personal, boende eller anhörig inte ger sitt med-
givande, kommer jag givetvis att respektera det. 

Jag kommer så snart som möjligt ta kontakt med dig och din enhet om 
möjlighet att utföra en del av studien på enheten. Har du/ni frågor eller syn-
punkter får ni gärna ta kontakt med mig eller min forskningsledare. 
Vänligen 

Forskningsassistent 

Palle Storm tel. 

 

Forskningsledare: 

Professor  Marta Szebehely tel 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Allmänna frågor/introduktion 
Vägen till omsorgsyrket/tankar, motivation? 
Om du skulle berätta för någon som inte själv har arbetat inom äldreomsor-
gen, hur skulle du då vilja beskriva ditt arbete? 
Har erfarenhet från andra yrken, vilka likheter/olikheter skulle du beskriva 
att du upplevt om du jämför det med ditt nuvarande arbete?  
Omsorg som lönearbete 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom andra omsorgsverksamheter?/ 
Vilka personlighetsdrag/egenskaper tror du är nödvändiga för att göra ett 
bra arbete på ett sjukhem? 
Vilka faktorer/anledningar tror du har påverkat dig att välja och stanna kvar 
inom ditt yrke? 
Känner du dig själv tillfreds med ditt eget arbete, vilka eventuella hinder 
upplever du annars hindrar/försvårar för dig i vardagen från att utföra arbe-
tet på det sätt du själv vill? 
Relationer mellan personal 
Vilka likheter/skillnad tror du finns mellan män och kvinnor, i vila situatio-
ner har du upplevt det? 
Hur skulle du beskriva dina relationer med dina kollegor, upplever du någon 
skillnad i relationen beroende på deras kön, vad gäller samtalsämnen, sam-
arbete och liknande faktorer? 
Hur upplever du det att vara i minoritet/majoritet på arbetsplatsen, finns det 
för eller nackdelar?, exemplifiera gärna. 
Tror du att män som arbetar inom äldreomsorgen kan uppleva ett utanför-
skap på grund av sin minoritet, har du egna erfarenheter av detta? 
Förväntas män och kvinnor klara samma arbetsuppgifter med samma resul-
tat, eller finns det arbetsuppgifter du tror män eller kvinnor förväntas klarar 
bättre eller sämre? 
Relationer mellan personal och brukare 
Tror du att du att man förhåller dig olika till manliga respektive kvinnliga 
omsorgstagare vad gäller bemötande, samtalsämnen och liknande, har du 
egna erfarenheter av dessa förväntningar relaterat till ditt eget kön? 
Har du någon gång upplevt svårigheter i mötet med brukarna relaterat till 
ditt kön/etnicitet, och hur har du hanterat detta? 
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Män och kvinnor och förväntningar 
Vilka sorts kvinnor/män är det som söker sig till äldreomsorgen?  
Hur skulle du beskriva innebörden i begreppet manlighet/kvinnlighet? 
Vilka traditionellt betraktade manliga egenskaper tror du att manlig personal 
i äldreomsorgen kan bidra med? 
Anser du att andelen män behöver ökas, och vad skulle det då innebära för 
dig, pensionärerna och verksamheten om fler män kom in i verksamheten? 
Ser du några problem som skulle kunna uppstå om fler män sökte sig till 
omsorgsarbetet? 
Attityder 
Vad tror du att den främsta anledningen är till att det främst är kvinnor som 
arbetar inom äldreomsorgen? 
Vilka attityder tror du finns i samhället till vård- och omsorgsarbete, och 
skiljer sig dessa åt beroende på om det är manlig eller kvinnlig personal som 
diskuteras? 
Det talas ofta om att andelen homosexuella män är hög inom omsorgsyrket, 
skulle du hålla med om det påståendet, och i sådant fall vad tror du att det 
beror på? 
Vilka faktorer tror du skulle kunna öka intresset för att arbeta inom äldre-
omsorgen? 
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