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Sammanfattning 

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad vilket innebär att män och kvinnor i hög 

utsträckning arbetar i olika yrken och har olika arbetsuppgifter. Denna uppsats behandlar män 

som gjort gränsöverskridande yrkesval och arbetar i yrken dominerade av kvinnor. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om dessa män har gemensamma bakgrundsfaktorer som skiljer 

dem från män som arbetar i balanserade eller mansdominerade yrken. Kvantitativ metod har 

varit tillvägagångssättet och våra mätningar har gjorts med data från LNU 2010. Totalt har 10 

variabler använts i våra analyser. För att förstå kvinnligt och manligt samt den segregerade 

arbetsmarknaden utgår vi från socialkonstruktivistiska teorier. Socialisationsteori och den 

tidigare forskningen har varit vägvisare i val av variabler och metod. Genom logistisk 

regression har vi fått ett resultat som tyder på att vissa faktorer ökar sannolikheten för att 

arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Bland annat har uppväxtvillkor som faderns närvaro och 

socioekonomiska status tyckts påverka liksom om man är född utanför Sverige. Studiens 

resultat kan kopplas till tidigare internationell forskning samt förklaras av 

socialkonstruktivistiska teorier.  Då både internationella och svenska studier tenderar att lägga 

mycket fokus på kvinnor i mansdominerande yrken, kan denna uppsats bidra med 

undersökning om män som tagit sig över könsbarriären samt vara en ingång till vidare 

diskussion om den segregerade arbetsmarknaden. Sammantaget behövs vidare studier om vad 

det är som gör att män väljer kvinnodominerande yrken och andra vinklar och faktorer bör 

undersökas.  
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Inledning 

 

Trots att Sveriges arbetsmarknad är mycket könssegregerad gör vissa kvinnor och män icke-

könstypiska yrkesval (SOU 2004:43). En könssegregerad arbetsmarknad innebär att kvinnor 

och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrken. Nästan 90 procent av de 

yrkesverksamma i Sverige arbetar inom yrken som domineras av det ena könet (Cox, 2005). 

Kvinnor dominerar bland annat inom vård- och serviceyrken vilka ofta återfinns i den 

offentliga sektorn. Män å andra sidan arbetar inom manuella och tekniska yrken vilka ofta 

återfinns i den privata sektorn (SOU 2014:81). För att ett yrke ska klassificeras som 

könsdominerat ska andelen kvinnor eller män överstiga 60 procent. Andelen yrkesverksamma 

män i Sverige är 86 procent, motsvarande siffra för kvinnorna är 80 procent och en av de 

högsta i världen (Jämställdhetsombudsmannen, 2016), dock är också Sveriges arbetsmarknad 

ur ett internationellt perspektiv extremt könssegregerad (SOU 2004:43). Man brukar säga att 

den svenska arbetsmarknaden är horisontellt och vertikalt segregerad. Horisontell 

könssegregering innebär att män och kvinnor innehar olika typer av yrken på 

arbetsmarknaden och vertikal könssegregering innebär att män och kvinnor befinner sig på 

olika positioner där män i mycket större grad innehar välbetalda chefsbefattningar och 

ledarpositioner (Bygren och Gähler, 2012). En tredje dimension är den interna 

könssegregeringen vilken pekar på att kvinnor och män på samma arbetsplats har olika 

arbetsuppgifter och eller olika positioner (Robertsson, 2003). Detta innebär att 

arbetsmarknaden inte är jämställd när det gäller löner och andra arbetsvillkor där männen har 

fler förmåner än kvinnor. Den svenska arbetsmarknaden är väl utforskad med otaliga 

rapporter som rör segregeringen (SOU 2004:43; Robertsson, 2003 ).  

Vi är intresserade av att studera män som arbetar i yrken dominerade av kvinnor, så kallade 

brytare. Brytare åsyftar de som tagit sig över könsbarriären och tagit sig in i yrken som 

domineras av det andra könet (Robertsson, 2003). Cirka 13 procent av alla yrkesverksamma 

män arbetar i något utav de fem vanligaste kvinnoyrkena: undersköterska, sjuksköterska, 

förskolelärare, barnskötare och ekonomiassistent (SCB, 2014). Kvinnliga brytare är i mycket 

större utsträckning utforskat än manliga (Ethington 1991; Hunt 2016), därav har vi valt att 

fördjupa oss i ämnet. Den forskning som är gjord på området har fokuserat mycket på mäns 

upplevelser och preferenserna som lett fram till deras yrkesval. 
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 Att kvinnor söker sig till yrken som är könsbalanserade eller mansdominerade kan tänkas 

vara rationellt eftersom det generellt genererar både bättre lön och högre status. Det kan dock 

anses mindre rationellt av en man att söka sig till kvinnodominerade yrken eftersom de ger 

sämre betalt och lägre status. Dessutom tenderar manliga brytare att få sin manlighet 

ifrågasatt (Chusmir, 1990; Lupton, 2006; Robertsson, 2003). Manliga brytare har 

klassificerats med olika attribut, bland annat för att vara omanliga, lågproduktiva och 

oambitiösa (Hayes, 1989). Många vårdyrken är tydligt kvinnostämplade vilket enligt Evans 

(1997) innebär att många tror att manliga sjuksköterskor är homosexuella. Detta bidrar till att 

män inte vågar söka sig till dessa yrken i rädsla för att bli betraktade som omanliga. 

Robertsson (2003) menar att män många gånger väljer arbetslöshet framför att arbeta inom 

vård och omsorg eftersom de anses vara typiska kvinnoyrken.  

Problembakgrund  

Arbetsmarknaden har alltid varit könsuppdelad och är också väl utforskad. Dock syftar den 

tidigare forskningen mestadels på att undersöka effekterna av könsegregeringen som ojämn 

lönefördelning, diskriminering och tilldelning av chefsjobb etcetera (Nordenmark, 2004; SOU 

2014:81). Vår nyfikenhet ligger istället i att utforska de som tagit sig över könsbarriärerna. 

Eftersom kvinnliga brytare i högre grad är utforskat vill vi rikta in oss på en grupp som inte 

fått lika mycket strålkastarljus; de manliga brytarna. I bakgrund till detta vill vi i denna 

uppsats undersöka vilka män det är som söker sig till kvinnodominerade yrken. Vår avsikt är 

främst att undersöka om dessa män har gemensamma bakgrundsfaktorer som skiljer sig från 

män som gör traditionella yrkesval. Traditionella yrkesval innebär i denna uppsats 

könsbalanserade och mansdominerade yrken.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att 1) jämföra män som arbetar i kvinnodominerade yrken med män som 

gjort traditionella yrkesval för att se om det finns bakgrundsfaktorer som skiljer dem åt, 

2) Utifrån socialisationsteori pröva om uppväxtförhållanden påverkar mäns yrkesval utifrån 

denna dimension. 
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Disposition 

Denna uppsats inleds med en redogörelse för hur könsuppdelningen på arbetsmarknaden ser 

ut. Sedan presenteras teorier som har varit användbara för att förstå könssegregeringen; 

socialisationsteorin och alternativa teorier redogörs. Den tidigare forskning som presenteras 

redogör bland annat skillnader mellan manliga brytare och män som gjort traditionella 

yrkesval. I metoden beskrivs tillvägagångssättet samt vilket datamaterial som använts. 

Därefter tolkas resultatet med olika tabeller. Slutligen avslutas uppsatsen med en analys och 

diskussion. 

Teori 

För att förstå den könssegregerade arbetsmarknaden och vilka faktorer som kan påverka mäns 

yrkesval presenterar vi i denna del socialisations och könsordningsteorier. Vi tycker också att 

det är av vikt att lyfta fram alternativa förklaringar och redogör därför kort för ekonomiskt 

inriktad teori och biologiska förklaring till könsskillnader och den uppdelade 

arbetsmarknaden. Den tidigare forskningen om manliga brytares bakgrund är begränsad. Så 

gott som inga svenska studier har gjorts i ämnet. Där av presenterar vi främst internationell 

forskning avslutningsvis i denna del. 

Socialisation 

Socialisationsteorin syftar till att förklara processen där sociala och kulturella faktorer 

påverkar den enskildes personlighetsutveckling samt hur kvinnligt och manligt är en del av 

detta. Människan utvecklas och blir en självständig och social varelse tack vare 

socialisationen (Wharton, 2005). Det är genom socialisationsprocessen som människan får 

lära sig sociala koder och vad samhället förväntar sig av en som barn, förälder, kompis, 

partner men kanske framförallt som kvinna och man. Redan från födseln påbörjas denna 

kunskapsbildning. Socialisationen är en tvådelad process och den första delen startar så fort vi 

kommit till världen. Wharton (2005) kallar denna del för den primära socialisationen och 
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menar liksom Berger och Luckmann (1999) att socialisationen är uppdelad i primär och 

sekundär socialisation. Den primära delen är socialisationens första steg där barnet 

internaliserar beteenden genom inlärning och uppfostran. Signifikanta andra är de individer 

som barnet har sin starkaste interaktion till, oftast sina föräldrar, vilka för den sociala 

strukturen vidare och lär barnet de grundläggande reglerna för hur de bör bete sig. Genom 

internaliseringen av de signifikanta andras sociala roller, förhållningssätt och ställning i den 

sociala ordningen växer barnets identitet och själv fram. Ingen individ blir den andra lik 

beroende på hur socialisationen artar sig och de signifikanta andras preferenser, livsåskådning 

och livshistoria. Den sociala strukturen med normer och konventioner når dock fram från 

generation till generation. I socialiseringens senare del, den sekundära socialisationen, 

fortsätter barnet att utveckla sin förmåga som social varelse. Individen orienterar sig i olika 

sociala institutioner där vardagsförståelse och tyst kunskap internaliseras i större utsträckning. 

I den sekundära socialisationen blir institutionella roller tydliga för barnet: brandman är ett 

manligt yrke och sjuksköterska är ett kvinnligt (Berger och Luckmann, 1999: Wharton, 2005).  

 

Inom socialisationsteorin talar man om social inlärningsteori vilken syftar till att barnet lär sig 

könsroller genom att dennes beteende förstärks positivt eller negativt beroende på om 

beteendet anses lämpligt eller olämpligt. Inlärningen sker även genom imitation, barnet provar 

sig alltså fram för att finna sin roll och imiterar sina föräldrar och genom det beteende som 

förstärks lär sig barnet vad som anses som lämpligt (Wharton, 2005). En pojke som klär sig i 

klänning kommer att lära sig genom det bemötande han får att klänning inte passar för pojkar. 

Pojkar och flickor tenderar att behandlas olika av signifikanta andra vilket leder till 

könstypiska beteenden. Pojkar socialiseras och lär sig tidigt att de ska söka sig till statusyrken 

och att mäta sin maskulinitet utifrån storlek på lön. De uppfostras till att ha en mer cerebral 

inställning till livet till skillnad från flickor som får lära sig att vara sympatiska och 

omvårdande (Lemkau, 1984). Enligt Holt (2012) försöker pappor styra bort sina söner från 

aktiviteter som anses kvinnliga och de är mer benägna att förklara vetenskapliga företeelser 

för sina söner än för sina döttrar. Holt (2012) menar också att barn som är 2-3 år gamla kan 

objektifiera saker som hammare och kvast som kvinnliga eller manliga och vid en ålder av 7-8 

år är det stereotypa tänkandet så pass utvecklat att barnet lärt sig att pojkar och flickor bör 

arbeta med olika yrken när de blir äldre (Holt m.fl., 2012:495-496). Elvin-Nowak och 

Thomsson skriver i sin bok Att göra kön (2003) om könspådraget som sker så fort ett 

spädbarn identifieras som pojke eller flicka. De menar att det är som en lavin av könstypiska 

föremål som rasar över barnet, de syftar då på allt från hur man tilltalar barnet till vilket namn 
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det får samt kläder och leksaker. De påpekar även att detta inte är något som stannar av när 

barnet vuxit upp utan är något som omgärdar den enskilde under hela dennes liv.       

Ytterligare teorier inom könsrollssocialisation är kognitiv teori och identitetsteorin (Wharton, 

2005). Kognitiv teori klargör hur kvinnliga och manliga egenskaper uttrycks genom 

människors förståelse av sig själva som feminina eller maskulina. Teorin synliggör hur 

individer internaliserar könsroller från den yttre världen och använder dessa för att konstruera 

en identitet som överensstämmer med dennes biologiska kön. Om ett barn en gång har likställt 

sig själv med ett kön och identifierar sig med detta över tid, motiveras barnet till att bete sig 

utefter normer för könet. Psykoanalysen har riktat in sig på identitetsteorin vilken skiljer sig 

från de andra perspektiven. Denna teori intresserar sig för genus, könsidentitet och sexualitet 

och till skillnad från de andra teorierna menar denna att barnets beteende inte har lärts in 

genom förstärkning. Istället menar identitetsteorin att könstypiskt beteende grundar sig i 

psykologiska processer, det vill säga att män och kvinnor utvecklar en personlig känsla för 

vad som är manligt och kvinnligt. Könsidentiteten formas i tidiga barndomen då barnet 

utvecklar den emotionella anknytningen till ena föräldern, oftast modern. När barnet separeras 

från modern, vilket är en naturlig men avgörande process för barnets utveckling formas 

barnets självmedvetande och skapandet av könsidentiteten. Könsidentitet innebär individens 

känsla av sig själv som kvinna eller man. Genom att identifiera sig med ett kön hämtar barnet 

information om vad det betyder att vara kvinna eller man, vilket bidrar till könstypiskt 

beteende. Utvecklingen sker dock olika för könen, för en pojke är det svårt och smärtsamt om 

en anknytning skapats till modern, eftersom pojken då måste bryta sin identifiering från 

modern till fadern. Detta behöver inte flickan göra, vilket bidrar till att flickan är säkrare på 

sitt kön medan pojken ofta försöker bevisa sin maskulinitet för sig själv och för andra 

(Wharton, 2005). Det finns också teorier som menar att pojkar som inte vuxit upp med en 

fadersfigur utvecklar färre manliga attribut (SOU 2004:43).  

Doing gender 

Engelskans gender är på svenska genus vilket syftar på det socialt skapade könet. Doing 

gender eller att vara genderized saknar motsvarig betydelse på svenska, men ibland benämns 

det som att göra kön (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Att göra kön innebär att vi 

konstruerar kvinnlighet och manlighet vilket i grund och botten inte har med biologiskt kön 

att göra. Det konstruerade könet är socialt och kulturellt grundat och är något som vi gör 
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medvetet eller omedvetet. Kön är alltid närvarande vilket innebär att kön görs i alla 

situationer, överallt och hela tiden. Människan kategoriserar och organiserar per automatik för 

att lättare kunna hantera det sociala livet; kvinnor och män har olika förväntningar på sig 

(Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). Människor förväntar sig ett typiskt beteende baserat på 

könstillhörighet vilket också speglar de inhysta attityderna gentemot varje kön. Dessa 

förväntningar agerar som påminnelser om hur människor ska bete sig i varje given situation. 

Människor handlar alltså efter vad de tror förväntas av dem. West och Zimmermann (1987) 

menar att vi bygger vardagslivet på att vi kan kategorisera könen och vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Exempelvis händer det att vi blir illa till mods och inte vet hur vi ska 

bemöta någon vi inte känner till könet på (Evertsson, 2010:56). Den könssegregerade 

arbetsmarknaden kan ses som ett svar på det konstruerade könet, att kvinnor ofta återfinns i 

omsorg och hälsovård och män i teknik eller tillverkning. När vi gör dessa könstypiska val 

skapar och reproducerar vi också det sociala könet. Det sociala könet är skapat så att kvinnor 

tillskrivs vissa attribut som skiljer henne från mannen, liksom att mannen tillskrivs attribut 

som skiljer honom från kvinnan (Evertsson, 2010).  Att som kvinna välja ett typiskt 

kvinnoyrke är att göra kön och reproducera könsnormerna. Dessa könskategorier har dock 

bidragit till bristande jämställdhet, en positiv syn på det manliga könet och en negativ syn på 

det kvinnliga (Wharton, 2005). Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt är inte något vi 

endast lär oss som barn utan något som vi reproducerar varje dag och det förändras över tid 

(Evertsson, 2010).  

Könsmaktssystemet 

Könsmaktssystemet förklarar samhällsstrukturen i vilken kvinnor är underordnade och män 

överordnade. Detta går exempelvis att urskilja i den horisontellt och vertikalt segregerade 

arbetsmarknaden som nämndes i inledningen. Män innehar i större utvidgning positioner som 

gör att de tjänar mer, kan utöva makt över kvinnor och andra män för den delen (Holm, 2008). 

Könsmaktssystemet bygger på att de flesta tycker att samhället fungerar bra och inte 

ifrågasätter det, vilket gör att systemet kan leva vidare. Att gå emot strukturen, eller med 

andra ord att bryta mot normen, kan vara kostsamt och smärtsamt. Någon som bryter mot 

normerna märker det tydligt, som i exemplet ovan med pojken som bar klänning, han får 

snabbt veta att det är fel eftersom det går emot normen för vad pojkar bör ha på sig. Ett annat 

exempel som Elvin-Nowak & Thomsson (2003) tar upp är att kvinnor behöver motivera 
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varför de inte är föräldralediga medan män behöver motivera varför de är det. Det är kostsamt 

att gå mot maktstrukturerna eftersom det finns risk för att uppfattas som avvikande. 

Könsmaktssystemet bygger även på att mannen är normen och kvinnan är avvikande från 

normen. Män värderas högre än kvinnor vilket innebär att manliga egenskaper belönas och att 

män därför har det lättare att få arbete samt chefsbefattningar (Hirdman, 2003; Elvin-Nowak 

och Thomsson, 2003). Samhällsstrukturen bygger på det kollektiva handlandet vilket gör att 

varje enskild individ bär ett ansvar i detta. Kvinnor kan genom att ägna sig åt manliga saker, 

som tekniska utbildningar, öka sitt värde något. Ett annat problem med könsmaktssystemet är 

att kvinnor förväntas likna varandra och att män förväntas likna andra män. Detta är 

problematiskt eftersom det finns mycket som skiljer kvinnor åt liksom män (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003).  

Hegemonisk maskulinitet 

Hegemoni betyder ledande position vilken är statusfylld och som många anser 

eftersträvansvärd. Hegemonisk maskulinitet avser förklara den stereotypa manligheten som är 

överordnad kvinnan men också män som inte följer normen och de egenskaper som 

kännetecknar maskulinitet. Maskulinitetsforskare talar ofta om manlighet som ett spektrum av 

olika mångdimensionella och föränderliga maskuliniteter som återfinns i en hierarkisk 

ordning (Robertsson, 2003). Hegemonisk maskulinitet ska ses som en idealtyp som ingen till 

fullo lever upp till. Dock är de män som försöker leva upp till denna ideala position delaktiga 

i att upprätthålla hierarkin. Dessa män drar nytta av att försöka återspegla den åtråvärda 

positionen eftersom de manliga egenskaperna ger status och makt, detta i sin tur bidrar till att 

de också stödjer patriarkatet. De män som inte strävar efter denna hegemoniska maskulinitet 

är ofta underordnade i hierarkin eftersom de inte följer normen. I denna grupp kan bland annat 

män som anses vara feminina eller män som är homosexuella återfinnas (Conell, 2008; Holm, 

2008; Williams och Villezmez, 1993). Manlighet förknippas ofta med styrka, framgång och 

kontroll och det råder förutfattade meningar om att män besitter dessa och många andra 

egenskaper. I den västerländska kulturen förväntas en man exempelvis inte vara feminin utan 

istället utstråla rikedom och status (Robertsson, 2003). Perspektivet används som verktyg när 

könsskapande och maktrelationer studeras, könssegregeringsprocesser är en del av 

maskulinitetsgörandet då det skapar ojämnställda maktförhållanden i könsordningen (Conell, 

2008). Män växer upp med ett ständig närvarande av denna idealbild av hegemonisk 
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maskulinitet, vilket bidrar till skapandet av pojkars könsidentitet. Upprätthållandet av denna 

manliga idealbild som bidrar till en över och underordning av maskuliniteter hotar mannens 

genusidentitet. Könsmaktsordningen upprätthålls då maskulinitet produceras och reproduceras 

fortlöpande (Robertsson, 2003). Att den hegemoniska mansbilden utövar makt över andra 

män blir tydligt när många väljer att inte gå över könsbarriärer. De män som är brytare och 

väljer kvinnodominerande yrken brukar oftast inte diskrimineras av kvinnor, utan av andra 

män (Robertsson, 2003).  

Alternativa förklaringar 

Det finns forskning som menar att det utöver sociala processer är biologiska faktorer som gör 

att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. De största skillnaderna som hittats i flera av 

dessa studier är i aggression, extraversion och sympatiskhet (Lippa, 2002). Det vill säga att 

män tenderar att vara mer aggressiva, spontana, mindre ömsinta och tar fler risker än vad 

kvinnor gör. Lippa (2002) menar att många yrken är lämpliga för de olika könen då män och 

kvinnor har olika förmågor.  Män tenderar att arbeta med yrken som är fysiska, mekaniska, 

analytiska och tekniska. Medan kvinnor brukar förekomma i yrken som innebär att hjälpa 

andra, via interaktion och undervisning eller estetiska och litterära yrken. Kvinnor är mer 

benägna att visa empati än män och både män och kvinnor tenderar att öppna sig mer för 

kvinnor än för män. Detta gör eventuellt kvinnor mer lämpliga för sociala arbeten som 

innefattar till exempel vård och omsorg. Män tenderar att vara mer dominanta och 

självständiga än vad kvinnor är, därför gör det dem möjligtvis bättre lämpade för yrken som 

ledare och chefer (Lippa, 2002). Biologiska faktorer påverkar alltså arbetsmarknaden menar 

Lippa. Män är ledare av naturen, vilket kan förklaras av evolutionen, det vill säga män jagade 

mat åt kvinnorna. Detta är en historisk faktor som gör att män fortsättningsvis vill försörja 

familjen.  Vi tycker att det är viktigt att tilläga att de biologiska teorierna ofta har använts för 

att rättfärdiga nedvärderingen av det kvinnliga könet (Hirdman, 2003). Det finns också teorier 

som menar att män trots diskriminering och påfrestningar drar fördelar av att arbeta i 

kvinnodominerade yrken. Dessa teorier förknippas med rational choice eller ekonomiskt 

inriktad teori och avser förklara manliga brytares yrkesval som ett rationellt val. Mäns 

karriärmöjligheter i kvinnodominerade yrken överträffar kvinnornas. De gör både snabbare 

karriärer och innehar fler ledarpositioner än kvinnor och inte bara i kvinnodominerade yrken 

utan fenomenet breder ut sig på hela arbetsmarknaden (Hultin, 2003; SOU 2014:81). 
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Glashissen brukar illustrera hur mäns karriär svischar förbi kvinnornas (Fagerlind, 2007) och 

användas som argument för att förklara varför en del män väljer korsa könsbarriären och söka 

sig till kvinnodominerade yrken.  Ur detta perspektiv kan manliga brytares yrkesval betraktas 

rationellt om deras huvudsakliga syfte är att göra karriär (Lupton, 2006).    

 

Den teoretiska utgångpunkten i denna uppsats är socialkonstruktivistisk. Detta innebär att 

kvinnligt, manligt och den könssegregerade arbetsmarknaden ses som sociala konstruktioner 

skapade av människan själv i interaktioner (Robertsson, 2003). Vi möter det sociala könet inte 

bara på arbetsmarknaden utan också i utbildningsväsendet, media, populärkulturen och bland 

vänner och familj. Människan präglas av sin socialisation och ständiga interaktion där 

könsrollerna produceras och reproduceras. Enbart teorier om manliga brytares intentioner och 

preferenser kan inte förklara varför endast en bråkdel av alla män väljer kvinnodominerade 

yrken (Lupton, 2003). Människor är inte passivt tilldelade yrkesroller utan varje enskild tar 

sina beslut utifrån föreställningar som i grunden härstammar från socialisationen (Robertsson, 

2003, SOU 2004:43).  

Forskningsläge över manliga brytare 

En kvalitativ studie som berör män i sjuksköterskeyrket visar att dessa mäns yrkesval ofta 

skett slumpmässigt och på grund av arbetsmarknadsläget (Robertsson, 2003). Orsaken har 

främst varit av ekonomiska skäl och att det har funnits gott om jobb i branschen, flera av 

sjuksköterskorna hade även fått sin utbildning betald via jobbet. Endast två av deltagarna i 

studien hade gjort ett aktivt val att bli sjuksköterskor och båda hade en mor som också arbetat 

i yrken. Fäderna hade i stor utsträckning arbete på mellanklassnivå (Robertsson, 2003). Åsa 

Löfström menar att den könssegregerade arbetsmarknaden inte beror på biologiska skillnader 

eller olika preferenser för könen utan grundar sig på den svenska arbetsmarknadens historia 

och framväxt. Kvinnor har under 1900-talet varit utestängda från arbetslivet och nekats att 

delta på samma villkor som män, denna struktur lever fortfarande kvar (SOU 2004:43). Den 

svenska regeringen tillsatte år 2004 en utredning för att undersöka könssegregeringen på 

arbetsmarknaden som visade att elever på gymnasiet i större grad påverkas av sin far när det 

gäller yrkesval och har andra män som förebilder. Moderns påverkan är större för flickor än 

för pojkar. Faktorer som spelar in är även föräldrarnas utbildningsnivå liksom 

socioekonomisk tillhörighet. Barn som har högutbildade föräldrar tenderar att vara mer öppna 
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för icke-könstypiska val. Utredningen visade också att om föräldrar uppvisar ett icke- 

könstypiskt beteende kommer detta få betydelse och påverka barnets beteende, alltså om de 

blir benägna att välja icke-könstypiska yrken (SOU 2004:43). 

 

Jeanne Lemkau har i sin kvantitativa studie Men in female-dominted professions: 

distinguishing personality and background features (1984) jämfört 53 män i Storbritannien 

som arbetar i kvinnodominerade yrken med 63 män som valt traditionella yrken. Syftet med 

Lemkaus studie var att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan grupperna. 

Lemkaus hypotes var att atypiska yrkesval har ett samband med socialisation och vissa 

personlighetstyper samt låg följsamhet till traditionella könsroller. Studiens resultat visar att 

det förekommer skillnader. Manliga brytare tenderade i större grad att komma från 

arbetarklass eller lägre medelklass än män i traditionella yrken. Modern till manliga brytare 

var oftare hemmafru än mödrar till män i traditionella yrken samt att de vuxit upp med någon 

typ av trasiga familjeförhållanden, som separerade föräldrar eller frånvarande far. Manliga 

brytare var dessutom ofta medlemmar av etniska minoriteter, ej gifta och tenderar i högre 

utsträckning att ha utbildning utöver högskoleexamen. Det finns teorier som förklarar 

eventuella mekanismer som ligger bakom det faktum att vissa egenskaper är 

överrepresenterade i den här gruppen och varför dessa män väljer kvinnoyrken. Lemkau pekar 

på socialisationsteorin som menar att söner tar efter sin far eller har andra män som förebilder 

i yrkesval i större utsträckning än sin mor. Detta är också vad männen i de traditionella yrkena 

rapporterat, men de manliga brytarna i hennes studie rapporterade en emotionell distans till 

sin far samt att de i större utsträckning blivit mer influerade av kvinnor i sina yrkesval. 

Slutsatsen av Lemkaus studie visar att manliga brytare har gemensamma bakgrundsfaktorer 

som skiljer sig från män i traditionella yrken och manliga brytare har likt Lemkaus hypotes ett 

mönster av låg följsamhet till traditionella könsroller (1984). Studien visar att män i 

kvinnoyrken tenderar att ta större ansvar av det annars typiskt kvinnobundna hushållsarbetet i 

större utsträckning än män i traditionella yrken (Lemkau, 1984).   

 

Annan forskning som gjorts inom fältet visar precis som Lemkaus (1984) studie att män i 

kvinnodominerande yrken kommer från en lägre socioekonomisk status än män i traditionella 

yrken (Lupton 2006; Lease, 2003). En undersökning som gjorts i USA med liknande syfte 

säger dock delvis emot detta och menar att manliga brytare inte tenderar att komma från lägre 

socioekonomiska förhållanden eller vara från etniska minoriteter (Hayes, 1989). Samma 

studie visar dock likt Lemkau (1984) menat, att manliga brytare inte är gifta i samma 
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utsträckning som män i traditionella yrken och att de har längre utbildning i jämförelse med 

män i de traditionella yrkena (Hayes, 1989).  

 

Galbraith (1992) har genom bland annat personlighetstest undersökt 460 amerikanska män 

som arbetar som förskolelärare, sjuksköterskor och ingenjörer för att förstå deras yrkesval. 

Hans studie pekar på att förskolelärare och sjuksköterskor inte varit det primära yrkesvalet för 

männen i studien eftersom de haft tidigare utbildning och karriär. 80 procent av männen var 

vita och i genomsnitt äldre än män i traditionella yrken. De var också gifta i större 

utsträckning vilket säger emot både Lemkaus (1984) och Hayes (1989) tidigare studier. Både 

förskolelärarna i studien och de män som gjort traditionella yrkesval uppgav att andra män 

varit förebilder för deras yrkesval och det fanns ingen skillnad mellan grupperna angående 

vikten av makt, prestige och pengar i karriären. Galbraith (1992) menar också att de manliga 

förskolelärarna tenderade att klassificeras som mindre manliga och istället mer feminina av 

sina kollegor.    

 

Lease (2003) som gjort en under sökning på högskolestuderande män i USA visar också att 

det förekommer skillnader i dessa grupper. Liksom Lemkaus (1984) resultat tyder denna 

studie på att de studenter som gjort icke-könstypiska utbildningsval blivit influerade av 

kvinnor i sin närhet och att detta också bidragit till att de har mer liberala attityder. Studien 

visade också att dessa män haft lägre betyg i skolan och kommit från lägre socioekonomiska 

förhållanden. För de män som valt en mer könstypisk utbildning var det viktig att ha en 

prestigefylld karriär medan det inte var lika betydelsefullt för män i de icke-könstypiska 

utbildningarna, de värderade andra komponenter i sina yrken mer, som till exempel att hjälpa 

människor (Lease, 2003). Till skillnad från Lemkau (1984) som menar att manliga brytare har 

högre utbildning än män i traditionella yrken, tyder denna studie på att högre utbildning är 

relaterat till traditionella yrkesval och Lease (2003) menar att det finns en logik i det eftersom 

mansdominerade yrken oftast kräver högre utbildning.  Män som har högre socioekonomisk 

status har också ofta bättre förutsättningar att utbilda sig än andra män men också möjligtvis 

mer förväntningar på sig från familj och vänner att välja en prestigefylld utbildning som ger 

ett högavlönat arbete.  

Till sist visar en litterär studie över fältet att manliga brytare är mer bekväma i sig själva och 

sin maskulinitet till skillnad från männen i de traditionella yrkena (Chusmir, 1990). Studien 

tyder också på att manliga brytare är något äldre och liksom Lemkau (1989) och Hayes (1984) 
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att de har längre utbildning är män som gjort traditionella yrkesval samt vuxit upp i en familj 

med separerade föräldrar eller frånvarande far (Chusmir, 1990).   

 

Sammanfattning och empiriska förväntningar  

Faktorer som påverkar mäns atypiska yrkesval är enligt den tidigare forskningen föräldrars 

socioekonomiska status, utbildningsnivå och uppväxtvillkor. Även personliga egenskaper som 

civilstånd och ålder har visat sig skilja mellan grupperna (Lemkau, 1990; Hayes, 1984; Lease, 

2003). Den tidigare forskningen är mestadels amerikanska studier och gjorda på begränsade 

urval. Det finns också meningsskiljaktigheter i undersökningarna vilket bekräftar att 

ytterligare studier är nödvändiga. Vi förmodar att det finns skillnader mellan dessa grupper 

som beror på bakgrunds- och socialisationsfaktorer, som föräldrars socioekonomiska status, 

utbildningsnivå, födelseland och faderns närvaro. Våra empiriska förväntningar är således att 

män i kvinnodominerade yrken utskiljer sig, i fråga om dessa faktorer, från män som gjort 

traditionella yrkesval. 

Metod 

I denna del redovisas tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande samt det datamaterial 

som använts. I bakgrund till uppsatsens syfte har vi valt det kvantitativa tillvägagångssättet. 

Kvantitativ metod handlar enkelt sagt om insamling av numeriska data och används ofta i 

forskning för att undersöka orsakssamband (Edling & Hedström, 2003). Avsikten med denna 

uppsats är inte att den skall vara teorigenererande utan istället söka efter sociala mönster och 

bakgrundsfaktorer som är gemensamma för manliga brytare. Våra förväntningar är utifrån den 

tidigare forskningen att manliga brytares bakgrund skiljer sig från män som gjort traditionella 

yrkesval och intresserar oss av orsakerna till detta. Vi har sedan valt variabler vi tror kan 

förklara fenomenet och gjort mätningar utifrån teoretiska begrepp. En av den kvantitativa 

metodens styrkor är att den ger möjlighet att dra generella slutsatser från undersökningens 

urval till hela populationen. 
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I analys och bearbetning av data har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. Analysen av 

data sker på två sätt. Dels genom en frekvenstabell innehållandes deskriptiva data över 

variablerna som beskriver skillnaderna mellan män som gjort traditionella yrkesval och män i 

kvinnodominerade yrken och dels genom logistisk regressionsanalys för att undersöka om det 

föreligger samband mellan den beroende variabel och de oberoende variablerna.  

Datamaterial 

Vi har använt oss av data från LNU 2010. LNU står för levnadsnivåundersökningen vilken är 

en surveyundersökning som gjorts flertalet gånger i Sverige. LNU har ett riksrepresentativt 

urval av den vuxna befolkningen och undersökningen berör en mängd teman, exempelvis 

hälsa, familjeförhållanden, ekonomi, sysselsättning, boendeförhållanden med flera. Den 

senaste undersökningen är från år 2010 vilken ligger till grund för analysen i denna uppsats. 

Enligt institutet för social forskning på Stockholms universitet har LNU-undersökningarna 

fått stor uppmärksamhet och haft stor betydelse för samhällsforskningen. LNU består av ett 

hundratal frågor som berör områdena nämnda tidigare. Till denna uppsats har 10 variabler 

varit aktuella. Urvalet i LNU består av kvinnor och män i åldrarna 18-75 år (födda år 1935-

1991). Totalt har 4415 personer deltagit i LNU 2010 varav 2257 var män.  

 

Styrkan med data från LNU är att urvalet är riksrepresentativt och täcker stora delar av det vi 

ämnar undersöka. Dock är urvalet ojämnt fördelat, det vill säga att en större del av 

respondenterna antar ett visst värde på den beroende variabeln. Av de 2257 män som deltagit i 

LNU 2010 är det 1986 som arbetar eller har arbetat. 339 av dessa arbetar i ett yrke dominerat 

av kvinnor och resterande 1647 i ett balanserat eller mansdominerat yrke. Med andra ord är 

det endast 17 procent manliga brytare i vårt urval. Man kan dock säga att detta speglar 

verkligheten då medelvärdet för andelen män som arbetar i de vanligaste kvinnodominerade 

yrkena är 13 procent (SCB, 2014). 

Svarsfrekvensen i levnadsnivåundersökningen var 72 procent år 2010. Svarsfrekvensen har 

sett olika ut för olika år, till exempel år 1968 var svarsfrekvensen 90,8 procent medan den var 

76,6 procent år 2000. Bortfallet består av personer som fått förhindrad medverkan, inte har 

kunnat anträffas eller har avböjt medverkan. År 2010 är det högst antal för gruppen ”avböjt 

medverkan”. Vissa grupper i urvalet svarar på undersökningen i större utsträckning än andra 

grupper. I detta fall deltog fler kvinnor än män, personer med svenskt medborgarskap och 
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personer som var födda i Sverige. När det gällde civilstånd var den grupp som svarade i högre 

grad personer med partner. Svarsandelen var högst i åldrarna 61-70 år samt i Gotland och 

Jämtlands län. Att vissa grupper är mer svarsbenägna än andra är inte ett problem, endast om 

de har en annan fördelning än övriga kan det ha en sneddrivande effekt på resultatet (SOFI, 

2011). Internt bortfall i vissa variabler har kodats till en bortfallskategori vilken också har 

ingått i analysen. 

 

Variabler 

Samtliga variabler i denna uppsats förutom ålder är dummyvariabler vilket innebär att de 

antar två värden, 1 och 0 som är referenskategori. Samtliga variabler har transformerat i SPSS 

för att anpassas till denna uppsats. Socialisationsteorin menar att uppväxtvillkor har betydelse 

för den enskildes personlighetsutveckling och framtidsutsikter (Wharton, 2005; Robertsson, 

2003). Vi har valt att mäta socialisation och uppväxtförhållanden genom variabler som mäter 

föräldrars utbildning och socioekonomiska tillhörighet, familjens sammansättning och 

födelseland. För många variabler i en modell kan orsaka specifikationsfel och ge signifikans 

där det egentligen inte finns eller inte visa signifikans när det ändå råder (Edling och 

Hedström, 2003). Detta har vi haft i åtanke och därav valt ut 10 variabler även om frestelsen 

till fler var stor.  

Kvinnodominerat yrke - den beroende variabeln i vår studie är “kvinnodominerat yrke”. 

Variabeln är dikotom vilket innebär att den endast har två värden: 0 och 1. Kvinnodominerat 

yrke innebär att andelen kvinnor i ett yrke överstiger 60 procent (SCB, 2014), dessa yrken är 

här kodat till värdet 1 och dess motsats kodat till värdet 0. Avsikten med den logistiska 

regressionsanalysen är att undersöka sannolikheten för värdet 1 på den beroende variabeln.  

Socioekonomisk grupp och utbildningsnivå- vi undersöker om socioekonomisk bakgrund 

(SEI) påverkar sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Vi mäter dels faderns 

SEI men också respondentens egna. SEI mäts i LNU 2010 med 18 yrkesklassificeringar vilka 

vi för att underlätta analysen delat in efter SCBs tredelade yrkesklassificering (MIS 1982:4, 

SCB); 1 arbetare, 2. tjänsteman och 3. företagare / jordbrukare. Vi har också lagt till variabeln 

“hemmafru” för modern för att undersöka om detta påverkar sannolikheten. Variabeln 

utbildningsnivå mäts för modern, fadern och respondentens egna. Utbildningsnivå mäts i 
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LNU 2010 genom frågorna “vilken utbildning motsvarar din/din faders/din moders högsta 

utbildning” följt av sju svarsalternativ. Vi har begränsat oss och kategoriserat 

svarsalternativen efter “ högskoleutbildad “och “ej högskoleutbildad” för att underlätta 

analysen.  

Inrikes- eller utrikesfödd - Tidigare forskning menar att etniska minoriteter tenderar att arbeta 

i kvinnodominerade yrken. Vi har avgränsat uppsatsen och undersöker endast huruvida 

sannolikheten påverkas av vart respondenten är född. Till variabeln “Är du född i Sverige 

eller i något annat land” har respondenten haft möjlighet att fylla i vid vilken ålder man flyttat 

till Sverige om man är född i ett annat land. Här har vi dock begränsat oss och analyserar 

endast svarsalternativen “ja” och “nej” och har inte tagit hänsyn till respondentens 

migrationsålder.  

Familjesammansättning - Vi undersöker huruvida två uppväxtvillkor påverkar sannolikheten 

för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke: 

1. “bodde du hos båda dina biologiska föräldrar under din uppväxt, dvs. fram tills det du fyllt 

16 år? Om nej: vad berodde det på?”. Till denna variabel är svarsalternativen “separerade 

föräldrar”, “fadern död”, “fadern bortrest” och ”ja” med i analys där svarsalternativet “ja” är 

referenskategori. Svarsalternativen “fadern död” och “fadern bortrest” har slagits samman till 

“fadern frånvarande”.   

2. “var din far någon tid föräldraledig för att vara hemma med dig?”. Svarsalternativen är “ja, 

mer än tre månader”, “ja, tre månader eller mindre”, “ja, vet ej hur länge” och “nej”. De tre 

första alternativen har i denna analys slagits samman till “ja” bland annat för att endast fyra 

respondenter uppgett det första svarsalternativet men också för att underlätta analysen.  

Civilstånd - Denna variabel består i LNU 2010 av sju svarsalternativ vilka i denna uppsats har 

transformerats till en dummyvariabel. Svarsalternativen “gift”, “sambo”, “gift men ej 

sammanboende” har slagits samman till “gift, sambo eller särbo” och har värdet 1. 

Referenskategorin, värde 0 motsvarar “ej gift, sambo eller särbo”.  

Åldersgrupp - Vi undersöker ålder då tidigare forskning tyder på att manliga brytare är äldre 

än män i traditionella yrken Variabeln är kontinuerlig vilket innebär att för varje steg (år) den 

oberoende variabeln förändras så påverkas utfallet på den beroende variabeln. 
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Tidigare forskning och socialisationsteori har varit vägvisare för vilka variabler som skall 

ingå i undersökningen. Variablerna ”faderns utbildningsnivå”, ”moderns utbildningsnivå”, 

”faderns socioekonomiska status”, ”modern hemmafru”, ”separerade föräldrar”, ”frånvarande 

far”, ”fadern föräldraledig”, ”utrikesfödd” undersöker uppväxtvillkor och därmed 

socialisation, följaktligen då socialisationsteorin hävdar att uppväxten och familjesituationen 

har stor påverkar och är viktig för processen då individen införlivar omgivningens ideal. 

Respondenternas utbildningsnivå och socioekonomiska status samt civilstånd och ålder är 

med för att undersöka om dessa förhåller sig olika mellan manliga brytare och män i 

traditionella yrken. Eftersom tidigare forskning tyder på att dessa faktorer skiljer grupperna åt 

anser vi att de är av vikt att ha med i undersökningen. 

Logistisk regression 

I den logistiska regressionen undersöker vi sambandet mellan dessa variabler och yrkesval. 

Syftet med den statistiska analysen i denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett 

signifikant samband mellan socialisation och sannolikheten för att välja ett yrke dominerat av 

kvinnor konstanthållet för variablerna “respondentens socioekonomiska status”, “utbildning”, 

“civilstånd” och “ålder”. För att analysera data har vi använt oss av logistisk 

regressionsanalys. Regressionsanalys syftar till att påvisa effekten av en eller flera oberoende 

variabler på en beroende variabel. Logistisk regression är användbar för denna studie då vår 

beroende variabel kvinnodominerat yrke endast kan anta två värden, 0 och 1. Logistisk 

regression går ut på att skatta sannolikheten för värdet 1, med andra ord skattar modellerna 

sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke utifrån ett antal oberoende variabler. 

Vi väntar oss att vid en enhets förändring i de oberoende variablerna förändras värdet på den 

beroende variabeln, det innebär att sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke 

ökar eller minskar.  

Determinationskoefficienten Nagelkerkes R2 är ett mått som beskriver andelen förklarad 

varians i den beroende variabeln, det vill säga hur variansen i den beroende variabeln 

kvinnodominerat yrke förklaras av de oberoende variablerna. Nagelkerkes R2 går mellan 0 

och 1 och anger hur mycket bättre vi skattar variansen i den beroende variabeln med våra 

oberoende variabler istället för att skatta med sannolikhetsmedelvärdet. Nagelkerkes R2 

tenderar att öka ju flera oberoende variabler modellen består av vilket man också kan se i våra 
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modeller. Denna koefficient tolkas sedan i procent. Sambandet mellan den beroende och de 

oberoende variablerna är signifikans testat vilket innebär att undersöka huruvida det går att 

dra slutsatser från urvalet till hela populationen. Men andra ord syftar signifikanstest till att 

kontrollera om sambanden i vårt urval speglar verkligheten eller om de beror på slumpen. En 

signifikansnivå på 5-procentig risk innebär att sambandet mellan den beroende och den 

oberoende variabeln i 95 procent av fallen är tillförlitligt men att det i 5 procent av fallen kan 

handla om falska samband (Edling och Hedström, 2003). I tabellerna nedan går 

signifikansnivå under 1 procent att urskilja med ** och signifikantnivå under 5 procent med *. 

(p<,01.**. p<.05*).  

Resultat 

Här presenteras och tolkas frekvenstabellen och sedan den logistiska regressionsanalysen.  

Logistisk regression visar effekten av en eller flera oberoende variabler på en oberoende. Vårt 

resultat redovisas i två modeller med totalt 10 variabler. Logoddskoefficienten för varje 

variabel tolkas efter dess riktning förutsatt att det finns ett signifikant samband till den 

beroende variabeln. Positiv riktning innebär att sannolikheten ökar för utfall 1 och negativ 

riktning innebär att sannolikheten för utfall 1 minskar (Edling och Hedström, 2003). Tabell 2 

visar logoddskoefficienter för två modeller.  

 

Tabell 1 visar hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken skiljer sig från män i 

traditionella yrken givet våra variabler. Eftersom urvalet för grupperna skiljer sig i storlek har 

vi valt att presentera data i procent. I sista kolumnen anges signifikans för varje variabel.  
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Tabell 1. Deskriptiv data. Skillnader mellan män i 

kvinnodominerade yrken och män i traditionella yrken.  

 

Oberoende variabler 

Män i 

kvinnodominera

de yrken (n)=339 

Män i balanserade & 

mansdominerade 

yrken (n)=1647 

Signifikans 

Bakgrund 

Fadern högskoleutbildad 

Modern högskoleutbildad 

Fadern arbetare 

Fadern tjänsteman 

Fadern företagare/jordbrukare 

Hemmafru 

Separerade föräldrar 

Fadern frånvarande 

Utrikesfödd 

Fadern föräldraledig 

 

17 % 

16 % 

49 % 

34% 

17 % 

31 % 

14 %  

3 %   

20 % 

3 %  

 

15% 

15% 

44 % 

35% 

21 %  

30 % 

14 %  

1 %  

13% 

1 %  

 

0,147 

0,201 

0,025* 

0,470 

0,001** 

0,001** 

0,684 

0,001** 

0,001** 

0,001** 

    

IPs utbildningsnivå 

Högskoleutbildad 

38 % 62 % 0,951 

IPs socioekonomisk status 

Arbetare 

Tjänsteman 

Företagare/Jordbrukare 

Civilstånd 

Ej gift, sambo eller särbo 

 

Ålder (över 40 år) 

 

40 % 

54 % 

0,3 % 

42% 

 

62 % 

 

43 % 

55 % 

2,5 % 

31% 

 

62 % 

 

0,099 

0,001** 

0,001** 

0,001** 

 

0,001** 

(p<,01.**. p<.05*) 

 

 

Det finns skillnader mellan grupperna i majoriteten av fallen. Endast i en variabel kan vi se att 

det inte finns någon procentuellt skillnad mellan grupperna: 14 procent i båda grupperna har 

angett att deras föräldrar separerat under deras uppväxt. De variabler där grupperna 

procentuellt skiljer sig åt som mest är ”IPs utbildningsnivå”, 24 procentenheter, ”ej gift, 

sambo eller särbo”, 9 procentenheter och “född utanför Sverige”, 7 procentenheter. 20 procent 

av de manliga brytarna har angett att de är födda utanför Sverige. I den andra gruppen är 

motsvarande siffra 13 procent. För variabeln civilstånd skiljer det sig 9 procentenheter mellan 

grupperna. 42 procent av de manliga brytarna har angett att de lever själva mot 31 procent av 
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män i traditionella yrken. Variabeln som skiljer sig åt mest mellan grupperna är “IPs 

utbildningsnivå”. 38 procent av de manligt brytarna mot 62 procent av män i traditionella 

yrken har angett högskoleutbildning som högsta avslutade utbildning. Andra variabler som 

skiljer sig 5 procentenheter eller mer är faderns socioekonomiska status där manliga brytare 

angett faderns socioekonomiska status som arbetare i 49 procent av fallen. Motsvarande siffra 

för män i traditionella yrken är 44 procent. Övriga variabler skiljer grupperna åt dock endast 

med en till tre procentenheter. 
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Tabell 2. Logistisk regression. Faktorer som möjligen påverkar att 

män arbetar i ett kvinnodominerat yrke. 

Oberoende variabel Modell 1 (n)=1986 Modell 2 (n)=1986 

Föräldrar: högskoleutbildning 

1 = Nej 

Far 

Mor 

 

 

-0,105 

0,076 

 

 

0,012 

0,214 

 

Fadern socioekonomisk grupp 

Arbetare 

Tjänsteman 

Företagare (referensgrupp) 

 

 

0,427* 

0,214 

   - 

 

 

0,384* 

0,133 

    - 

 

Modern hemmafru 

1 = Ja 

 

-0,097 

 

-0,022 

 

Uppväxtfamiljens sammansättning 

1 = Ja 

Föräldrar separerade 

Fadern frånvarande 

 

 

 

1,467 

2,380* 

 

 

 

1,338 

2,341* 

 

Utrikesfödd 

1 = Ja 

 

0,487** 

 

0,427* 

 

Fadern föräldraledig 

1 = Ja 

 

0,987** 

 

0,603* 

 

IP högskoleutbildad 

1 = Nej 

 

  

-0,113 

IP socioekonomisk grupp 

Arbetare 

Tjänsteman 

Företagare (referensgrupp) 

  

-0,523** 

-0,188 

     - 

 

IP gift, sambo eller särbo 

1 = Ja 

 

  

-0,376** 

IP ålder 

 

 -0,014* 

Intercept -3,475** -2,373** 

Nagelkerkes R2 0,032 0,052 

(p<,01.**. p<.05*). Logistisk regression med beroende variabeln kvinnodominerat yrke. 

Kvinnodominerat yrke innebär att andel kvinnor i yrken överstiger 60 procent. 
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Två logistiska regressioner har gjorts vilka redovisas i tabell 2, siffrorna är 

logoddskoefficienter. Modell 1 innehåller sex variabler och i modell 2 har ytterligare fyra 

variabler lagts till. Modell 1 består av ”faderns utbildning”, ”moderns utbildning”, ”faderns 

SEI”, ”modern hemmafru”, ”föräldrar separerade”, ”faders frånvarande”, ”utrikesfödd”, 

”fadern föräldraledig”. Variablerna som lagts till i modell 2 är ”IPs högskoleutbildad”, ”IPs 

SEI”, ”gift, sambo, särbo” och ”ålder”.  

I modell 1 visar fyra variabler signifikans; ”faderns arbetare”, ”fadern frånvarande”, 

”utrikesfödd” och ”fadern föräldraledig”. Koefficienterna för dessa är positiva vilket innebär 

att sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke ökar om en man har en lägre 

socioekonomisk bakgrund, frånvarande fader, är född utanför Sverige eller haft en fader som 

varit föräldraledig. Samtliga fyra variabler är fortsatt signifikanta i modell 2 och 

koefficienterna är fortsatt positiva. I modell 2 kan vi se att samtliga tillagda variabler har 

negativa koefficienter dock är endast tre av dem signifikanta; ”IP arbetare”, ”gift, sambo eller 

särbo” och ”ålder”. Eftersom koefficienterna är negativa innebär det att sannolikheten för att 

arbeta i ett kvinnodominerat yrke minskar om en man har ett yrke som är klassat som arbetare 

och därmed lägre socioekonomisk klass samt om man är gift, sambo eller särbo än om man 

inte är det. Variabeln ålder är kontinuerlig vilket medför att sannolikheten för att arbeta i ett 

kvinnodominerat yrke minskar med stigande ålder. Nagelkerkes R2 ökar från 3,2 procent 

(0,032) i modell 1 till 5,2 procent (0,052) i modell 2. Det är en liten men förväntad ökning av 

andelen förklarad varians av den beroende variabeln med hjälp av de oberoende variablerna 

som ingår i modellerna.  

Analys 

Tidigare forskning visar att män i kvinnodominerande yrken har gemensamma 

bakgrundsfaktorer och att det finns omständigheter som tycks ha betydelse för val av yrke. En 

del angivna faktorer från tidigare forskning stämmer överens med denna studies resultat, 

medan andra inte gör det.  

 

Lemkau (1984) som jämfört män i kvinnodominerade yrken med män i traditionella yrken 

menar att faktorerna som skiljer dem åt går att knyta till männens socialisation. Lemkau 
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(1984) med flera (Lease 2003: Chusmir, 1990) har i sina studier visat att män i 

kvinnodominerade yrken tenderar att komma från lägre socioekonomiska förhållanden och 

detta samband tycks även återfinnas på den svenska arbetsmarknaden. En man som vuxit upp 

i en familj där fadern varit arbetare har ökad sannolikhet för att välja ett yrke dominerat av 

kvinnor. Enligt Lease (2003) beror detta på att män som kommer från en lägre 

socioekonomisk bakgrund inte har samma press på sig från föräldrar och omgivning när det 

gäller utbildning, som män som växer upp i en familj med högre socioekonomisk status oftast 

har. På grund sin socioekonomiska bakgrund har manliga brytare alltså en lägre ambition att 

åstadkomma status och prestige än män i traditionella yrken (Lease. 2003). Även Leamkau 

(1984) menar att manliga brytare inte tycker att status och makt är lika viktigt som män i 

traditionella yrken.  

 

Lemkaus (1984) studie visar också att de män som arbetar i ett kvinnodominerat yrke har haft 

en mor som varit hemmafru och där uppväxtfamiljen haft någon typ av trasiga förhållanden, 

som separerade föräldrar eller frånvarande fader. I denna uppsats är variabeln ”hemmafru” 

inte signifikant och vilket innebär att vi inte kan uttala oss om hur sambandet förhåller sig i 

verkligheten. Variabeln ”separerade föräldrar” är inte heller signifikant men däremot är 

variabeln ”fadern frånvarande” det. Detta innebär att vi med 95 procent tillförlitlighet kan dra 

slutsatsen att detta samband råder. Att under barndomen ha en frånvarande far ökar 

sannolikheten för att välja ett yrke dominerat av kvinnor. Det kognitiva perspektivet och 

identitetsteori menar att barn identifierar sig med signifikanta andra av samma kön men om 

denna möjlighet inte finns, som i det här fallet, blir modern den person som barnet har sin 

starkaste anknytning till och blir föremål för identifikation. Att ha en frånvarande far kan 

innebära en avsaknad av en manlig förebild. Flera av studierna ovan poängterar detta och 

menar att de manliga brytarna ofta haft sina mödrar eller andra kvinnor som förebilder 

(Lemkau, 1984: Lease, 2003: SOU 2004:43).  

 

Vi har även valt att ha med variablerna ”modern högskoleutbildad” och ”fadern 

högskoleutbildad” i denna uppsats för att utbildning påverkar social ställning och 

socioekonomisk status och därmed också barnets socialisation. SOU 2004:43 pekar på att 

barn till högskoleutbildade föräldrar är mer öppna för icke-könstypiska yrkesval. Dock är 

dessa variabler ej signifikanta. Därmed kan vi inte uttala oss om hur dessa faktorer påverkar 

mäns yrkesval.  Variabeln ”fadern föräldraledig” visar i tabell 1 att fler män i 

kvinnodominerade yrken haft en fader som varit föräldraledig mer än män i traditionella 
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yrken, 3 procent mot 1 procent. Denna skillnad är liten men visar dock i den logistiska 

regressionen (tabell 2) att sannolikheten ökar för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke om man 

haft en föräldraledig far. Socialisationsteori syftar till att förklara hur signifikanta andras 

värderingar och uppfattningar förs vidare till barnet (Wharton, 2005; Berger och Luckmann, 

1999) och faktumet att manliga brytare i en något större utsträckning haft en föräldraledig far 

kan härledas till att de inte vuxit upp i en stereotyp familj där endast modern tagit ansvar för 

barn och hushållsarbete. Dessa män kan därför ha socialiserats på ett annat sätt och möjligtvis 

har detta gjort att män i kvinnodominerade yrken tenderar att ha en mer jämställd syn och att 

de av den orsaken också valt ett kvinnodominerat yrke. I den sociala inlärningen imiterar 

barnen föräldrarna och om könsrollerna hemma inte är traditionella kommer barnet att se det 

som något naturligt. Faderns föräldraledighet bidrar möjligtvis även till att en annan bild 

förmedlas än den hegemoniska maskuliniteten som innebär att män ska ha kontroll och makt 

(Robertsson, 2003). Detta bekräftas också av Lemkaus studie som visar på att manliga brytare 

i större utsträckning tar ansvar för hushållsarbete än män i traditionella yrken (1984). 

 

Variabeln ”utrikesfödd” är signifikant och i och med det ökar sannolikheten för att arbeta i ett 

kvinnodominerat yrke om man är född utanför Sverige. Den tidigare forskningen menar att 

män från etniska minoriteter tenderar att arbeta i kvinnodominerade yrken i större 

utsträckning än de som inte kommer från denna grupp (Lemkau, 1984: Lease ,2003; Chusmir 

,1990). Vi har endast valt att undersöka om utrikesfödda män tenderar att arbeta i 

kvinnodominerade yrken. Enligt tabell 1 har 20 procent av de manliga brytarna angett att de 

är födda utanför Sverige. Hayes (1984) menar att detta kan förklaras av att vita män håller 

efter traditionella könsroller i större utsträckning än etniska minoriteter. Detta förutsätter dock 

att männen i denna studie också tillhör dessa grupper. En annan förklaring till detta fenomen 

kan vara att dessa män inte uppfyller normen för hegemonisk maskulinitet och därmed har 

svårt att ta sig in i traditionella yrken eller att arbetsmarknadsläget avgjort valet, vilket 

männen i Robertssons (2003) studie angett som skäl för sitt yrkesval. Det finns gott om jobb 

inom vården och där av kan det vara rationellt att välja ett sådant yrke. Detta fenomen 

behöver undersökas vidare.   

 

Lemkau menar att högskoleutbildning är mer förekommande i gruppen manliga brytare än för 

män i traditionella yrken, studien får medhåll av Hayes (1989) och Chusmir (1990) dock 

motsätter sig Lease (2003) detta och menar att högskoleutbildning är förknippat med män i 

traditionella yrken. I denna uppsats är variabel ”IP högskoleutbildad” inte signifikant och där 
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av kan vi inte säga något om hur högskoleutbildning förhåller sig för manliga brytare i 

Sverige. Som påvisats ovan ökar sannolikheten för en man att arbeta i ett kvinnodominerat 

yrke om dennes fader är arbetare; emellertid visar tabell 2 att om männen i denna studie är 

arbetare minskar sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Detta kan möjligtvis 

förklaras av att dessa män precis som Lemkau (1984) menat identiferat sig med sin moder och 

därmed valt andra yrken än sin far. Alternativt att manliga brytare har längre utbildning än 

män i traditionella yrken och därmed har andra arbeten än de som klassificeras som 

arbetaryrken, men eftersom utbildningsvariabeln inte är signifikant är detta ett samband vi 

inte kan dra några slutsatser om. Ålder och civilstånd bekräftar den tidigare forskningen 

(Lemkau, 1984: Hayes, 1989: Chusmir 1990). Manliga brytare är inte gifta i samma 

utsträckning som män i traditionella yrken. Tabell 2 visar att sannolikheten för att arbeta i 

kvinnodominerat yrke minskar om man är gift, sambo eller särbo. Tidigare forskning hävdar 

att detta är på grund av att män i kvinnodominerade yrken inte kan försörja en familj och 

därför inte gifter sig. Det kan även vara på grund av att brytare tenderar att vara mer feminina 

och har därför möjligtvis svårare att hitta en partner (Chusmir, 1990: Galbraith, 1992). Tabell 

2 visar också att ökad ålder ökar sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke. 

Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att jämföra män som arbetar i kvinnodominerade yrken med män 

som gjort traditionella yrkesval för att se om det finns bakgrundsfaktorer som skiljer dem åt 

och att utifrån socialisationsteori pröva om uppväxtförhållanden påverkar mäns yrkesval 

utifrån denna dimension. Uppsatsen utgår främst från socialisationsteori, men även andra 

teorier redovisades för att få en bredare bild av den könssegregerade arbetsmarknaden. 

Socialisationsteorin innebär att människan och dennes identitets formas genom uppväxten och 

av sin omgivning. Individen lär sig vad som anses som lämpligt beteende och vilka normer 

som finns i samhället och utgår från dessa (Wharton, 2005: Berger och Luckmann, 1999). 

Denna teori menar alltså att socialisationen formar individen. Den tidigare forskningen som 

presenterats i denna uppsats hävdar att faktorer som påverkar mäns atypiska yrkesval är bland 

annat föräldrars socioekonomiska status, männens utbildningsnivå, uppväxtvillkor som 

familjesammansättning och härkomst (Lemkua 1984: Hayes, 1989: Lease, 2003: Chusmir, 
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1990) detta är också faktorer som inverkar på socialisationens förutsättningar. 

Utbildningsnivå, exempelvis, påverkar en individs sociala ställning liksom att föräldrars 

utbildningsnivå och socioekonomiska status påverkar barnen.  

 

Den empiriska förväntningen för denna uppsats var att män i kvinnodominerade yrken har 

bakgrundsfaktorer som skiljer dem från män i traditionella yrken. Uppsatsens resultat visar att 

det finns skillnader mellan grupperna (se tabell 1) och den logistiska regressionen bekräftar att 

faderns socioekonomiska status, uppväxtfamiljens sammansättning och faderns närvaro 

påverkar sannolikheten för att arbeta i ett yrke dominerat av kvinnor (se tabell 2). 

Respondentens härkomst, socioekonomiska status, civilstånd och ålder har också ett samband 

till kvinnodominerade yrken likt den tidigare forskningen också visat (Lemkau, 1984: Hayes, 

1989: Lease, 2003: Chusmir, 1990: Galbraith, 1992).  

 

Denna uppsats pekar med andra ord på att det finns faktorer som skiljer manliga brytare från 

män som gjort traditionella yrkesval. Vi vet utifrån analysen i denna uppsats att faderns 

närvaro i form av föräldraledighet ökar sannolikheten för att arbeta i ett kvinnodominerat yrke 

liksom att faderns frånvaro har samma effekt. Detta är två faktorer som kan förklaras av 

socialisation; en frånvarande fader kan innebära avsaknad av manlig förebild liksom att en 

föräldraledig far kan innebära att en mindre stereotyp världsbild har förmedlats i 

socialisationen och därmed en också mindre strävan för att uppnå hegemonisk maskulinitet. 

Föräldrar som uppvisar ett mindre könstypiskt beteende påverkar sitt barns beteende och i 

förlängningen framtiden för denne. Ett icke könstypiskt beteende påvisar också att kvinnligt 

och manligt är något socialt skapat. Både Lemkau (1984) och Chusmir (1990) påtalar detta 

och menar att män i kvinnodominerade yrken har låg följsamhet till traditionella könsroller 

och deltar mer i det kvinnoförknippade hushållsarbetet.  

 

Eftersom denna uppsats gjorts på ett begränsat antal variabler är vidare forskning nödvändig. 

Det vore framför allt intressant att undersöka manliga brytares förebilder, deltagande i 

hushållsarbete, inställning till jämställdhet samt hur de uppfattar sin personlighet och 

maskulinitet. Urvalet av manliga brytare i denna uppsats består endast av 339 män. Framtida 

studier skulle vinna på att addera fler, dels för att få ett tillförlitligare resultat men också för 

att kunna fånga upp fler faktorer som påverkar yrkesval.  
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Genom socialisation kan vi få fler män att välja yrken som idag domineras av kvinnor. 

Sverige har en arbetslöshet på över 7 procent där fler män än kvinnor är arbetslösa (SCB, 

2016) samtidigt som det i dagsläget finns närmare 4,000 lediga undersköterske- och 

sjuksköterskejobb (Arbetsförmedlingen, 2016). Enligt denna studie bör fler pappor vara 

föräldralediga om vi vill ha en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Vi tror att 

föräldralediga pappor bidrar till att sudda ut gränserna för kvinnligt och manligt. Detta 

behöver dock undersökas vidare.  

 

Denna uppsats bidrar med kunskap om män i kvinnodominerande yrken, då både 

internationella och svenska studier mest lägger fokus på kvinnliga brytare som arbetar i 

typiska mansyrken. Det borde diskuteras mer om hur fler män ska ta sig över könsbarriären på 

arbetsmarknaden och välja ett kvinnodominerande yrke för att könssegregeringen ska minska. 

Denna studie kan ses som en förstudie till vidare forskning.  
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