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Förord  

Hela processen med att skriva denna studie har varit en bergodalbana. Men nu när den färdiga 

produkten till sist är avklarad kan man enbart känna glädje över att man har lyckats färdigställa 

uppgiften, med att skriva en kandidatuppsats. 

Det är inte enbart mitt engagemang som har gjort denna svåra process möjlig. Om jag inte hade 

haft en så fantastik och väldigt engagerande handledare hade jag haft stora problem. Hon var 

redan i början av uppsatsprocessen intresserad av mitt ämne och väldigt hjälpsam. Hon förde 

fram väldigt bra konstruktiv kritik, som både har utvecklat mitt tänkande samt uppsatsens 

slutliga produkt. Sedan vill jag tacka enhetscheferna och de manliga undersköterskorna som 

deltog. Utan er hade studien aldrig kunnat bli en verklighet. Sist men inte minst vill jag tacka 

min familj och särskilt min fästmö Adisa, som har varit där och stöttat mig under hela processen. 

Det är ni som har gett mig motivation till att slutligen färdigställa studien.  

  



 
 

Abstract 

Title: The new man takes shape: A quality study about male auxiliary nurses experience in their 

work within elderly-care  

Author: Sanel Mujagic 

This study aims to explore how male auxiliary nurses relate with gender-coded norms and why 

they relate to these norms in their work at elderly-care, while also exploring what kind of 

masculine identities appear when they relate to the expected gender norm. The empirical 

material was gathered by using a qualitative approach through semi-structured interviews with 

seven male auxiliary nurses from three different municipalities in Sweden. By using Connells 

(2008) masculinity-theory, where gender is seen as a process where the male body is regarded 

as an object and an acting organ which produces gender differences, this theory will help the 

essay understand the problems surrounding how the male auxiliaries’ nurses relate and 

negotiate with gender-coded norms in their work at elderly-care. This dynamic aspect of 

masculinity and the relation with the gender-structure will be used to examine how male 

auxiliary nurses relate and negotiating with different form of masculinities. The results of this 

study have showcased the evidently traditional gender norm that exists within this line of work, 

as the informants could relate to the pressure in maintaining their masculine identity. In some 

cases, the traditional gender norms have given the informants advantages and disadvantages 

which will be thoroughly explained later in the essay. The data ultimately showcased the 

dynamic and complex structure of masculinity, as male auxiliary nurses are expected to behave 

within the traditional forms of masculinity while also creating a new form of masculinity as 

they assume their “feminine” profession.  
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1 Inledning 

Maskulinitet och femininet kan betraktas som varandras motsatser. Dock menar Raewyn 

Connell (2008) i sin bok Maskuliniteter att maskulinitet är dynamiskt och att det existerar olika 

former av maskulinitet och där vissa maskulina former kan likställas med en feminin diskurs 

(Connell, 2008). På ett liknade sätt har Marie Nordberg (2005) i sin avhandling upptäckt två 

former av maskulina diskurser när män antar vad hon skulle kalla för kvinnodominerande och 

kvinnokodade yrken. Det talas om en traditionell samt ny och modern form av maskulin diskurs. 

Den traditionella maskulina diskursen innebär att män upprätthåller sig till de stereotypa 

manliga idealen och när män praktiserar den moderna maskulina diskursen går de emot den 

stereotypa och traditionella bilden av maskulinitet (Nordberg, 2005). 

Den moderna maskuliniteten, som beskrivs av Nordberg (2005), kan i linje med Joan Evans 

och Blye Frank (2003:288) tolkning av det Raewyn Connell menar med att denna form av 

maskulinitet kan ses som en del i processen till att skapa en jämställdhet och könsneutral 

arbetsmarknad. Där dessa mäns yrkesval är en del i utmaningen av könsnormerna och det 

patriarkala samhället, till följd av att dessa män antar icke-traditionellt ”maskulina” 

arbetssysselsättningar (Evans & Frank, 2003:288). Det i sin tur skulle kanske kunna underlätta 

för nästkommande generation, som gör det förbjudna att anta en icke-traditionell maskulin 

yrkesroll. Som sagt menar Raewyn Connell (2008) i sin bok Maskuliniteter att maskulinitet är 

dynamiskt och att det existerar olika former av maskulinitet och därmed kan Connells 

resonemang i Evans och Franks (2003:288) studie förstås, att en modern form av maskulinitet 

tar form då män utmanar genusordningen.  

Fokuset för denna uppsats är att undersöka hur det är att vara man i ett traditionellt 

kvinnodominerat och kvinnokodat yrke, samt vilka följder det får för maskuliniteten. Flera 

forskare belyser den bristfälliga forskningen om män i kvinnodominerande yrken och att mer 

forskning behövs (Storm, Braedley & Chivers, 2017: McDowell, 2015: Lupton, 2000). Joanne 

McDowell (2015:274) definierar kvinnoyrken i linje med den definition som Hupptaz och 

Goddwin använder sig av. De definierar kvinnoyrken där 70% av de anställda är kvinnor och 

denna definition användas även i föreliggande studie (McDowell, 2015:274). 

Vad som ytterligare bidrar relevans för denna studie är att det råder en global brist i det 

traditionellt kvinnodominerande yrket, nämligen vården (Twomey & Meadus, 2016:79). June 

Creina Twomey och Robert Meadus (2016) menar, för att handskas med den globala 

personalbristen inom vården är en metod att rekrytera samt bibehålla fler män till vårdsektorn. 
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I samma artikel framkommer det att fler män än kvinnor lämnar vårdyrket och även det bidrar 

till relevansen att undersöka vad som kan få fler män att rekryteras samt bibehållas inom 

vårdsektorn (Twomey & Meadus, 2016). Därmed ska denna studie även kunna bidra till empiri 

om hur det kan komma sig att vissa män stannar kvar inom vården och hur de har anpassat sig 

i relation till sin yrkesroll.  

Vid sökningar om hur manliga undersköterskor upplever de genuskodande normerna inom 

äldreboendet och hur det påverkar deras maskulina identitet fann jag väldigt få relevanta studier 

som behandlade temat. Därmed verkar just manliga undersköterskor verksamma inom 

äldreboendet vara ett relativt outforskat område. Även inom denna vårdsektor kan man se det 

låga antalet män, där endast 8 procent av de svenska undersköterskorna utgörs av män (SCB, 

2016). Föreliggande studie ska därmed bidra till ytterligare kunskap om hur män förhåller sig 

till de genuskodade normerna i ett kvinnodominerat samt kvinnokodat yrke och hur den 

maskulina identiteten framställs när männen etablerar sig till sin ”feminina” yrkesroll. Vidare 

så ska empirin i föreliggande studie ge en insyn i hur fler män kan tänkas rekryteras samt 

bibehållas inom vården. 

 

2 Syfte 

Som vi kunnat se i inledningen verkar män i kvinnodominerande och kvinnokodade yrken 

förhålla sig till de genuskodade normerna på olika sätt. Antingen försöker de upprätthålla sig 

till traditionellt maskulina normer eller så motsätter sig männen dem. Vidare innebär det att 

olika former av maskuliniteter framträder. Som nämnt inledningsvis så menar Connell (2008) 

att maskulinitet är dynamisk och att det existerar olika former av maskulinitet. Sociologiskt 

relevant blir det därmed att undersöka hur manliga undersköterskor förhåller sig till med de 

genuskodade normerna och varför de förhåller sig till dem i sitt jobb inom äldreboendet, samt 

vad för former av maskulina identiteter som då framträder när männen etablerar sig till sin 

yrkesroll.  

Syftet genererar till följande frågeställning:  

• Hur förhåller sig manliga undersköterskor med de genuskodade normerna de stöter på 

i sitt jobb inom äldreboendet och varför förhåller de sig till dem, samt vilka former av 

maskulina identiteter framträder när de etablerar sig till sin yrkesroll? 
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3 Tidigare forskning  

I forskningsöversikten presenteras hur män verksamma i traditionellt kvinnodominerande yrken 

har förhållit sig till de genuskodade normerna och varför de har upprätthållit sig till dem i 

arbetet, samt vilka former av maskuliniteter då har framträtt när män etablerar sig till sin 

yrkesroll.  

Tre teman konstrueras. Temat Den traditionella maskuliniteten används studier som belyser 

vad för sociala krafter som gör att män upprätthåller sig till traditionella maskulina normer, 

trots att de var verksamma i traditionellt kvinnodominerande och kvinnokodade yrken. Det 

andra temat Den splittrade maskuliniteten behandlar studier som både beskriver varför män 

verksamma i kvinnodominerande och kvinnokodade yrken dels upprätthöll en ”feminin” 

yrkesidentitet och samtidigt försökte upprätthålla en maskulin identitet. Det tredje temat Den 

moderna maskuliniteten används studier som kan ge en insikt om varför män kan tänkas överge 

traditionella maskulina normer, för att istället anta en ”feminin” yrkesidentitet.  

Alla tre teman är av relevans för att besvara syftet samt frågeställningen i föreliggande studie. 

Då de är till hjälp för att dels förstå hur män i traditionellt kvinnodominerande eller 

kvinnokodade yrken kan tänkas ställa sig gentemot de genuskodade normerna och hur olika 

former av maskuliniteter framträder. De tidigare forskningsstudierna i denna studie fungerar i 

två led. De används dels till att ge kunskap om forskningsfältet samt fungerar de som ett 

mellanled mellan denna studie och den tidigare forskningen, som behandlar temat om män i 

kvinnodominerande och kvinnokodade yrken. Dessa två processer benämner John W. Creswell 

(2014:28) som att bygga broar med tidigare forskning samt identifiera det centrala problemet 

på fältet.  

3.1 Den traditionella maskuliniteten 

Evans och Franks (2003) studie visar på dilemmat mellan att bli betraktad som man och att 

kunna utföra sin yrkesroll i vad som skulle betraktas som en kvinnlig arbetssysselsättning i form 

av att vara sjuksköterska. De refererar till Epsteins tolkning att bevarandet av maskulinitet inte 

enbart innebär att inte utföra ”kvinnliga” sysslor, utan det handlar även om att vara man i form 

av att vara muskulös, bestämd, självständig och vara sysselsatt i ”riktiga manliga” aktiviteter 

(Evans & Franks, 2003:279). Vad som framkom i Evans och Franks (2003) studie var att 

männen praktiserade samt upprätthöll sig till den hegemoniska maskuliniteten och det 

maskulina privilegiet. Dock motsatte de sig den hegemoniska maskuliniteten, då de var 

verksamma i en kvinnlig sysselsättning. Deras studie visade på de spänningar och motsättningar 
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män möts av när de antar vad som skulle betraktas som ett kvinnligt yrke. Trots att de förhöll 

sig till den hegemoniska maskulina normen, ansågs de inte upprätthålla den till följd av sitt 

yrkesval. Forskarna menar att mer uppmärksamhet bör upplysas på de institutionaliserade 

praktikerna som vidmakthåller genus regimer för att på så sätt avbryta samt lösa upp den 

hegemoniska maskuliniteten (Evans & Franks, 2003).  

Margaret Whittock (2003) undersöker i sin studie bland annat vad för attityder manlig personal 

i omvårdnadssektorn bemöts med och vilka könsföreställningar uppmärksammas i relation till 

professionen. Vad som framkom i hennes studie var en könstraditionell arbetsdelning, där män 

exkluderades från arbetssituationer som krävde olika former av modersanpassade egenskaper 

och istället tilldelades vad som skulle anses vara ”maskulina” arbetsuppgifter i form av 

manuella arbeten samt aggressiva patienter. Männen upplevde att de även på olika sätt skulle 

bevisa sin heterosexualitet. Ett exempel på det var att männen framförde att de var gifta för 

forskaren till studien (Whittock, 2003:247).  

Kevin D. Henson och Jackie Krasas Rogers (2001) undersöker hur män gör kön i en feminin 

kontext i form av clerical temporary worker (min översättning assisterande kontorssekreterare) 

och vilka svårigheter det innebar för deras maskulina identitet. Vad de fann var att männen 

mötte institutionaliserade utmaningar i relation till deras maskulinitetsidentitet, främst i relation 

till den hegemoniska maskuliniteten. Resultatet från deras studie visade att männen 

misslyckades att anpassa sig till den hegemoniska maskuliniteten på två fronter. Först att de 

inte ansågs anta rollen som familjeförsörjare, då de antog jobb av låg status och dålig lön samt 

att yrkesvalet ifrågasatte deras heterosexualitet (Henson & Rogers, 2001).  

Twomwy och Meadus (2016) undersöker vad för barriärer samt hinder maskulinitet medför när 

män antar vad som skulle betraktas som ”feminina” sysselsättningar. Vad de fann i sin studie 

var att sexuella stereotyper och könsfördomar rapporterades vara grunden till barriärerna och 

hindren de manliga sjuksköterskorna upplevde. Det handlade om att de manliga 

sjuksköterskorna upplevde att de blev utnyttjade till följd av att vara män, då de fick anta 

”maskulina” arbetsuppgifter så som förflytta tunga patienter. Trots att de hade jobbat där ett 

antal år förväntades de ändå anta ”maskulina” arbetssysselsättningar. Forskarna påpekar att lite 

forskning har bedrivits om bland annat hur män upplever barriärerna när de antar vad som skulle 

betraktas som ett ”feminint” yrke.  
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3.2 Den splittrade maskuliniteten 

Nordberg (2005:17–18) ville med sin avhandling undersöka vilka diskursflöden samt normer 

som upprepas när män antar ”feminina” yrken. Med en bred data i form av olika 

datainsamlingsmetoder samt där hon inhämtade data från olika ”feminint” associerade yrken 

fann hon två former av diskurser män förhöll sig till i relation till maskulinitet. Den traditionella 

maskulina diskursen och en mer modern maskulin diskurs. Det som skiljer dessa två former av 

maskulinitet är att den traditionella diskursen inte gick emot den stereotypa bilden av 

maskulinitet och där den moderna maskulina diskursen beskrivs vara mindre påverkad av den 

stereotypa bilden av maskulinitet. Den moderna maskulina diskursen kunde likställas med att 

män accepterade och praktisertade ”feminint” betraktade diskurser (Nordberg, 2005).  

Tor Foster och Elizabeth Newman (2005) har i sin studie undersökt komplexiteten mellan kön 

och identitet för manliga lågstadielärare. Identitet definieras i deras studie som de val individen 

gör för att presentera sig själv för andra, genom sina handlingar (Foster & Newman, 2005:346). 

Vad de fann i sin studie var att männen hade svårigheter att identifiera sig som maskulina i 

relation till sin yrkesroll, utan antog en identitet som lågstadielärare. Lågstadieläraridentiteten 

innebar en mer ”feminin” framhållning. Problemet var att vissa av de manliga lågstadielärarna 

på andra sätt behövde bekräfta sin maskulinitet, till följd av att maskulinitet inte verkade vara 

en lämplig identitet som lågstadielärare. En informant började gymma och sade att han skulle 

hålla på med denna aktivitet så länge han var lågstadielärare. Forskarna tolkade det som mannen 

ville behålla kvar en maskulin identitet och därför började han gymma (Foster & Newman, 

2005:352). Med det sagt brottades de manliga lågstadielärarna till att dels anpassa sig till en 

identitet som kunde betraktas som en form av ”feminin” yrkesidentitet i form av lågstadielärare 

och samtidigt på olika sätt försöka upprätthålla en maskulin identitet (Foster & Newman, 2005).  

Ruth Simpson (2011) undersökte hur män och kvinnor uppfattar varandra i kontexten av att 

vara sjuksköterska och hur maskulinitet diskuteras mellan dem. Det som framkom i hennes 

studie var att kvinnorna accepterade den dominanta genusnormen och även därmed den 

traditionella maskulina genusrollen. Medan männen i hennes studie reflekterade över 

genusnormerna på olika nivåer. Deras definition om reflexivitet är associerat med den 

poststrukturalistiska filosofin om identitet, där identiteten inte grundar sig i strukturer utan ses 

som ett personligt projekt (Simpson, 2011:381). Vad som framkom i hennes studie var att 

männen reflekterade gentemot genusskillnader och genushierarkier på tre olika nivåer. Den 

unreflexive level (min översättning icke-reflexiva nivån) innebar att männen var helt omedvetna 

om att de skapade genusskillnader eller genushierarkier och den raka motsatsen till den var den 
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radical level (min översättning radikala nivån). När de verksamma befann sig på denna nivå 

erkände de genusskillnaderna samt genushierarkierna och utmanade dem. Sedan fanns ett 

mellanting den intermediate level (min översättning mellannivån) där den verksamma var 

osäker om denne skulle stödja eller ifrågasätta den rådande genushierarkin, då de 

uppmärksammade genusskillnaderna men motsatte sig inte dem (Simpson, 2011:392).  

Palle Storm, Susan Braedley och Sally Chivers (2017) påpekar att lite forskning har bedrivits 

om mäns upplevelse i omvårdnadsarbetet och de dilemmana samt möjligheterna de står inför i 

relation till sitt arbete. Deras utgångspunkt är att undersöka hur mäns integrationsarbete i 

organisationen ser ut och hur det maskulina könets position är producerat, förstått samt 

accepterat eller avvisat av andra arbetare. Två olika vårdhem undersöktes. Vad de kunde 

urskilja var att en stel form av organisation, där männen inte fick godtycke till att bestämma hur 

de skulle utföra omvårdnadsarbetet, medförde även att genusutmaningarna blev svårare att 

överkomma. Medan en mer flexibel organisationsmodell, där männen fick ett godtycke till att 

bestämma hur de skulle jobba, bidrog till att de blev accepterade i sin yrkesroll. Vårdhem 1 som 

bestod främst av asiater var de som fick ett godtycke och acceptans i sin yrkesutövning, medan 

det andra vårdhemmet utgjordes mestadels av svarta och de hade det svårt att bli accepterade i 

sin yrkesroll. Storm, Braedley och Chivers (2017:206) nämner i sin studie att Han beskriver att 

asiater i västvärlden ofta betraktas som feminina och där författarna även skriver att Connell 

menar att svarta män anses vara övermaskulina (ibid). Med detta sagt menar även Storm, 

Braedley och Chivers (2017) att deras studie om att en flexibel organisationsmodell inte 

nödvändigtvis bidrar till en flexibel förståelse av könspositionerna, till följd av de kritiska 

upptäckterna i sin studie.  

Ben Lupton (2000) undersöker hur män hanterar sin könsidentitet när de antar en traditionellt 

kvinnlig arbetssysselsättning och vilka utmaningar det medför för deras maskulinitet. Vad han 

fann var tre former av utmaningar männen upplevde. Den första handlar om männens 

begränsade användning av arbetsidentiteten för att bekräfta sin maskulina identitet. För det 

andra att bli betraktad som feminin och den sista utmaningen att deras heterosexuella ställning 

ifrågasattes. Männen i hans studie hanterade det på två olika sätt. Antigen genom att 

rekonstruera sina arbetssysselsättningar genom presentation eller i praktiken för att 

överensstämma med deras föreställningar av maskulinitet. Det andra sättet var att anta en annan 

form av maskulinitet och där skilja mellan sin maskulina identitet och yrkesidentitet (Lupton, 

2000).  



7 
 

3.3 Den moderna maskuliniteten 

McDowell (2015) studie grundar sig i den bristande kunskapen om män i kvinnliga roller och 

vilka utmaningar det innebär för deras maskulinitet. Hon är särskilt intresserad av att undersöka 

mäns språkliga beteenden när de antar vad som skulle betraktas som en kvinnlig 

arbetssysselsättning. Fokuset ligger därmed i att undersöka mäns språkliga diskursiva beteende 

och identitetskonstruktion i yrket som sjuksköterska. Vad som framkom från hennes studie var 

att männen inte antog en typiskt manlig betoning för att framställa sin maskulinitet eller för att 

på så sätt separera sig från sina kvinnliga arbetskollegor. Utan de antog vad som skulle kunna 

betraktas som ett kvinnligt språkbruk för att värna om gruppkarisman samt anta en identitet 

som sjuksköterskor. Ett sätt att förstå varför männen inte anpassade sig till den hegemoniska 

maskuliniteten och istället anpassade sig till den ”feminina yrkesroll” som sjuksköterska var 

enligt McDowell (2015) att det gav dem bara fördelar i arbetet. Dock påpekar McDowell (2015) 

att det inte innebar att männen anpassade sig till en feminin identitet, utan snarare en identitet 

som sjuksköterska.  

Liknade fall där män anpassade sig till sin yrkesidentitet och bortsåg från den maskulina normen 

för att inte hamna utanför i relation till sin yrkesroll beskrivs av Liliana L. Herakovas (2012). 

Herakovas (2012) studie visade att manliga sjuksköterskor assimilerade sig till identiteten som 

sjuksköterska för att eliminera kulturella skillnader av kön samt för att anta den dominanta och 

accepterande normen inom yrket.  

 

4 Teori 

Robert Connell som nu mera heter Raewyn Connell är professor i pedagogik vid universitetet i 

Sydney. I den tidigare forskningen har hon nämnts flera gånger i samband med 

maskulinitetsforskning och verkar därmed vara en etablerad och respekterad forskare inom 

detta område. I inledningen i föreliggande studie beskrev jag även att Connell menar att 

maskulinitet är dynamisk och att det existerar olika former av maskulinitet. Därmed hjälper 

hennes teori om maskulinitetskonstruktioner att besvara syftet samt frågeställningen i 

föreliggande studie om hur manliga undersköterskor förhåller sig till de genuskodade normerna 

de stöter på i sitt jobb inom äldreboendet och varför de förhåller sig till dem, samt vad för 

maskulina identiteter som då framträder när informanterna etablerar sig till sin yrkesroll.  
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4.1 Maskulinitetsteori 

Connell (2008) beskriver i sin bok Maskuliniteter om en ny och modernare teori om 

genuskonstruktioner och där hon framförallt ägnar sig åt konstruktionen av maskulinitet. 

Inledningsvis i detta kapitel diskuteras tidigare teorier om genuskonstruktioner, som Connell 

(2008) menar är allt för triviala och att de inte visar på komplexiteten som innefattas i 

genuskonstruktioner. Där hon även falsifierar dessa teorier om genuskonstruktioner. De triviala 

beskrivningarna om genus beskrivs inledningsvis i detta kapitel för att visa på dess svagheter 

och brister. Därmed motiveras även i andra hand Connells (2008) modernare teori om 

genuskonstruktionen.  

Connell (2008) motsätter sig de två dominerande genusteorierna som existerar, nämligen 

biologiska samt sociala förklarningar av genuskonstruktionen. Den biologiskt vetenskapliga 

genusdisciplinen grundar sig i att kroppen ses som den bidragande faktorn till att producera 

genusskillnader till följd av genetisk programmering, hormonella skillnader eller där könen 

anses ha olika roller i reproduceringen (Connell, 2008:84). Connell (2008) menar att den 

biologiska genusteorin är trivial i den mening att de drar enkelspåriga riktlinjer om att biologin 

ligger till grunden för maskulinitet och femininet. Vad Connell (2008:86) däremot menar är att 

det finns tydliga bevis på att tvärkulturella samt historiska aspekter som har förändrat 

konstruktionen av maskulinitet. Med det sagt visar det sig att genuskonstruktioner inte är 

statiska och fästa enbart till biologiska aspekter. Därmed visar det sig inte enbart att den 

biologiska genusvetenskapen har en trivial syn på genuskonstruktioner, men att den även är 

felaktig.   

Den humaniora eller samhällsvetenskapliga disciplinen beskriver kroppen som en neutral sfär 

och genusskillnader som en social process som lämnar sina spår på kroppen (Connell, 2008:84). 

Även denna syn på genus menar Connell (2008) inte visar på den komplexitet som ligger till 

grund för genuskonstruktioner. Den sociala teorin om genuskonstruktioner är problematisk 

enligt henne, då den enbart förklarar kroppen som en passiv aktör och där de sociala processerna 

ligger till grund för genuskonstruktioner. I en studie som Connell (2008:86) hänvisar till i sin 

bok beskriver hon hur de biologiska aspekterna ligger till grund för hur de senare sociala 

processerna skapar genusskillnader. Den humaniora eller samhällsvetenskapliga disciplinen 

betraktas därmed som trivial i den mening att den inte förklarar den komplexa struktur som 

ligger till grund för genuskonstruktioner. 
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Sedan beskrivs i Connells (2008: 91) bok även en kombination av dessa två discipliner och 

benämns i vetenskapliga sammanhang som könsrollteorin. Könsrollsteorin beskriver Connell 

(2008) som icke tillfredsställande, då biologin anses ha övertaget över det sociala och därmed 

kan de inte kombineras på ett tillfredsställande sätt. Alla dessa synsätt förkastas som sagt av 

Connell (2008:84) som menar att alla de är felaktiga och inte tillräckliga beskrivningar om mäns 

kroppar och beskrivningen om maskulinitet. Dock utesluter inte Connell (2008) helt den 

kulturella betydelsen som grunden till genus och det biologiska värdet med kropparna, för att 

beskriva sin teori om maskulinitetskonstruktionen. Däremot ska man enligt henne utgå från ett 

annat och mer komplext synsätt för att beskriva vad för processer som ligger till grund för 

konstruktionen av genus och därmed även maskulinitet (Connell, 2008:92).  

Connell (2008) menar att genus är ett sätt att organisera social praktik. Den sociala praktiken 

består av en relation mellan historiska processer som är förankrade med kroppar och hon väljer 

att kalla denna process för reproduktiv arena (Connell, 2008:109). Med det menar hon att vikten 

i hennes genusperspektiv ligger till grund för historiska processer som är sammanbundna med 

kroppar. Hon menar vidare att existensen av genus inte kan ligga till grund av biologiska 

aspekter för att förklara sociala konstellationen. Utan hon menar att grunden till genus ska ses 

som ett resultat av historiska produkter samt historian som producent till att det ställts olika 

förväntningar på kroppen (Connell, 2008:120) 

Connell (2008) menar därmed att maskulinitet är relationen mellan kroppar och förväntningarna 

på vad de manliga kropparna fordras uppfylla. Det är genom kroppsliga handlingar som 

maskulinitet enligt Connell (2008) konstrueras och upprätthålls. Connell (2008) menar att 

kropparnas uppträdande kan beskriva den komplexitet som konstruerar maskulinitet, där de 

kroppsliga symbolerna i sin tur skapar förutsättningar för hur maskulinitet bör eller ska 

betraktas i sociala framställningar. Connell (2008) menar att kroppar både ska betraktas som 

objekt och handlande organ, där kroppens handlande är förutsättningen som konstruerar 

maskulina mönster. Hon väljer att kalla denna process för kroppsreflekterande praktiker 

(Connell, 2008:103). Dock ska det tilläggas att de kroppsreflekterande praktikerna inte sker i 

tomma intet och är enbart förankrat till människans subjektiva upplevelse om vad maskulinitet 

innebär för denne. Utan maskulinitet utformas och rekonstrueras i sociala relationer och utav 

symboliska interaktioner. Maskulinitet har därmed även olika fästen beroende på kulturella 

samt kontextbundna sammanhang (Connell, 2008).  

Som nämnt i inledningen menar Connell (2008) att maskulinitet är dynamisk och därmed 

existerar det olika former av maskuliniteter. För att betraktas som en fullständig och inte 
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ifrågasatt man förutsätts det att man uppfattas innehava en överordnad position i samhället. Den 

överordnade maskulinitetenspositionen i samhället beskrivs som den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell, 2008:115). Den överordnade formen av maskulinitet beskrivs genom 

att individen är överordnad all annan form av maskulinitet samt femininet. Den hegemoniska 

maskuliniteten beskrivs därmed som en form av maktkänsla, där individen upplever eller 

tilldelas en överordnad position i genushierarkin. Dock menar hon vidare att hegemoni är 

beroende av kulturella uppfattningar och omständigheter. Därmed är hegemonin inte statisk, 

utan även den förändras i relation till kulturella förändringar. I och med det kan vilka grupper 

som helst i samhället ifrågasätta den rådande hegemonin, däribland även kvinnor och på så sätt 

kan nya former av hegemonier tillkomma (Connell, 2008).  

Dock menar Connell (2008:117) att väldigt få män fullt ut lyckas efterleva den hegemoniska 

maskuliniteten. Men där män ändå upplever fördelar av den hegemoniska maskuliniteten, då 

den upprätthåller den patriarkala samhällsordningen och där även män som inte aktivt strävar 

att upprätthålla sig till den hegemoniska maskuliniteten vinner fördelar av den. Att män tar 

fördelar till följd av den hegemoniska maskulinitetens existens är enligt Connell (2008) likväl 

delaktiga i upprätthållandet samt konstruktionen av mäns dominans i samhällslivet. Denna form 

av maskulinitet beskrivs av Connell (2008:117) som de delaktiga männen.  

Men Connell (2008) menar även som sagt att de existerar genushierarkier mellan olika grupper 

av män. Män som helt enkelt inte anses befästa ett manligt ideal. I vår samtida europeiska-

amerikanska samhälle betraktas heterosexualitet som det dominanta och accepterande manliga 

idealet och alla som inte lever upp till detta ideal är vad Connell (2008:116) menar 

underordnade män. I denna kategori associeras homosexuella män och feminina män, då de 

anses gå emot den heterogena och ”naturliga” formen av maskulinitet. Denna kategori är viktig 

i den benämngen att den fungerar som en motpol till vad som inte är accepterade maskulina 

mönster och därmed fungerar denna kategori som en riktlinje för vad män inte bör göra 

(Connell, 2008). 

Genom att betrakta genus som en process där kropparna både betraktas som objekt och 

handlande organ som i sin tur producerar genusskillnader används denna teori om genus för att 

förstå hur informanterna i föreliggande studie förhåller sig till de genuskodade normerna de 

stöter på i relation till sitt arbete inom äldreboendet och varför de upprätthåller sig till dem. 

Vidare så används Connells (2008) dynamiska aspekt av maskuliniteter i relation med hennes 

teori om den ovannämnda genuskonstruktionen för att förstå hur informanterna i denna studie 
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förhåller sig till de genuskodade normerna när de etablerar sig till sin yrkesroll och vad för 

maskulina former som då framträder.  

 

5 Metod  

5.1 Metodval 

För att besvara syftet med denna studie om hur manliga undersköterskor förhåller sig till de 

genuskodade normerna de stöter på i sitt arbete inom äldreboendet och varför de förhåller sig 

till dem, samt vad för maskulina identiteter som framträder när de etablerar sig till sin yrkesroll  

är det av vikt att använda sig av en metod som frambringar informanternas egna upplevelse. 

Med hjälp av intervjuer kan informanternas subjektiva utsagor undersökas och därmed kan vi 

förstå den livsvärld de är en del av (Creswell, 2014). Intervjuer bidrar med en kunskap om 

informanternas egna känslor, upplevelser, tankesätt, handlingar samt beteende (Trost, 2005). 

Intervjuer som metod ger detaljerade beskrivningar av det som studeras och där informanternas 

egna upplevelser och tolkningar kan synliggöras (Thomasson, 2010). Därmed kan vi genom 

intervjuer förstå vad för genuskodade normer och olika former av maskuliniteter informanterna 

upplever i sin roll som undersköterska, samt varför de förhåller sig till dem.  

      För att fånga in en nyanserad och djupgående data, men samtidigt fokusera på de tilltänka 

områdena som framkommer i intervjuguiden (se kap. 10.1 Bilaga 1) användes en så kallad semi-

strukturerad intervjuguide. Den semi-strukturerade intervjuguiden betraktas som ett mellanting 

mellan en strukturerad samt en ostrukturerad intervjuguide. Att ha allt för strukturerade 

intervjufrågor innebär även att forskaren utformar fasta svarsalternativ, där informanten enbart 

kan välja mellan de olika svarsalternativ som presenteras för denne. Att i motsatts ha allt för 

ostrukturerade frågor bidrar till att informanternas svar kan komma långt ifrån det tänka temat, 

som man är intresserad av att undersöka (Trost, 2005: Thomasson, 2010). Därför används i 

föreliggande studie den semi-strukturerade intervjuguiden. Den semi-strukturerade 

intervjuguiden används för att fånga in vissa frågeområden som är av intresse för att besvara 

syftet i föreliggande studie och på så sätt styra samtalet till dessa frågor. Samtidigt lämpar sig 

den semi-strukturerade intervjuguiden till att inte begränsa informanternas svar, då viktig data 

kan tänkas gå förlorad vid allt för strukturerade frågor.   

      Under själva intervjutillfället ställdes hur-frågor istället för varför-frågor. Dock i vissa 

sammanhang kunde inte frågorna påbörjas med ordet hur och därför användes istället ordet vad, 
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för att som sagt inte använda mig av ordet varför. Det var två skäl till detta. Dels för att få 

spontana svar av informanterna. Men även för att informanterna skulle känna sig trygga under 

intervjun och att informanterna därmed skulle tala om sina egna upplevelser och inte vad de 

trodde skulle vara det ”rätta” svaret. Vad-frågor skapar spontana och inte begrundande svar 

(Becker, 2008:69–71). Problemet med att ställa varför-frågor enligt Howard S. Becker (2008) 

är att informanterna antar en försvarsposition, då de intalar sig själva att de måste svara på ett 

visst korrekt sätt. Hur-frågorna menar han istället bidrar till att informanterna känner sig mer 

öppna för egna tolkningar. På så sätt upplever informanterna att forskaren inte kräver ett ”rätt” 

svar från dem (Becker, 2008). 

5.2 Urvalsmetod 

Yrkesgruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende som det beskrivs av 

SCB, utgör 92% kvinnor och där hittar vi gruppen som är av intresse för denna studie nämligen 

undersköterskor (SCB, 2016). Därmed faller yrkesgruppen undersköterskor inom ramarna för 

McDowells (2015:274) tolkning av Hupptaz och Goddwin definition om att 

undersköterskeyrket kan definieras som ett kvinnodominerat yrke.  

      När det kom till att välja lämpliga informanter till föreliggande studie skapades det olika 

kriterier som skulle vara uppfyllda för att informanterna skulle kunna delta. Kriterierna som 

skulle vara uppfyllda var att de manliga undersköterskorna minst skulle ha varit verksamma ett 

år inom äldreomsorgen. Anledningen till detta var helt enkelt att de skulle ha skapat en 

bekantskap med yrket, men även i relation till arbetskollegor samt vårdtagare. Vidare så skulle 

de manliga undersköterskorna vara verksamma inom ett svenskt äldreboende. Att välja 

lämpliga informanter på detta sättet kallas för kriterieurval (Dalen, 2007:57).  

      För att komma i kontakt med manliga undersköterskor kontaktades en så kallad gatekeeper 

(Creswell, 2014:188). Gatekeepern är den personen som har tillgång till informanterna och ett 

godkännande från gatekeepern var första steget i kontakten med informanterna. Gatekeepern i 

denna studie var enhetschefen på äldreboendet. Vid kontakt med enhetschefen fick hen 

information om vilka kriterier som ställdes för att informanterna skulle kunna delta i 

föreliggande studie. Enligt Creswell (2014) ska även gatekeepern få del av studiens syfte, de 

forskningsetiska principerna samt ett kort presentation om forskaren. Därför skickades det ett 

missiv (se kap. 10.2 Bilaga 2) till enhetscheferna i samband med en förfrågan om lämpliga 

informanter.    
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5.2.1 Urvalet 

      Fyra olika enhetschefer i tre olika svenska kommuner valdes. I Lillsjö tillfrågades två olika 

enhetschefer på två olika äldreboenden. I de två andra kommunerna tillfrågas en enhetschef i 

vardera kommun. Enhetschefen i Storsjö frågade först sina informanter om de ville ta del av 

studien, innan hen gav mig informanternas kontaktuppgifter. Medan enhetscheferna på Lillsjö 

och Mellansjö tillfrågade inte sina manliga anställda undersköterskor. Utan de skickade mig 

informanternas kontaktuppgifter, där vissa sedan avböjde till sin medverkan.  

      Enhetschefen i Storsjö tillfrågade fem manliga undersköterskor och alla fem godkände till 

sin medverkan. Dock var det en av dessa fem informanter som inte svarade på mina mail och 

därmed kom han inte med i föreliggande studie. Vad det gäller Mellansjö fick jag ta del av två 

informanter, där båda godkände sin medverkan. I Lillsjö tillfrågades tre informanter och enbart 

en samtyckte till att medverka i föreliggande studie. Sammanlagt deltog alltså sju informanter, 

från tre olika svenska kommuner.  

      Eftersom urvalet var så pass litet försvårade det även att tillgodose informanternas 

anonymitet. Därför kom förefallande studie inte att fokusera på informanternas etnicitet eller 

andra personliga uppgifter som kunde härledas till informanten. Den yngsta informanten som 

deltog i denna studie var 22 år gammal och den äldsta var 48 år gammal. Informanterna som 

var under 30 år var Per, Bert och Lars. Medan Glenn, Börje, Sven och Filip var 30 år eller äldre. 

Bert, Sven och Per har enbart varit verksamma inom vårdsektorn. De jobb de har haft inom 

vårdsektorn har innefattats av akutsjukvård, ambulansförare, hemtjänsten och personlig 

assistent. De andra fyra informanterna har förutom sitt nuvarande yrke inom äldreomsorgen 

även varit verksamma inom lagerarbete, bilmekaniker, försäljare, kock, spelrecensent, 

sjukvårdare inom det militära och personlig assistent. Vad det gäller informanternas aktiva 

yrkesverksamhet inom äldreomsorgen är den lägsta 2 år och den högsta 26 år. Per, Bert och 

Lars har varit verksamma inom vårdsektorn i höst 10 år. De resterande fyra informanterna har 

varit verksamma inom äldrevården i minst 10 år.  

5.3 Tillvägagångssätt 

När intervjuguiden och kriterieurvalet hade bestämts kontaktas enhetscheferna för de tre olika 

kommunerna. Därefter tog enhetscheferna kontakt med informanterna. Enhetscheferna 

skickade mig informanternas mailadress och vissa fall deras telefonnummer. Samtliga 

informanter som samtyckte sin medverkan kontaktas antigen via mail eller telefon. Två av 
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informanterna ville helst bli kontaktade via telefon och därför togs det i beaktande. Som sagt 

deltog alltså sammanlagt sju manliga undersköterskor, från tre olika kommuner i Sverige.  

      Vid kontakt med informanterna framfördes en kortare presentation om mig själv, studiens 

syfte samt de forskningsetiska principerna. Informanterna tillfrågades vart de ville genomföra 

intervjun. Fyra av informanterna ville bli intervjuade på sin arbetsplats. Intervjun genomfördes 

då i personalrummet eller i allrummet. De andra tre informanterna intervjuades på en annan 

plats.  Innan intervjun startade tilldelades informanten ett missiv (se kap. 10.3 Bilaga 3). I 

missivet framkommer det en längre presentation om mig, studiens syfte och de forskningsetiska 

principerna. Efter att informanterna läste missivet framfördes det även verbalt det som står i 

missivet. Samtliga sju informanter samtyckte till sin medverkan samt till att bli inspelade. 

Därefter startades intervjuerna. Intervjuerna varade mellan cirka 45–60 minuter. När samtliga 

sju intervjuer var färdiga påbörjades analysarbetet.  

5.4 Analysmetod 

      Första steget i analysarbetet började redan vid transkriberingen av det inspelade 

datamaterialet från själva intervjuerna. Redan då började jag tänka på vad informanterna ville 

ha sagt. Under själva transkriberingsarbetet försökte jag få en så fullständig representation av 

informanternas uttalanden. Där även pauser och skratt togs i beaktande vid transkriberingen. 

Dock uteslöts olika former av interjektioner. Detta för att få ett flyt i texten, då samtliga av 

informanterna ständigt upprepade olika ljud av kommunikation som skulle störa den 

fullständiga texten. För att underlätta läsningen av intervjuutsagorna omvandlades talspråket 

till skriftspråk. Därefter påbörjades sorteringsarbetet. 

      Första steget i sorteringsarbetet var att intervjuerna lästes ett antal gånger, detta för att jag 

skulle få en överblick över det som sades. Jag lät texten tala till mig för att på så sätt skapa mig 

en övergripande förståelse av det informanterna ville ha sagt. När jag väl hade skapat mig en 

övergripande uppfattning om vad informanterna ville ha sagt med sina uttalanden satte jag ut 

koder i textmarinalen. Koderna användes för att sammanfatta det latenta budskapet från 

informanternas uttalanden. Mer konkret kan man säga att jag använde mig av ord som låg i nära 

samband med informanternas egna utsagor. Denna kodning beskrivs i föreliggande studie som 

den beskrivande kodningen (se kap. 10.4 Bilaga 4). Det är ett försök att i likhet med det Asbjørn 

Johannessen och Per Arne Tufte (2003:114) kallar för beskrivande koder.  Beskrivande koder 

enligt Johannessen och Tufte (2003) är den process då forskaren sätter ut koder eller etiketter 

för att sammanfatta ett stycke i intervjumaterialet. Koderna eller etiketterna enligt dem syftar 
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därmed till att beskriva det latenta budskapet av intervjumaterialet, där koderna eller etiketterna 

ska ligga nära den beskrivning som framkommer i det som sägs i intervjumaterialet 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

      Med hjälp av de beskrivande koderna kunde nu intervjumaterialet placeras i olika grupper. 

Intervjucitat som hade liknande koder placerades under samma fil. Det i sin tur bidrog till att 

två övergripande teman framkom utav intervjumaterialet, som sedan även skapade de två 

huvudteman i föreliggande studie (se kap. 6 Resultat och analys). Nästa steg i analysarbetet 

bestod i att sålla bort datamaterial från intervjuutsagorna. Intervjumaterialet som inte kunde 

besvara syftet och föreställningarna i föreliggande studie sållades bort. Men fortfarande återstod 

det en mängd intervjudata. All intervjudata kunde inte publiceras. Därför reducerades 

intervjumaterialet ytterligare. Citat från intervjuerna som beskrev liknande sak reducerades till 

att enbart innefattas av ett av de citaten. De andra citaten sållades därmed bort. 

      Väl när intervjumaterialet hade reducerats till en sådan begriplig mängd började nästa fas. 

De beskrivande koderna skulle nu tolkas i relation till teorierna i föreliggande studie. 

Tolkningsarbetet utgick från intervjumaterialet och teorier användes för att förstå och 

teoretisera det som framkom i själva intervjuerna. På så sätt skapades en teoretiskt underbyggd 

kodning. Hur det teoretiska kodningsarbetet gick till illusteraras i bilaga 4 (se kap. 10.4 Bilaga 

4) och benämns som tolkande koder. Även här var de tolkande koderna inspirerade av 

Johannessen och Tufte (2003:114). Vad som sedan framkom i och med teoretiseringen var att 

de båda huvudteman även i sig själva innehöll olika underkategorier. Utsagor som beskrev 

liknade sak placerades därmed under samma fil. Därmed utformades det fem underkategorier i 

relation till huvudtemana. Under huvudtemat Den traditionella manskonstruktionen framkom 

det två underkategorier: Maskulinitetsförväntningar samt Maskulinitetsförhandlingar. I det 

andra huvudtemat Den vårdande manskonstruktionen framkom det två underteman: Den 

överordnade och Den utomstående. Dock framkom det även ett undertema under temat Den 

utomstående och benämns som Etableringen. 

5.5 Förförståelse 

Redan under min utbildning på omvårdnadsprogrammet uppmärksammade jag att utbildningen 

var överrepresenterat av kvinnor, samt möttes jag av fördomar för att jag läste 

omvårdnadsprogrammet. Fördomarna upplevde jag grundade sig framförallt i att jag som man 

studerade en kvinnlig linje på gymnasiet. Under min praktik på utbildningen och under mina 

arbetsår som undersköterska upplevde jag både framgångar och motgångar med att vara en 
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manlig undersköterska. Ett flertal äldre vårdtagare var positivt inställda till att jag som man var 

undersköterska och jag upplevde att det var lättare att nå fram till vissa manliga vårdtagare till 

följd av att jag var man. Manliga vårdtagare uppskattade att jag pratade om sport med de och 

andra liknande teman som jag uppfattade att de manliga vårdtagarna sakande, de jag antar att 

den kvinnliga personalen inte verkade prata om dessa teman med de manliga vårdtagarna. 

Motgångarna jag upplevde som undersköterska var att vissa kvinnliga vårdtagare inte ville ha 

manlig personal vid olika ärenden, där bland annat duschningen och på- och avklädningen.  

      Genom att uppge min förförståelse samt vara medveten om detta under studiens gång 

uppvisade jag på ett reflexivt arbetsförhållningssätt. Att jag är utbildad undersköterska samt har 

varit verksam som undersköterska i ett antal år är viktigt att jag reflekterar över vad det kan få 

för konsekvenser för denna studie. Det är viktigt när forskning bedrivs att vara reflexiv över sin 

personliga bakgrund, kultur och erfarenheter i relation till sin studie för att på så sätt visa på ett 

reflexivt förhållningssätt (Creswell, 2014). För att inte påverka informanternas utsagor höll jag 

en distans under intervjun med dem. Det har jag gjort för att inte mina egna tolkningar, min 

förförståelse samt mina fördomar skulle påverka informanternas egna utsagor under själva 

intervjutillfället. Utan distanserat försökte jag förstå vad informanterna informerar mig om och 

vad de upplever. För Monica Dalen (2007) menar att intervjuer som metod syftar till att 

forskaren tillsammans med informanterna bildar mening i det som sägs under intervjun. Därför 

har jag under intervjutillfällena försökt hålla en distans och inte vara delaktig i konstruktionen 

av det som sades, för att på så sätt inte påverka utfallet från deras utsagor som sagt.  

5.6 Forskningsetiska principer 

      För att kunna bedriva legitim forskning förhåll jag mig till de forskningsetiska reglerna. De 

forskningsetiska reglerna innefattas av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

• Informationskravet: Forskaren ska informera de berörda parterna som deltar i 

undersökningen syftet med studien. Det ska även framkomma att deras deltagande är 

helt frivilligt och att de när som helst under uppsatsprocessen kan avbryta sin 

medverkan. 

• Samtyckeskravet: Det ska tydligt framkomma att deltagandet är helt frivilligt och att ett 

samtycke måste ske från informantens sida. 
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• Konfidentialitetskravet: Informanten ska informeras att alla personliga uppgifter som 

kan identifiera hen ska anonymiseras. De personliga uppgifterna om informanten ska 

även bevaras på ett säkert ställe.  

• Nyttjandekravet: Det ska framkomma att det insamlade datamaterialet endast ska 

användas till forskningsändamål och inte utlämnas till andra kommersiella eller icke-

vetenskapliga ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002)  

      Vid intervjutillfällena kom informanterna ta del av de forskningsetiska principerna både 

verbalt och skriftligt (se kap. 10.3 Bilaga 3). Vid intervjutillfället framkom det att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under 

uppsatsprocessen. De blev även informerade att deras deltagande kommer vara helt anonymt 

och att alla uppgifter om dem kommer endast användas i denna uppsats, samt att deras utsagor 

kommer förvars på en trygg plats. I slutet fick informanterna samtycka till att delta till denna 

studie.  

5.7 Metodreflektion 

Det låga antalet informanter i föreliggande studie bidrog till att deras exakta ålder, etnicitet och 

andra personliga uppgifter inte kunde presenteras. Helt enkelt för att inte bryta mot 

konfidentialitetskravet, då enskilda informanter lättare skulle kunna urskiljas vid ett så lågt antal 

medverkande informanter. Dock kan det ses som mindre viktigt i föreliggande, då antalet 

informanter är så pass lågt att inga generella slutsatser kan dras i relation till dessa variabler. 

Utan i kvalitativ forskning ligger intresset istället till att undersöka hur och varför något sker i 

relation till dess kontext och inte hur olika variablers inverkan kan förklara resultatet (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

      När det gäller urvalet kan det tänkas finna en del kritiska moment, som även kan ha påverkat 

utfallet i studien. Att gatekeepern var den som valde informanter till föreliggande studie kan 

som sagt ha påverkat resultatet. Det kan tänkas att gatekeepern valde en homogen grupp av 

informanter som hade liknande tankar om temat som skulle undersökas i denna studie. Det i sin 

tur kan förvränga resultatet i en viss riktning och därmed påverka relevansen av resultatet. 

Vidare så kan det tänkas att gatekeepern valde informanter som den ansåg skulle bidra med en 

viss kunskap. Det skulle kunna ses som att gatekeepern skulle vilja framhålla antigen en negativ 

eller positiv bild och därmed välja vissa informanter framför andra. Det i sin tur skulle medföra 

att resultatet även påverkades av informanternas egna inställning. Därför hade föreliggande 

studie vunnit på att informanterna valdes slumpmässigt för att på så sätt säkerställa att gruppen 
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var en heterogen grupp. Dock kan valet av att jag valde tre olika äldreboenden resultera i att 

gruppen av informanter inte medvetet kunde ha kombinerats till en homogen grupp, då det var 

tre olika gatekeepers som valde fram sina informanter.  

      Jag upplevade även ett störmoment i några av intervjuerna, där arbetskollegor kom in och 

avbröt eller på annat sätt störde under själva intervjun. Att vi blev avbrutna under intervjun 

medförde att både jag och informanten kom bort från temat. Under själva transkriberingen insåg 

jag därmed att vi inte diskuterade vidare vissa temat, då vi blev avbrutna. Även det kan tänkas 

ha påverkat resultatet, då viss information kan tänkas ha gott om miste. Eller i andra änden kan 

det tänkas att informanterna höll tillbaka viss information då arbetskollegor var närvarande.  

 

6 Resultat och analys 

I föreliggande kapitel presenteras och analyseras tematiskt det insamlade datamaterialet. I detta 

kapitel redovisas hur manliga undersköterskor förhåller sig till de genuskodade normerna de 

stöter på i sitt arbete på äldreboendet och varför de förhåller sig till dem, samt vad för former 

av maskulina identiteter som framträder när informanterna etablerar sig till sin yrkesroll. I 

relation med den tidigare forskning som presenteras i föreliggande studie och Connells (2008) 

maskulinitetsteori undersöks den ovanstående frågeställningen. Vad som framkommer utav 

utsagorna är att informanterna dels verkar beskriva att det ställs krav på dem att agera efter 

traditionella maskulina normer i likhet med det Nordberg (2005) beskriver som den traditionella 

maskuliniteten och där de även försöker etablera en yrkesroll som undersköterska, vilket går 

emot den traditionella maskuliniteten som beskrivs utav Nordberg (2005). 

Två övergripande huvudteman presenteras. I det första huvudtemat Den traditionella 

manskonstruktionen presenteras ur det empiriska materialet att informanterna förväntas förhålla 

sig till traditionella samt stereotypa könsnormer. Därmed används detta tema för att besvara 

varför manliga undersköterskor förväntas att förhålla sig till traditionella genusnormer i sitt 

arbete inom äldreboendet. Vidare undersöks det i det andra huvudtemat Den vårdande 

manskonstruktionen vilken inverkan den traditionella normen av maskulinitet har när manliga 

undersköterskor etablerar sig till sin yrkesidentitet. Från utsagorna med informanterna upplever 

de både för- och nackdelar i relation till de könstraditionella normerna som de möter i sin roll 

som undersköterskor. Fördelarna är att informanterna verkar uppleva en form av överordnad 

roll i relation till sina kvinnliga arbetskollegor, till följd av traditionella förhållanden på kön. 

Nackdelarna informanterna verkar uppleva till följd av den rådande traditionella 
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genuskonstruktionen i relation till sin yrkesidentitet är att de inte verkar kunna fullfölja sitt jobb 

som undersköterska. Då de går emot den traditionella och stereotypa bilden av maskulinitet. 

Dock verkar det som att informanterna omförhandlar till en annan form av maskulinitet, som 

går emot de traditionella normerna om maskulinitet för att etablera sig till sin yrkesroll som 

undersköterskor. Den roll som Nordberg (2005) skulle kalla för den moderna maskuliniteten. 

Därmed undersöks i det andra huvudtemat hur olika maskulina identiteter framställs i relation 

när informanterna etablerar sig till sin yrkesroll.   

6.1 Den traditionella manskonstruktionen 

I det första huvudtemat undersöks hur det kommer sig att informanterna förväntas upprätthålla 

sig till den traditionella maskulina normer och därmed upprätthålla vad Nordberg (2005) kallar 

för den traditionella maskuliniteten, trots att de är verksamma i ett kvinnodominerat yrke. 

Därmed ämnar sig detta huvudtema till att besvara hur manliga undersköterskor förhandlar med 

och förhåller sig till de traditionella genusnormerna.  

Denna huvudkategori delas upp i två underteman som dels behandlar förväntningarna 

informanterna verkar uppleva samt varför de verkar leva upp till dessa förväntningar på att 

upprätthålla sig till de traditionella maskulina normerna och därmed till att upprätthålla en 

traditionell form av maskulinitet.  

6.1.1 Maskulinitetsförväntningar 

Vad som framkommer i detta kapitel kommer behandla temat om varför manliga 

undersköterskor upplever att de förväntas upprätthålla sig till vad Nordberg (2005) kallar för 

den traditionella maskuliniteten. Det som kan tolkas från informanternas utsagor är att de själva, 

deras kvinnliga arbetskollegor samt vårdtagarna verkar förvänta sig att män ska förhålla sig till 

en traditionell maskulin norm i arbetet inom äldreboendet.   

Informanterna berättar om olika händelser där de upplever att det ställs andra förväntningar på 

dem som män. Det handlar dels om att de upplever att de tilldelas andra arbetsuppgifter än vad 

deras kvinnliga arbetskollegor antar sig. Arbetsuppdelningen handlar om att informanterna 

upplever sig bli tilldelade fysiskt tyngre arbetsuppgifter, tekniska arbetsuppgifter samt bråkiga 

vårdtagare. Informanterna berättar att de fysiska arbetsuppgifterna avser till att bland annat 

innefattas av att ta ut sopor, förflytta tunga vårdtagare samt annan form av fysisk aktivitet. Vad 

det gäller de tekniska arbetsuppgifterna berättar informanterna om att det handlar bland annat 

att de förväntas hantera tekniska problem med datorn eller kopiatorn när de inte fungerar. De 

tekniska arbetsuppgifterna avser även till att informanterna förväntas byta ut glödlampan när 
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den blir trasig. När det gäller bråkiga vårdtagare menar informanterna att de oftast får rycka in 

och ta hand om dessa ärenden, då de upplever att deras kvinnliga arbetskollegor tilldelar dem 

dessa arbetsuppgifter. Så här berättar informanterna hur de förväntas att ta sig an de 

ovannämnda arbetsuppgifterna.  

Sven: Ofta blir det här att de [kvinnliga arbetskollegorna] kommer till mig när datorn eller 

kopiatorn strular eller glödlampan som ska bytas, ropar de på mig [skrattar för sig själv]. 

Lars: […] man får ta det fysiska […] och lite tyngre saker. Mina kvinnliga kollegor tycker 

att jag som är så stark inte har problem med att lyfta tunga saker. 

Bert: När patienterna blir bråkiga med mina kvinnliga kollegor ropar de [kvinnliga 

arbetskollegor] alltid in mig…ofta tilldelas jag sedan dessa patienter 

Som vi kan se från de ovanstående citaten upplever samtliga informanter att det ställs vissa 

förväntningar på män i relation till specifika arbetsuppgifter. Där sedan informanterna verkar 

anta de arbetsuppgifter som de upplever sig bli tilldelade. Det som kan tolkas från dessa citat 

verkar ge sken om en könstraditionell arbetsdelning och där informanterna förväntas ta dessa 

arbetsuppgifter till följd av att de är män. Även i Whittocks (2003) studie framkom det att män 

yrkesverksamma i kvinnodominerande yrken upplevde en könsuppdelning i relation till arbetet, 

där män exkluderas från olika former av moderanpassade egenskaper till att istället anta 

arbetssysselsättningar som betraktades vara ”maskulina” i form av manuella arbeten samt 

aggressiva patienter. I Twomey och Meadus (2016) studie kan liknade paralleller dras där 

männen i deras studie upplevde att de blev utnyttjade till följd av att de var män. Det handlade 

om att de förväntades anta ”maskulina” arbetssysselsättningar (Twomey & Meadus, 2016). På 

ett liknade sätt kan det tolkas som att Sven, Lars och Bert kan uppleva att de utnyttjas till följd 

av att de är män och därmed förväntas anta ”maskulina” arbetsuppgifter.  

Connell (2008) skulle förklara att informanterna i föreliggande studie förväntas ta sig an vad de 

upplever är traditionellt ”maskulina” arbetsuppgifter till följd av historiska aspekter som är 

förankrade till kroppen. Som vi har sett verkar en könstraditionell arbetsdelning inte enbart 

förekomma i föreliggande studie och det kan förklaras med att det redan existerar olika 

förväntningar på den manliga kroppen, i form av att ta sig an traditionellt ”maskulina” 

arbetsuppgifter. Att Sven, Lars och Bert ovan sedan verkar anta sig den traditionella maskulina 

arbetsuppgiften bidrar till att de i sin tur konstruerar samt upprätthåller den traditionella 

maskuliniteten (Connell, 2008). Vidare menar Connell (2008) att maskulinitet konstrueras i 

sociala relationer. Därmed kan de ovanstående citaten tolkas som att de kvinnliga 

arbetskollegorna är med och formar den traditionella maskuliniteten. De kvinnliga 
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arbetskollegorna är även de påverkade av sociala krafter som påverkar deras syn på vad den 

manliga kroppen är avsedd för att göra. Kvinnornas handlingssätt gentemot informanterna ses 

som en del i processen till upprätthållandet av den traditionella maskulina genusrollen, då 

förväntningar är en del i konstruktionen samt upprätthållandet av maskulinitet (Connell, 2008). 

Att informanterna sedan verkar förhålla sig till de förväntningar som ställs på de som män 

resulterar i att de könstraditionella normerna reproduceras.   

Men det är inte enbart i relation till de kvinnliga arbetskollegorna som den traditionella 

maskulina genusrollen framställs i utsagorna med informanterna. Även i interaktion med 

framförallt de manliga vårdtagarna kan den traditionella maskulina genusrollen urskiljas. På ett 

liknade sätt där Sven, Lars och Bert upplever att det ställs andra krav på dem som män kan 

liknade tolkningar göras i Berts interaktion med manliga vårdtagare. 

Bert ”De [manliga vårdtagarna] pratar ständigt om sport med mig. Det är kul då jag gillar sport, 

särskilt fotboll. Det blir så att…vi pratar ständigt om fotboll. De har ju inte någon annan att prata 

om fotboll.” 

Det som kan tolkas utav Berts citat är att sport mellan männen verkar uppfattas som en manlig 

aktivitet, dels då Bert själv menar att de manliga vårdtagarna ständigt pratar om sport med 

honom samt att han själv anser att de inte har någon annan att prata om sport med förutom 

honom. Det kan tolkas som att han som man verkar vara den enda personen de manliga 

vårdtagarna kan prata sport med, förutsatt att han är den enda mannen på deras avdelning. Att 

Bert sedan aktivt verkar ta ställning till att sport är ett manligt tema och att han därmed även 

pratar om sport med de manliga vårdtagarna kan förklara den traditionella maskulina 

genusrollen som därmed reproduceras. Sporten skulle därmed enligt Connell (2008) kunna 

förklaras med att i den sociala interaktionen med vårdtagaren skapas det förväntningar på att 

den manliga kroppen förväntas vara kunnig inom temat sport. Att Bert sedan aktivt även han 

tar ställning till att upprätthålla sig till temat och att det i hans citat kan tolkas som att sport är 

ett traditionellt manligt tema reproduceras den traditionella maskulina genusrollen i citatet med 

Bert ovan.  

Reproduceringen av den traditionella maskulina genusrollen är som sagt inte enbart en produkt 

av att informanterna upplever att deras kvinnliga arbetskollegor eller vårdtagare har vissa 

förväntningar på dem. Utan det är som sagt även en aktiv process av kroppsliga handlingar och 

att informanterna förhåller sig till dessa förväntningar som den traditionella maskulina 

genusrollen reproduceras (Connell, 2008). Men upprätthållandet av den traditionella maskulina 

genusrollen behöver inte enbart ses som en produkt av utomståendes förväntningar på den 
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manliga kroppen, utan män själva kan ställa sådana förväntningar på sig själva som män. I 

citatet med Glenn här nedan verkar han själv ställa förväntningar på den manliga kroppen.  

Glenn: ”Jag får oftast ta det fysiskt tunga och man kanske delvis tar på sig det med, när man vet 

att man oftast har det överlägsna fysiska styrkan.” 

Det som kan tolkas från Glenns citat ovan är att han även själv verkar ha andra förväntningar 

på den manliga kroppen, om att den förväntas vara det fysiskt överlägsna könet. Att Glenn dels 

verkar ha andra förväntningar på det manliga könet och att han därmed försöker leva upp till 

dessa förväntningar skapar den traditionella maskulina genusrollen. Paralleller kan dras till 

Evans och Franks (2003) studie där männen i deras studie praktiserade samt upprätthöll sig till 

den hegemoniska maskuliniteten och det maskulina privilegiet. En förklarning till varför 

männen i deras studie försökte förhålla sig till den hegemoniska maskuliniteten och det manliga 

privilegiet kan i likhet med Glenns utsaga ovan tolkas som att män är så starkt influerade av 

maskulina normer. Vidare kan paralleller dras till Evans och Franks (2003:279) tolkning av 

Epsteins definition att bevarandet av maskulinitet inte enbart innebär att inte utföra ”kvinnliga” 

sysslor, utan som man vara bland annat muskulös och vara sysselsatt med ”riktiga manliga” 

aktiviteter. Dessa kopplingar kan förklara varför Glenn verkar vara tydlig med att män har den 

överlägsna fysiska styrkan och varför han verkar anta sig sådana arbetssysselsättningar.  

Det kan tolkas som att Glenn med sitt uttalande vill behålla kvar den kanske ända 

arbetssysselsättningen som bevisar hans manlighet i yrket som undersköterska. För att även 

männen i Evans och Franks (2003) studie inte verkade fullt ut kunna upprätthålla sig till den 

hegemoniska maskuliniteten som de eftersträvade för att upprätthålla en maskulin identitet, till 

följd av sitt yrkesval. Det kan även förklara varför Glenn verkar framföra de fysiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor samt att han därmed även praktiserar dem. 

Kombinationen av Glenns förväntningar på den manliga kroppen samt de praktiker han utför 

kan förklara reproduceringen av den traditionella maskulina genusrollen till följd av synen på 

traditionella genusnormer. Därmed verkar konstruktionen av den traditionella genusrollen inte 

enbart skapas i direkta interaktioner, utan som i Glenns fall kan man se det Connell (2008) 

menar med att män förhåller sig till kroppsliga symboler som i sin tur skapar förutsättningar för 

hur maskulinitet bör eller ska betraktas i sociala framställningar. Som vi kunnat se är en av 

förutsättningarna för Connells (2008) syn på genus att det existerar förväntningar på kroppen 

och att sedan aktivt ta ställning till dessa förväntningar som maskulinitet konstrueras samt 

upprätthålls.  
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Dock menar Connell (2008) att förväntningarna inte sker i tomma intet, utan är ett resultat av 

historian som produkt samt producent som i sin tur har ställt vissa förväntningar på kroppen. 

Som vi kunnat se i samtliga av fallen med informanterna har man kunnat tolka att 

förväntningarna på dem som män inte skedde i ett tomt vakuum, utan att det redan existerade 

traditionella förväntningar i relation till den manliga kroppen. Att informanterna sedan förhöll 

sig till dessa förväntningar förklarar upprätthållandet av en traditionell form av maskulinitet. 

Även i Simpsons (2011) studie var kvinnorna en del i skapandet av den traditionella maskulina 

genusrollen, då de accepterade den traditionella könsuppdelningen och inte på några sätt 

motsatte sig den. Att informanterna även i detta kapitel inte motsatte sig den traditionella samt 

dominanta könsnormen och reflekterade inte över genusroller på den så kallade radikala nivån 

(Simpson, 2011:381) och motsatte sig genusskillnaderna samt genushierarkierna kan förklara 

varför den traditionella maskulina normen upprätthålls i arbetet på äldreboendet. 

6.1.2 Maskulinitetsförhandlingar 

I detta kapitel görs en tolkning om varför informanterna förhandlar med sina kvinnliga 

arbetskollegor samt med framförallt de manliga vårdtagarna för att upprätthålla en traditionell 

maskulin identitet i interaktionen med dem och därmed upprätthålla traditionella genusroller.  

Informanterna har berättat om olika situationer där de upplevt att de på olika sätt har behövt 

spela en manlig roll, trots att de i vissa av fallen inte verkade behärska eller på andra sätt inte 

kunnat associera sig till denna roll. Men där de ändå försökt upprätthålla sig till den förväntade 

traditionella maskulina genusrollen. I situationer med de manliga vårdtagarna har det 

framförallt handlat om att som man visa sig kunnig inom sport. I citatet nedan med Börje 

beskrivs det hur han genom att verka vara intresserad av temat hockey även på så sätt verkar 

upprätthålla sin roll som man.  

Börje ”För att männen [vårdtagarna] som…färskaste exemplet är att någon är en man och är 

väldigt intresserad av hockey. Och jag är inte sportintresserad [suckar]. Men jag måste…jag måste 

spela med och spela den rollen. Så jag ställer följdfrågor.” 

Det som kan tolkas i Börjes citat ovan är att han verkar uppleva att det finns en förväntning på 

honom som man att vara kunnig inom temat hockey i detta fall, trots att han själv verkar vara 

helt ointresserad av temat. Trots det verkar Börje ändå spela med i rollen av att vara intresserad 

av temat och där han ställer följdfrågor för att driva på samtalsämnet. Börjes citat visar att det 

inte är enbart kvinnor som kan uppleva sig underkastade den hegemoniska maskuliniteten, utan 

även män som i Börjes fall där han upplever att han måste spela en roll som han egentligen inte 

vill eller är intresserad av att spela förväntas han ändå upprätthålla. Förväntningarna på den 
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manliga kroppen kan även det bli mäns egna fängelse, där de ständigt verkar vara i underfund 

med att förhandla till traditionella maskulina genusroller. I ett annat fall med Filip här nedan 

ser man normernas inflytelserika tvång, som i sin tur reproducerar traditionella förväntningar 

på den manliga kroppen. 

Filip ”De [manliga vårdtagarna] blir arga när jag berättar att jag inte kan mycket om hockey. Jag 

berättar istället att jag har spelat fotboll och kan mycket fotboll. Då blir de glad och så pratar vi 

om fotboll.”  

Även i Filips fall verkar ett manligt tema vara hockey. Att Filip däremot uttryckligen visar sin 

okunskap om temat för det med sig starka reaktioner, där han även upplever att de manliga 

vårdtagarna även visar upp en ilska. Dock verkar Filip rädda situationen snabbt då han istället 

visar sitt fotbollsintresse för de manliga vårdtagarna, där de sedan upplevs glada till följd av att 

samtalet fortsätts med temat fotboll. Som Connell (2008) menar är grunden till maskulinitet i 

det som förväntas av den manliga kroppen. För att återkoppla till Epsteins definition av 

bevarandet av maskulinitet handlar det bland annat om att vara sysselsatt med manliga 

aktiviteter (Evans & Franks, 2003:279). Att som Börje verka vara intresserad av temat samt på 

så sätt försöka förhålla sitt samtal till den förväntade manliga aktiviteten kan det verka som att 

han aktivt deltar i det gemensamma intresset av den manliga aktiviteten hockey. Att däremot 

visa sin okunskap om det aktuella temat, som i Filips fall, kan det förklara distansen mellan de 

förväntningar som associeras med den manliga kroppen och att den inte verkar uppfylla dessa 

förväntningar. Att som i Filips fall motsätta sig den förväntade traditionella normen av 

maskulinitet medförde kan tänkas ifrågasätta hans maskulinitet till följd av att inte kunna 

förhålla sig till en traditionell maskulin diskurs. Därmed kan det tolkas som att Börje och Filip 

försöker på olika sätt förhandla med vårdtagarna för att bli betraktade som män och därmed 

försöker de upprätthålla sig till den traditionella maskulina diskursen.  

Men det är inte enbart i interaktionen med de manliga vårdtagarna som informanterna upplever 

sig behöva förhandla för att bevara sin maskulina identitet. Även i interaktionen med sina 

kvinnliga arbetskollegor verkar Per vara medveten om att de fysiska arbetsuppgifterna 

förefaller honom som man. Där han även berättar att det är ofta han som får ta hand om dessa 

arbetsuppgifter i detta fallet av att ta ut soporna.   

Per ” När man själv är trött…så säger jag till de [kvinnliga arbetskamraterna] att jag inte kan ta ut 

soporna idag. Det går oftast jättebra och så. Och de förstår med. Men oftast är det så att man får 

ta det fysiska.” 
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Det som kan tolkas från Pers citat ovan är att han förväntas ta ut soporna till följd av att han är 

man, då han dels berättar att han tilldelas ofta dessa arbetsuppgifter. Att Per verkar behöva 

ursäkta sig för att han i vissa tillfällen inte orkade ta ut soporna kan förklara den traditionella 

maskulina normens inverkan. Även männen i Twomey och Meadus (2016) studie upplevde sig 

utnyttjade till följd av att vara män. Där de förväntades anta ”maskulina” arbetsuppgifter i form 

av fysiska arbetsuppgifter (Twomey & Meadus, 2016). Det kan förklara varför Per ursäktade 

sig för att han inte alltid hade kraft att utföra dessa arbetsuppgifter, men ändå ville försvara sin 

maskulina identitet.  Genom att Per ändå verkar acceptera att det är han som man som ska ta ut 

soporna kan det associeras med den traditionella maskulina diskursen (Nordberg, 2005) han 

försöker upprätthålla sig till, för att bevara en maskulin identitet som sagt.   

Ett sätt att förstå varför informanterna verkar vara så måna om att upprätthålla sig till den 

traditionella maskulina genusrollen kan tolkas som att de vill framstå som män och därmed inte 

bli ifrågasatta i relation till sin manliga identitet. Den traditionella maskulina genusrollen verkar 

vara en accepterad roll för män att anta för att bevara samt leva upp till idealet av en maskulin 

identitet. Som Connell (2008) menar konstrueras maskulinitet genom förväntningarna på 

kroppen samt att kroppen utför dessa förväntningar. Att då gå emot dem kan resultera i att man 

inte fullföljer de förväntningar som ställs på den manliga kroppen. Resultatet av att inte 

upprätthålla sig till de förväntade associationerna till den manliga kroppen kan resultera i att 

man blir betraktad som den underordnade mannen (Connell, 2008). Den traditionella maskulina 

rollen som informanterna verkar acceptera och förhålla sig till kan tolkas som ett resultat av att 

de vill leva upp till de förväntningar som ställs på dem som män.  

6.2 Den vårdande mankonstruktionen 

I det andra huvudtemat undersöks det vilka olika maskulinitetskonstellationer som framträder 

när informanterna etablerar sig till sin yrkesroll i relation till den traditionella genusordningen 

som råder på äldreboendet. Kapitlet består av tre teman. Det första temat Den överordnade 

handlar om situationer där informanterna verkar uppleva en form av överordnad position till 

följd av att vara män. Där både de kvinnliga arbetskollegorna samt vårdtagarna genom sina 

ageranden underordnar det kvinnliga könet och samtidigt överordnar det manliga könet. Även 

i detta tema verkar det råda en form av traditionell syn på kön. I det andra temat Den 

utomstående beskriver informanterna om olika händelser där det kan tolkas att informanterna 

gick emot den traditionella normen av maskulinitet och där de på olika sätt försöker ta sig an 

”kvinnliga” arbetssysslor. Vidare så undersöks det i samma undertema vilka svårigheter det 

medför som man att försöka anpassa sig till ”kvinnliga” arbetssysslor och vad det innebär för 
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deras maskulinitet. Det sista temat Etableringen är ett kompletterande tema till det föregående 

temat (Den utomstående) och undersöker hur informanterna handskas med svårigheterna att 

som man anpassa sig till ”kvinnliga” arbetssysslor och hur en modern diskurs av maskulinitet 

tar form. 

6.2.1 Den överordnade  

Vad som behandlas i detta kapitel handlar om de situationer där informanterna verkar uppleva 

att de är överordnade deras kvinnliga arbetskamrater i relation till yrket som undersköterska. I 

samtliga sju intervjuer verkade informanterna uppleva att de bemöttes på ett annat 

förhållningssätt till följd av att de var män och där framförallt flera av informanterna upplevde 

att de bemöttes med en större respekt av vårdtagarna än vad de uppfattade att deras kvinnliga 

arbetskollegor upplevde.  

Men det handlar inte enbart om respekt i den renaste form, utan informanterna upplevde även 

att deras kvinnliga arbetskollegor såg dem som en resurs och där Glenn i detta fall upplevde att 

de ständigt behövde rådfråga honom, trots att han menar att de hade en bredare kompetens än 

han själv.  

Glenn: ”[…] när vi bara jobbar endast två stycken på kvällen […] kommer alltid ens 

[kvinnliga]kollega in […] och rådfrågar, trots att hon har jobbat här i 30 år och har högre 

kompetens än vad jag har. […] Att man får den rollen att man av någon anledning vet bäst. Trots 

att man inte gör det egentligen [skrattar lättsamt för sig själv]” 

Det som kan tolkas i Glenns citat ovan är att han upplever att hans kvinnliga arbetskollegor 

ständigt söker råd av honom, även om Glenn själv menar att de har en bredare kompetens än 

han. Situationen med Glenn kan tolkas som den tolkning Evans och Franks (2003:279) 

beskriver om Epsteins definition om bevarandet av maskuliniteten. Där han bland annat menar 

att män förväntas vara bestämda och självständiga (Evans & Franks, 2003:279). På ett liknade 

sätt kan det tolkas i Glenns situation ovan att hans kvinnliga arbetskollegor förväntar sig att han 

som man därmed förväntas vara den som kan hantera olika situationer bäst. Som Connell (2008) 

menar existerar det olika förväntningar på den manliga respektive kvinnliga kroppen och där 

de förväntas upprätthålla sig till de förväntningarna. I enighet med Epsteins definition om 

bevarandet av maskuliniteten kan det därmed tolkas som att Glenns kvinnliga arbetskollegor 

har andra förväntningar på honom som man och i detta fallet kan det ha handlat om att han som 

man förväntas kunna ge dem rådgivning. Situationen med Glenn verkar tyda på att han 

förväntas anta vad Nordberg (2005) kallar den traditionella maskuliniteten, då han förväntas 

upprätthålla sig till manliga stereotypa normer.  
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I citatet nedan med Sven berättar han om situationer där han upplevde att hans närvaro lugnade 

patienterna, vilket inte verkade funka när enbart hans kvinnliga arbetskollegor närvarade. Han 

verkar inte göra något särskilt för att lugna ner dem, utan det verkar enbart som hans närvaro 

förändrar stämningen. Det i sin tur resulterar i att han även menar att han tilldelas sådana 

patienter. 

Sven: ”[…] så fort jag kommer in i bilden blir de [vårdtagarna] helt annan person, blir lugna. […] 

Jag får ta hand om vissa vårdtagare som är lite bråkiga de [deras kvinnliga kollegor] kan tycka det 

är tryggare med en kille.” 

Det som kan tolkas i Svens citat ovan är att han som man verkar bli bemött på ett respektfullt 

förhållningssätt, än vad han beskriver att de kvinnliga arbetskollegorna upplever. Connell 

(2008) beskriver den hegemoniska maskuliniteten inte som något statiskt men att den 

kännetecknas av att män tilldelas en överordnad position i genushierarkin. Även om Sven inte 

aktivt verkar sträva efter denna position kan det ses som en följd av att män ändå drar fördelar 

av den hegemoniska maskuliniteten, då den upprätthåller patriarkala samhällsordningen och på 

så sätt vinner män fördelar och därmed får en överordnad position i relation till kvinnor 

(Connell, 2008:117). Därmed kan det tolkas som att det inte är enbart män som är delaktiga till 

att upprätthålla den patriarkala samhällsordningen, utan att kvinnors förväntningar på den 

manliga kroppen kan även den i Svens citat tolkas som en del i upprätthållandet av den 

patriarkala samhällsordningen. 

Även om Sven inte aktivt tar ställning som sagt, där det snarare verkar som att hans kvinnliga 

arbetskollegor tilldelar honom dessa arbetssysslor samt att den manliga kroppen förväntas vara 

överordnat den kvinnliga i relation till den hegemoniska maskulinitetsnormen, kan ändå hans 

handlingar av att anta dessa sysselsättningar reproducera samt upprätthålla dominans som ett 

manligt attribut. I Svens citat ovan verkar det vara de kvinnliga arbetskollegornas samt 

vårdtagarnas förväntningar på den manliga kroppen som förutsätter informanterna i en position 

som de egentligen inte verkar innehava, utan att de enbart tar del av fördelarna till följd av den 

rådande hegemoniska maskuliniteten. Det kan förklara varför Sven verkar bli bemött på ett mer 

respektfullt sätt än vad han beskriver att hans kvinnliga arbetskollegor upplever.  

Likt Svens utsaga så beskriver även de andra informanterna att de upplever sig bli bemötta med 

större respekt av vårdtagarna än vad de upplever sina kvinnliga arbetskollegor blir. I två andra 

utsagor berättar Börje och Bert om en liknade händelse där de upplevde att de har uppfattats av 

vårdtagarna för att vara läkare. Båda berättar likande incidenter där vårdtagarna har trott att de 

har varit läkare. Så här berättar Börje om sin händelse.  
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Börje: ”Det är att boende eller patienter i allmänhet har större respekt så fort en man kommer in i 

rummet. […] så förutsätter de [vårdtagarna] automatiskt att ”här kommer läkaren”. […] de 

[vårdtagarna] har stor respekt för män i allmänhet och läkare i synnerhet.” 

Det som kan tolkas i Börjes citat ovan är att han har varit med om situationer där han upplevt 

att patienterna har misstolkat honom för att vara läkare. Vidare så berättar Börje att han upplever 

att vårdtagare har stor respekt för läkare och där han även uppfattar att vårdtagarna har stor 

respekt för män i allmänhet. Att yrkesposition av att vara läkare anses vara överordnat yrket 

som undersköterska behöver inte vidare diskuteras. Däremot att Börje menar att han har 

misstolkats av vårdtagarna för att vara läkaren är desto intressantare att undersöka. Som nämnt 

tidigare drar män fördelar av den hegemoniska maskuliniteten. Det kan tydligt ses i Börjes citat 

där han inte är läkare, men just för att han är man förväntas han innehava denna position. Att 

då bli betraktad som läkare verkar enligt Börje medföra att han bemöts med stor respekt av 

vårdtagarna. 

Att informanterna inte utmanar eller som Simpson (2011) skulle mena att de inte reflekterar 

över genusskillnader samt genushierarkier på den radikala nivån och utmanar könsordningen, 

tycks det som att informanterna istället verkar befinna sig på mellannivån. Där de verkar 

uppfatta genusskillnader samt genushierarkier, men där de inte verkar veta hur de ska förhålla 

sig till det och därmed utmanar de inte genusskillnaderna samt genushierarkierna (Simpsons, 

2011:381). Connell (2008) skulle därmed beskriva dessa händelser av att informanterna vinner 

fördelar med att vara män till följd av den hegemoniska maskuliniteten. Även om de inte aktivt 

försöker eftersträva till att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten och att de inte utmanar 

genusskillnader samt genushierarkier som de verkar uppleva, skulle det enligt Connell 

(2008:117) innebära att de ändå betraktas som delaktiga män. För som hon menar vidmakthålls 

maskulinitet av de kroppsliga handlingarna och att informanterna inte verkade gå emot 

genusskillnaderna samt genushierarkierna de stötte på kan därmed betraktas att deras 

handlingar konstruerar samt upprätthåller i detta fallet mäns överordnade position i relation till 

deras kvinnliga arbetskollegor (Connell, 2008) 

6.2.2 Den utomstående 

Det som behandlas i detta kapitel handlar om situationer där informanterna verkar gå emot den 

traditionella maskulina normen och vad för konsekvenser det medför för dem. Informanterna 

verkar anta en annan form av maskulinitet den Nordberg (2005) skulle definiera som den 

moderna maskulina diskursen. Att informanterna antar en sådan form av maskulinitet kan 

utifrån informanternas utsagor beskriva de svårigheter de möter av både sina kvinnliga 
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arbetskollegor, vårdtagarna samt även i vissa fall från sina vänner, till följd av att de går emot 

den traditionella genusnormen.  

I citatet nedan med Glenn berättar han om en händelse där han upplevde att hans kvinnliga 

arbetskollega hade lägre förväntningar på honom som man. Glenn berättar om en händelse där 

han skulle sätta upp ett par gardiner och där hans kvinnliga arbetskollega reagerade med att 

säga ”det trodde man inte att du kunde, att sätta upp ett par gardiner”.  

Glenn: ”[…] förväntningarna är lite lägre ställda på män […] Reaktionen där ”det trodde man inte 

att du kunde, att sätta upp ett par gardiner”.  

Det som kan tolkas i Glenn citat ovan är att arbetssysselsättningen med att sätta upp ett par 

gardiner inte verkar vara en manlig aktivitet och därav reaktionen från hans kvinnliga 

arbetskollega. Därmed verkar Glenn i linje med Nordberg (2005) försöka praktisera den 

moderna diskursen av maskulinitet, då det kan tolkas som att han utför en ”kvinnlig” 

arbetssysselsättning och därav motsätter sig den stereotypa normen av maskulinitet.  Händelsen 

med Glenn kan även tolkas som att han reflekterar över genusskillnaderna samt 

genushierarkierna på en radikal nivå, då han både verkar i någon form erkänna 

genusskillnaderna och genushierarkierna och där han även genom sin handling med att sätta 

upp ett par gardiner verkar utmana genusordningen (Simpson, 2011:381). Där hans kvinnliga 

arbetskollega istället verkar reflektera över genusskillnaderna samt genushierarkierna på en 

icke-reflexiv nivå, då det enligt Glenns upplevelse kan tolkas som att hon inte alls verkar vara 

medveten om att hon genom sin kommentar vidmakthåller genusskillnaderna samt 

genushierarkierna (Simpson, 2011:381). Händelsen med Glenn och hans kvinnliga 

arbetskollegas reaktion kan tolkas som att Glenn inte uppfyller de förväntningar som ställs på 

den manliga kroppen, då han verkar gå emot den stereotypa normen av maskulinitet. Enligt 

Connell (2008:116) kan händelsen med Glenn uppfattas som att han enligt sin kvinnliga 

arbetskollega inte lever upp till det manliga idealet och istället kan komma att betraktas som 

den underordnade mannen. Hans kvinnliga arbetskollegas reaktion kan därmed betraktas som 

en upplysning om att han inte bör utföra dessa arbetssysselsättningar, då han utmanar även sin 

maskulina identitet. 

Det är inte enbart i arbetet med de kvinnliga arbetskollegorna informanterna upplever en 

svårighet att upprätthålla vad Nordberg (2005) kallar för den moderna maskulina diskursen. 

Utan även i arbetet med vårdtagarna upplever informanterna svårigheter med att vara män. Det 

handlar framförallt om två fenomen. Det första beskriver samtliga informanter att de haft eller 
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har problem med. Det gäller intima arbetsuppgifter, där informanterna framförallt lyfter 

duschningen av kvinnliga vårdtagare. Dock har Glenn även varit med om situationer där han 

stött på manliga vårdtagare som inte velat ha hjälp av manlig personal vid duschningen. Den 

andra situationen samtliga informanter upplever att de har stött på svårigheter med att vara män 

har handlat om arbetssituationer så som att städa, diska och tvätta. Här nedan beskriver tre av 

informanterna dessa situationer där de har stött på svårigheter med att vara män i arbetet med 

vårdtagarna.  

Filip: ”[…] vissa tanter [kvinnliga vårdtagare] har inte velat ha hjälp när det gäller duschningen. 

Många som inte vill ha män som ska duscha dem.”  

Glenn: Jag har varit med om att vissa manliga vårdtagare inte velat ha hjälp av manlig personal, 

när vi skulle duscha dem. 

Bert: […] städningen var också en sådan sak som de kvinnliga vårdtagarna inte ville ha hjälp med. 

De trodde att jag inte kunde städa, diska och sånt. 

Det som kan tolkas från samtliga tre informanter är att de upplever svårigheter när det gäller 

vissa arbetsuppgifter till följd av att de är män. Även i dessa situationer verkar informanterna 

försöka anpassa sig till den moderna maskulina diskursen som beskrivs av Nordberg (2005). 

Dock verkar de uppleva svårigheter med att gå emot den könstraditionella arbetsdelningen som 

beskrivs av Whittock (2003), där män exkluderades från moderanpassade egenskaper. Där 

duschning, städning, diskning och tvättning kan tolkas som moderanpassade egenskaper. Den 

moderna diskursen av maskulinitet som beskrivs av Nordberg (2005) upplevs som en onaturlig 

och icke-accepterande roll att som man förhålla sig till, i föreliggande studie. Att informanterna 

verkar försöka anpassa sig till den moderna diskursen av maskulinitet kan tolkas som en icke 

förväntad roll att som man anta. Enligt Connell (2008) skulle det kunna tolkas som att den 

manliga kroppen inte förväntas bli associerad med den moderna diskursen av maskulinitet som 

Nordberg (2005) diskuterar om. I alla fall inte i de tre situationerna med Filip, Glenn och Bert 

i de ovanstående citaten. Det kan tolkas som att informanterna förväntas anta den traditionella 

maskulina diskursen, då de verkar uppleva svårigheter med att ta sig an den moderna diskursen 

av maskulinitet och därmed gå emot den stereotypa normen av maskulinitet. Även i 

interaktionen med vårdtagarna kan det tolkas som att informanterna är påverkade av den 

hegemoniska maskulinitetsnormen. Där det kan tolkas som att informanterna på ett indirekt sätt 

genom att inte kunna utföra vissa arbetsuppgifter till följd av att de är män inte lever upp till 

den ”naturliga” formen av maskulinitet och att svårigheten att anta sådana 
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arbetssysselsättningar fungerar som en indikator för vad en man inte bör göra och därmed inte 

bli betraktad som den underordnade mannen (Connell, 2008:116) 

Vidare så berättar två av informanterna Börje och Bert om svårigheter de har upplevt med att 

vara verksamma undersköterskor och reaktionerna de har fått av sina vänner. I båda fallen 

verkar det som att informanternas yrkesval medfört att de har blivit ifrågasatta i relation till sitt 

yrkesval.  

Börje: Mina vänner menar att mitt val av yrke är rena bajstorkaryrke. De tror att jag hela dagarna 

torkar bajs. Men det är så mycket mer än det…det är bara en liten procent i arbetet.  

Bert: Många av mina vänner tycker att jag borde hitta ett annat jobb och inte jobba med ett 

kvinnligt yrke…men jag trivs med mitt jobb. Det har varit jobbigt ofta.  

Händelserna med Börje och Bert kan tolkas som att de som män inte borde vara verksamma 

som undersköterskor och istället borde anta andra yrken, trots att både Börje och Bert verkar 

vara nöjda med sitt yrkesval. Paralleller med citaten ovan med Börje och Bert kan dras till 

Henson och Rogers (2001) studie där männen stötte på institutionaliserade utmaningar i relation 

till deras maskulinitetsidentitet, främst i relation till den hegemoniska maskuliniteten. Männen 

i deras studie misslyckades att anpassa sig till den hegemoniska maskuliniteten på två fronter. 

Dels då deras yrkesval inte innebar en roll som familjeförsörjare i form av att yrket ansågs vara 

av låg status samt dålig lön, men även där deras heterosexualitet ifrågasattes (Henson & Rogers, 

2001). I Börjes och Berts citat kan det tolkas som att deras vänner verkar enligt deras utsagor 

anse att yrket som undersköterska är av låg status och lön, då båda två uppmuntras till att sluta 

och ta sig an ett annat yrke. Men även i Berts fall verkar yrket som undersköterska 

problematisera hans heterosexuella identitet, då hans vänner verkar associera yrket för att vara 

ett kvinnligt yrke. 

Det som kan tolkas i citaten med Börje och Bert är att deras yrkesval kan associeras med den 

moderna diskursen av maskulinitet som Nordberg (2005) talar om. Även i citaten med Börje 

och Bert verkar den moderna diskrusen av maskulinitet innebära svårigheter för män, där det 

kan tolkas som att de anses vara vad Connell (2008:116) menar med underordnade män. Det 

som därmed kan tolkas är dels att Bert och Börje inte uppfyller de förväntningar på vad den 

manliga kroppen förväntas göra enligt deras vänner och att de därmed genom sitt yrkesval inte 

konstruerar en ”riktig” form av maskulinitet.  

Det verkar som att informanterna i föreliggande studie inte enbart upplever fördelarna med att 

vara män i relation till sitt yrkesval, som det har nämnts i tidigare kapitel (se kap. 6.2.1 Den 
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överordnade). Utan vad vi har sett i detta kapital verkar de även uppleva svårigheter och 

utmaningar med att vara män i ett kvinnodominerat yrke. Förklarningen till detta skulle enligt 

Connell (2008) kunna beskrivas med att förväntningarna de kvinnliga arbetskollegorna, 

vårdtagarna samt informanternas vänner har på den manliga kroppen inte stämmer överens med 

vad informanterna praktiserar eller försöker praktisera. Vidare kan det tolkas som att det är ett 

resultat av den hegemoniska maskulinitetsnormen, där män förväntas agera enligt ett manligt 

ideal. Informanterna verkar istället anta rollen som underordnade män (Connell, 2008:116).  

Att anta rollen som underordnade män kan associeras med Nordbergs (2005) definition om den 

moderna maskulina diskursen, som just innebar att män motsatte sig den stereotypa normen av 

maskulinitet. Därmed kan det tolkas som att informanterna möter motgångar då de bryter mot 

den traditionella normen av maskulinitet och följden blir att de upplever sig ifrågasatta som 

män i relation till sitt arbete.  

6.2.2.1 Den Etablerade 

Det här kapitlet är som sagt ett kompletterande kapitel till det föregående kapitlet (se kap. 6.2.2 

Den utomstående). Det tidigare kapitlet har handlat om vad för utmaningar och svårigheter 

informanterna upplevde när de antog i linje med Nordbergs (2005) definition om den moderna 

maskulina diskursen. Vidare har det framkommit olika strategier informanterna har använt sig 

av för att överkomma svårigheten och utmaningen med att anta sin yrkesroll i relation till den 

traditionella maskulina diskursen (Nordberg, 2005) som råder i arbetet på äldreboendet. Det är 

just vad detta kapitel behandlar, hur informanterna gör för att anpassa sig till den moderna 

diskursen av maskulinitet och bli accepterade i sin roll som manliga undersköterskor (Nordberg, 

2005).  

Som nämnt i det tidigare kapitlet (se kap. 6.2.2 Den utomstående) så upplevde informanterna 

att vissa arbetssituationer gjorde det svårt för dem att anpassa sig till sin yrkesroll, till följd av 

att de var män. Dock har informanterna beskrivit olika strategier de har använt sig av för att bli 

accepterade i rollen som manliga undersköterskor. Det har framförallt handlat om 

arbetssituationer i relation med vårdtagarna. Fyra olika former av strategier kunde ses från den 

insamlade datan med samtliga informanter. Det har handlat om utbildning, erfarenhet, egna 

reflekteringar om sin kroppshållning samt tonläge och att skapa en god kontakt samt samtycke 

med vårdtagaren.   

I Pers citat nedan kan det tolkas som att han upplever till en början svårigheter att övertyga 

vårdtagaren om att han som man kan städa. Där han använder sig utav två av strategierna, 
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nämligen utbildning och erfarenhet, för att på så sätt uppleva att han överkom svårigheten och 

därmed kunde utföra sitt jobb.   

Per: ”Jag fick oftast förklara att jag har läst [omvårdnadsprogrammet] detta och gått på [namn] 

gymnasiet och jag kan detta med städning. Jag berättar även att jag har haft andra praktikplatser 

som jag har fått lära mig på. […] man får ju som sagt bygga upp en relation med vårdtagaren eller 

patienten. Berätta lite…så att de känner en trygghet. Då går det lättare att jobba. ” 

Det som kan tolkas i Pers citat ovan är att han tycks uppleva att vårdtagaren är skeptisk om han 

som man kan utföra arbetssysslan med att städa. Vidare kan Pers citat tolkas som att det inte 

enbart gäller att kunna framföra sina egenskaper i form av att vara utbildad och ha erfarenhet 

av yrket. Utan Per verkar uppleva att bygga upp en god relation till vårdtagaren är grunden till 

att kunna utföra sitt arbete. Paralleller kan dras till Storm, Braedley och Chivers (2017) studie, 

där de menade att en stel organisationsmodell i form av att manliga vårdtagare inte kunde bygga 

upp en god relation med vårdtagarna även innebar att genusutmaningarna blev svårare att 

överkomma. Medan en flexibel organisationsmodell, där de manliga vårdtagarna hade 

möjlighet till att skapa en god kontakt med vårdtagarna, även innebar att männen överkom 

svårigheterna och blev accepterade i relation till sin yrkesroll (Storm, Braedley & Chivers, 

2017).  

För att överkomma svårigheten och att kunna få tillträde till att utföra sin arbetssyssla, menar 

Per, är vikten att skapa en god relation till vårdtagaren. Därmed kan paralleller dras till Storms, 

Braedlys och Chivers (2017) studie om att en flexibel organisationsmodell möjliggör att män 

överkommer svårigheterna till följd av traditionella genusnormer. Att Per verkar till en början 

uppleva att vårdtagaren var skeptisk om han kunde utföra arbetsuppgiften med att städa kan 

associeras med Whittocks (2003) studie, där män exkluderas från vissa arbetsuppgifter till följd 

av en könstraditionell arbetsdelning. Som Connell (2008) menar är genus ett resultat av 

historiska produkter samt historian som producent och det i sin tur skapar olika förväntningar 

på manliga respektive kvinnliga kroppar. Att Per till en början upplever en svårighet att anta 

arbetssysselsättningen med att städa kan därmed tolkas som resultatet av att städningen 

historiskt sett inte associerats med den manliga kroppen. Per verkar därmed utmana 

genusordningen och anta vad Nordberg (2005) kallar den moderna maskulina diskursen, dock 

sker denna form av maskulinitet inte utan en kamp. Vidare kan det tolkas som att Per ändå 

fordrar nya associationer till den manliga kroppen, i form av att även den manliga kroppen kan 

städa. Connell (2008) lägger vikten i att kroppsliga handlingar resulterar i att konstruera samt 

upprätthålla maskulinitet. Att som Per då försöka fullfölja en handling som traditionellt inte 
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verkar vara associerad till det manliga könet kan det ändå tänkas att hans handling är en del i 

processen att omstrukturera synen på maskuliniteten.  

I ett annat fall med Börje här nedan verkar även han ha en form av strategi för att överkomma 

svårigheten med att vara en manlig undersköterska. Börje berättar att han ständigt reflekterar 

över sin kroppshållning samt sitt tonläge för att inte verka hotfull i interaktion med vårdtagarna.  

Börje: ”När jag går in som en stor man i rummet så måste jag förhålla mig på ett särskilt sätt. Så 

jag inte framstår som hotfull […] utan försöker få till det som den stora nallebjörnen […] man 

får tänka på tonläget och kroppsspråket […] Till exempel hela tiden sätta sig på huk, då hon 

[vårdtagaren] sitter på sängkanten eller på en stol för att komma ner på samma nivå. Istället för 

att stå böjd över henne.” 

Det som kan tolkas från Börjes citat ovan är att han i linje med det Simpson (2011) kallar för 

den radikala nivån verkar erkänna för sig själv genusskillnaderna i form av att reflektera över 

att han som man måste förhålla sig på ett särskilt sätt för att inte verka hotfull samt att han 

genom sitt handlade därmed utmanar genusskillnaderna. Även Börje verkar anta vad Nordberg 

(2005) kallar för den moderna diskursen av maskulinitet, där han går emot de stereotypa 

normerna av maskulinitet. I McDowells (2015) och Herakovas (2012) studie motsatte sig 

männen även i deras studie den accepterande manliga normen, för att istället anta och anpassa 

sig till sin yrkesroll. De gjorde det för att värna om gruppkarisman och därmed även eliminera 

kulturella skillnader av kön för att det gav dem fördelar i arbetet (McDowell, 2015: Herakova, 

2012). På ett linkande sätt kan både Pers och Börjes upplevelse om att anta vad Nordberg (2005) 

menar med den moderna diskursen av maskulinitet vara en förklarning till varför de upplevde 

att de överkom svårigheten med att utföra vissa arbetsuppgifter, då de utmanade 

genusordningen och på så sätt även omstrukturerade förväntningarna på den manliga kroppen. 

I både Pers och Börjes citat kan likheter ses i Fosters och Newmans (2005) studie där männen 

i deras studie upplevde svårigheter att identifiera sig som män och istället förhöll sig till sin 

yrkesidentitet, för att kunna fullfölja sitt jobb.  

Att anta vad Nordberg (2005) definierar som den moderna maskulina diskursen verkar enligt 

informanternas utsagor innebära att de överkommer svårigheterna i arbetet med vårdtagarna. 

Däremot har vi sett att den traditionella maskulina diskursen Nordberg (2005) talar om är det 

som förväntas av män. Enligt Connell (2008) skulle det kunna förklaras med att den 

traditionella diskursen av maskuliniteten är vad som kan förväntas av män och att utmana den 

medför, som vi har sett, utmaningar för informanterna. Men att anta den moderna diskursen av 

maskulinitet, som Nordberg (2005) definierar den, är inget oöverkomligt. Utan det krävs att 
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män överkommer svårigheterna som innebär för denna form av maskulinitet. Att anta den 

moderna diskursen av maskulinitet verkar enligt informanternas utsagor, i detta kapitel, gett 

dem fördelar till att kunna utföra vissa ärenden som de tidigare haft svårigheter med, som män.   

 

7 Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur manliga undersköterskor förhåller sig till 

de genuskodade normerna de stöter på i sitt arbete på äldreboendet och varför de förhåller sig 

till dem, samt vad för olika maskulina identiteter som framträder när de etablerar sig till sin 

yrkesroll. Genomgående i alla informanternas utsagor framkom det ur empirin att de 

förväntades upprätthålla sig till vad Nordberg (2005) kallar för den traditionella maskulina 

diskursen. Den traditionella maskulina diskursen innebär att män förhåller sig till den stereotypa 

bilden av maskulinitet (Nordberg, 2005). Därför är det första huvudtemat (se kap. 6.1 Den 

traditionella manskonstruktionen) skapat för att förstå vad för genuskodade normer manliga 

undersköterskor förväntas förhålla sig till samt varför de förhåller sig till dem. Trots att många 

av informanterna inte alla gånger verkade självmant sträva efter att upprätthålla den 

traditionella manskonstruktionen var det förväntningarna från de kvinnliga arbetskollegorna, 

vårdtagarna och informanternas vänner som bidrog till att informanterna till slut ändå förhöll 

sig till dessa förväntningar. 

Förväntningar på den manliga kroppen är en del av maskulinitetskonstruktionen enligt Connell 

(2008). Som vi kan se var det de kvinnliga arbetskollegornas, vårdtagarnas och informanternas 

vänner som hade vissa förväntningar på den manliga kroppen (se kap. 6.1.1 

Maskulinitetsförväntningar). Vidare menar Connell (2008) att förväntningarna grundar sig i 

historiska processer, där genus enligt henne är resultatet av historian som produkt och producent 

som i sin tur ställer olika förväntningar på kroppen. Därmed kan det tolkas som att de kvinnliga 

arbetskollegorna, vårdtagarna och informanternas vänner är influerade av hur den manliga 

kroppen ska uppträda. Dock menar Connell (2008) inte enbart att förväntningarna på den 

manliga kroppen ligger till grund för hennes syn på konstruktionen av maskulinitet. Utan vad 

kroppen sedan gör ligger till grund för hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls (Connell, 

2008). Därmed är det inte enbart förväntningarna på den manliga kroppen som producerar den 

traditionella manskonstruktionen, utan att informanterna aktivt tar ställning till de 

förväntningarna (se kap. 6.1.2 Maskulinitetsförväntningar). Att informanterna sedan 
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upprätthåller sig till de traditionella genusförväntningarna och på så sätt försvarar sin maskulina 

identitet kan förklara varför de traditionella genusnormerna upprätthålls.  

Vidare undersöks det i det andra huvudtemat (se kap. 6.2 Den vårdande manskonstruktionen) 

hur manliga undersköterskor etablerar sig till sin yrkesroll i relation till de traditionella 

genusnormerna i arbetet på äldreboendet och därmed synliggörs den dynamiska maskuliniteten 

som Connell (2008) förespråkar om. I det första undertemat (se kap. 6.2.1 Den överordnade) 

kan det tolkas som att män vinner fördelar av den rådande traditionella genusnormen, till följd 

av den hegemoniska maskuliniteten. Där informanterna berättar att de bemöts med större 

respekt av vårdtagarna än vad de upplever de kvinnliga kollegorna bemöts med. Men även i 

vissa sammanhang menar även informanterna att de upplever att förväntningarna på att män 

ska kunna mer än kvinnor kan tolkas vara ett resultat av den hegemoniska maskuliniteten. Som 

vi sett tidigare konstrueras maskulinitet enligt Connell (2008) av de förväntningar samt handlar 

som associeras med den manliga kroppen. Med det sagt kan det tolkas som att män vinner 

fördelar till följd av den hegemoniska maskuliniteten. Även om informanterna inte aktivt tar 

ställning till upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten så vinner de fördelar till följd 

av den, enligt Connell (2008). Sådan form av maskulinitet, där män vinner fördelar till följd av 

den hegemoniska maskuliniteten, beskrivs av Connell (2008:117) som de delaktiga männen. 

Denna form av maskulinitet kan tolkas i linje med Nordbergs (2005) definition om den 

traditionella maskulina diskursen, då hegemonisk maskulinitet grundar sig i upprätthållandet 

av den patriarkala samhällsordningen samt upprätthåller den könstraditionella genusnormer.  

Den hegemoniska maskuliniteten innebär inte enbart att män är överordnade kvinnor, utan även 

att män kan vara underordnade andra män (Connell, 2008). I kapitlet (6.2.2) Den utomstående 

kan det tolkas hur informanterna ses som underordnade den hegemoniska maskuliniteten. 

Därmed kan det tolkas som att män inte enbart vinner fördelar till följd av den hegemoniska 

maskuliniteten, utan där de även kan uppleva missförhållanden i vissa kontexter till följd av att 

de är män. I samma kapitel beskrivs det att informanterna upplever svårigheter till att fullt ut 

fullfölja sitt jobb som undersköterska som ett resultat av att de är män. Där informanterna tog 

sig an arbetssysslor som inte traditionellt är associerade med maskulinitet (se kap. Den 

utomstående). Motståndet informanterna upplever skulle beskrivas av Connell (2008) med att 

informanterna inte lever upp till den dominanta och det accepterande manliga idealet. Att inte 

leva upp till det manliga idealet är vad Connell (2008:116) kallar för de underordnade männen. 

Denna kategori av män är viktig då den fungerar som en motpol till vad som inte är accepterade 

maskulina aktiviteter. 
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Dock har det kunnat tolkas som att informanterna ändå vinner på att gå emot den traditionella 

maskulina normen, för att anta vad Nordberg (2005) kallar för den moderna maskulina 

diskursen, i rollen som undersköterska. Fördelarna informanterna har upplevt av att anta den 

moderna maskulina diskursen är i arbetssituationer med vårdtagarna (se kap. 6.2.2.1 

Etableringen). Genom att informanterna anpassade sig till den moderna maskulina diskursen 

upplevde de även att de kom över svårigheterna med att vara män och därmed kunna utföra 

vissa specifika arbetsuppgifter, som de tidigare upplevde att de hade svårigheter med. 

Resultaten från föreliggande studie kan dras i linje med Luptons (2000) studie, där männen 

även i hans studie upplevde utmaningar med att anta en traditionellt kvinnlig sysselsättning och 

bekräfta sin maskulinet. Likt Lutpons (2000) studie där männen handskades med att bekräfta 

sin maskulinitet antigen genom att rekonstruera sina arbetssysselsättningar genom 

presentationen eller i praktiken för att överensstämma med deras föreställningar av 

maskulinitet. Liknade fall kunde ses i föreliggande studie där informanterna antog en annan 

form av maskulinitet och därmed skilja mellan sin maskulina identitet och yrkesidentitet. 

Föreliggande studie kunde även den visa på olika former av maskulinitet då manliga 

undersköterskor försökte etablera sig till sin yrkesroll. 

 

8 Slutdiskussion 

Som vi kunnat se associeras maskulinitet enligt Connell (2008) av en process där det ställs olika 

förväntningar på den manliga kroppen och hur den manliga kroppen agerar efter de 

förväntningarna. Därmed kan Connells (2008) resonemang förstås, att maskulinitet inte är 

statiskt. Utan som vi har sett i föreliggande studie är den föränderlig och att en viss form av 

maskulinitet existerar grundar sig att det finns redan olika förväntningar på den manliga 

kroppen, som är mer accepterande än andra. I och med det kan man förstå varför Connell (2008) 

avvisade de biologiska samt den humaniora eller samhällsvetenskapliga tolkningarna av genus 

och ansåg dem vara triviala. Genus grundar sig inte som vi har sett till fasta kategorier, utan att 

vissa former av maskulinitet är mer accepterande än andra grundar sig i att det redan existerar 

förväntningar på den manliga kroppen, som sagt. Dessa förväntningar kan grunda sig att man 

kan tro att maskulinitet är en fast kategori, då dessa förväntningar ständigt reproduceras. Som 

vi har sett i föreliggande studie var traditionella diskurser av maskulinitet mer accepterande än 

än den nya och moderna maskulina diskursen. Därmed kan det förstås varför informanterna 

upprätthöll sig till de förväntningar som ställdes på dem. 
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Vidare så kan inte maskulinitet konstrueras samt skapas utan en relation till den manliga 

kroppen och de förväntningar som ställs på den och de handlingar den utför. Därmed utesluter 

den humaniora eller samhällsvetenskapliga disciplinen om genus en viktig faktor som Connell 

(2008) menar är viktig i konstruktionen och upprätthållandet av maskulinitet nämligen 

kroppens handlingar. Som de humaniora eller samhällsvetenskapliga disciplinen förespråkar 

om att kroppen är passiv och att samhällsfenomen påverkar och därmed förutsätter den till att 

agera efter maskulina mönster missar poängen med vad som egentligen skapar de maskulina 

mönstren. Som Connell (2008) menar kan inga sociala fenomen framkomma i ett tomt vakuum, 

utan är ett resultat av sociala handlingar. Därför kan även den humaniora eller 

samhällsvetenskapliga beskrivningen om att kroppen ses som en neutral arena där sociala 

krafter påverkar den, betraktas som trivial. Som vi kunnat se i föreliggande studie antog 

informanterna vad Nordberg (2005) kallar för den moderna maskulina diskursen och därmed 

gick de emot den traditionella och stereotypa bilden av maskulinitet. På så sätt ses inte kroppen 

som enbart en mottagare för utformningen av maskulinitet, utan som vi sett genomgående i 

föreliggande studie är mäns aktiva val som påverkar hur maskulinitet konstrueras. Med det sagt 

visar Connells (2008) maskulinitetsteori den komplexa maskulinitetskonstruktionen, vilket de 

andra disciplinerna inte fullt ut visade med sina teorier om maskulinitetskonstruktionen och 

därmed kan de betraktas som triviala. Vidare så visar Connells (2008) maskulinitetsteori den 

dynamiska aspekten av maskulinitet. 

Som vi har sett förväntas informanterna dels upprätthålla sig till vad Nordberg (2008) kallar för 

traditionella samt moderna diskurserna av maskulinitet. Dock kan resultatet i föreliggande 

studie enbart förklara informanternas subjektiva upplevelse, om hur de har uppfattat relationen 

mellan sina kvinnliga arbetskollegor, vårdtagare samt vänner. Det kan tänkas att de kvinnliga 

arbetskollegorna, vårdtagarna samt vännerna skulle ha helt andra förklarningar till varför de 

agerade så som informanterna beskrev att de gjorde. Därför skulle föreliggande studie gynnas 

av att ny forskning samlar in mer data om den kvinnliga personalen, vårdtagare och vänner för 

att få en mer nyanserad och rättvis bild. Det i sin tur skulle antigen bekräfta resultatet eller 

ifrågasätta det. Men i vilket fall skulle resultaten i föreliggande studie stärkas om jag hade 

samlat in mer data i form av att intervjua de andra aktörerna eller genom en observationsstudie, 

då jag även kunde tolka aktörernas handlingar och på så sätt få en förstahandstolkning. 

Resultatet begränsas delvis även av det låga antalet informanter samt att de är verksamma på 

ett svenskt äldreboende. Då andra manliga undersköterskor i andra länder kanske hade bidragit 

till annan form av data. Men även informanternas sexualitet kan tänkas kunna påverka 
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resultatet. Det kan tänkas finnas manliga undersköterskor som inte alls hade upplevt att de 

måste förhålla sig till de förväntade traditionella maskulina normerna av att vara män. Det 

skulle därmed visa på helt andra resultat än de som redan har framkommit. Men även den 

kvinnliga personalens samt vårdtagarnas förväntningar på de manliga undersköterskorna kan 

resultera i att resultaten kan se annorlunda ut. Att den kvinnliga personalen eller vårdtagarna 

inte förväntar sig att de manliga undersköterskorna ska upprätthålla sig till traditionella 

maskulina roller skulle ge andra utfall. Därmed vill jag visa på att det finns en hel del kritiska 

moment med det resultatet som presenteras i föreliggande studie.  

      Nu när den färdiga produkten är klar skapades det nya tankar inom mig om vad forskningen 

behöver fortsätta att fokusera på. Genomgående beskriver både informanterna i föreliggande 

studie samt framkommer det i den tidigare forskningen att det som skapar svårigheter för män 

i kvinnodominerande yrken är en följd av den hegemoniska maskulina normen. Därför borde 

mer forskning undersöka hur yrkesroller kan bli mer könsneutrala för att på så sätt underlätta 

det motsatta könet till att anpassa sig till sin yrkesroll. 

      För att slutligen sammanknyta studien vänder jag mig till den problematik Twomeys och 

Meadus (2016) i inledningen diskuterade, om hur fler män skulle kunna rekryteras samt 

bibehållas inom vården. En strategi skulle kunna vara att uppmuntra de verksamma männen att 

anta vad Nordberg (2005) kallar för den moderna maskulina diskursen. Under intervjutillfällena 

verkade informanterna vara mer måna om att upprätthålla en yrkesidentitet och inte ständigt 

uppmuntras att anta vad Nordberg (2005) kallar för den traditionella maskulina diskursen. Dock 

kunde det tolkas som att informanterna hade det svårt att anpassa sig till den moderna maskulina 

diskursen, då de ständigt mötte motstånd och där de istället förväntades anta den traditionella 

formen av maskulinitet. Därför borde kvinnliga arbetskollegor uppmuntra samt stödja männen 

att anta den moderna diskursen av maskulinitet, för som vi har sett i denna studie underlättade 

det manliga undersköterskors arbete med vårdtagarna. Men även att manliga undersköterskor 

ges möjligheter till att etablera goda kontakter till sina vårdtagare, för att på så sätt även 

överkomma svårigheten med att vara manliga undersköterskor i arbetet med dem. I både den 

tidigare forskningen samt i resultatet av denna studie upplevde de manliga undersköterskorna 

att de accepterades av vårdtagarna då de skapade goda kontakter med varandra. Med det sagt 

hade mer utbildning om dels hur manlig vårdpersonal ska förväntas agera i linje med den 

moderna maskulina diskursen som beskrivs av Nordberg (2005) samt att deras kvinnliga 

arbetskollegor och vårdtagare uppmuntrar männen till denna form av maskulinitet.   Det hade  

nog kunnat förhindra att männen behöver handskas för att upprätthålla och balansera mellan 
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två olika former av maskuliniteter. Enligt de resultat som framkommit från denna studie skulle 

det kunna ses som strategier för att rekrytera samt bibehålla fler män inom vårdsektorn.  
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10 Bilagor  
 

10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Berätta om dig själv. 

- Hur ser din familj ut? Har du fru och barn?  

- Vad är din högsta utbildning? 

- Vad har du arbetat med tidigare? 

- Vad arbetade/arbetar dina föräldrar med? 

Berätta om ditt jobb inom vården. 

- Hur länge har du jobbat inom vården? 

- Hur kom det sig att du började jobba inom vården? 

- Vad tycker din familj, vänner om att du jobbar inom vården? 

- Hur ser dina arbetsrutiner ut på jobbet? 

Vilka utmaningar och svårigheter upplever du med ditt arbete inom vården? 

- Vad upplever du har varit utmanande och svårt med ditt arbete inom vården som 

man? Ge exempel.  

- Hur har du hanterat de utmaningar och svårigheter i ditt jobb? Ge exempel.  

Vad upplever du är bra med ditt arbete inom vården? 

- Är det något som du upplever har varit positivt med ditt arbete inom vården som 

man? Ge exempel.  

- Hur har då de positiva upplevelserna påverkat dig/ditt arbete inom vården? Ge 

exempel.  

Vilka utmaningar och svårigheter upplever du i arbetet med arbetskollegorna? 

- Vad har du upplevt varit utmanande och svårt att jobba med dina manliga/kvinnliga 

arbetskollegor? Ge exempel 

- Hur hanterade/hanterar du de utmaningar och svårigheter med dina 

manliga/kvinnliga kollegor. Ge exempel. 
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Vad upplever du har varit bra i arbetet arbetskollegorna? 

- Vad har du upplevt varit positivt i jobbet med dina manliga/kvinnliga 

arbetskollegor? Ge exempel.  

- Vad har du upplevt att dina manliga/kvinnliga arbetskollegor uppskattat med att du 

arbetar inom vården? Ge exempel. 

Vilka utmaningar och svårigheter upplever du i arbetet med patienterna? 

- Vad har du upplevt varit utmanande och svårt i arbetet med manliga/kvinnliga 

patienterna? Ge exempel 

- Hur hanterade/hanterar du de utmaningar och svårigheter i jobbet med dina 

manliga/kvinnliga patienter. Ge exempel. 

Vad upplever du har varit bra i arbetet patienterna? 

- Vad har du upplevt varit positivt i arbetet med dina manliga/kvinnliga patienter? Ge 

exempel.  

- Vad har du upplevt att dina manliga/kvinnliga patienter uppskattat med att du arbetar 

inom vården? Ge exempel. 
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10.2 Bilaga 2 

Missivbrev till enhetscheferna  

Hej!  

Mitt namn är Sanel och jag studerar sociologiprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 

går nu sista året. Sista året innebär även att vi ska skriva vår C-uppsats och det medför att 

studenten ska driva en forskning inom ett område. Jag själv är utbildad undersköterska och har 

jobbat framförallt inom hemtjänsten ett antal år. Själv har jag stött på framgång samt motgång 

inom vårdyrket som kille. Därför kom jag att intressera mig för temat – vad manliga 

undersköterskor upplever som utmanande och svårt, men även vad de upplever positivt inom 

yrket.  

Jag kan tänka mig att min forskning kan bidra även till Er, då ni har manlig personal. Ni kommer 

kunna ta del av vad män upplever som utmanande och svårt samt bra med arbetet och 

framförallt hur de hanterar det. På så sätt kan ni även få en förståelse i vad som kan förbättras 

och hur det kan göras.  

Vid intervjutillfället med informanten utgår jag från att informanten väljer den plats de vill bli 

intervjuade på. Detta gör jag för att informanten ska känna sig trygg. Självklart kommer inte 

arbetsplatsen väljas, om vi inte får tillträde till det. Det är något jag måste fråga er om. Jag vill 

inte att ni upplever att jag gör intrång på arbetsplatsen och stör, men om ni godkänner det och 

informanten vill det så ser jag inga problem med det. Under själva intervjutillfället kommer jag 

ställa frågor till informanten och denne kommer få besvara dem.  

När forskning bedrivs så är det väldigt viktigt att vi som forskare förhåller oss efter 

forskningsetiska principer. Det innebär att vi kommer anonymisera alla personliga uppgifter 

vad det gäller informanternas namn, arbetsplats och den staden de är verksamma inom och att 

all information om de kommer bevaras på ett tryggt ställe. Jag kommer även presentera mig 

och mitt syfte kort för informanterna. Efter det kommer de få tillfälle att fråga mig om de har 

några frågor. Sedan kommer de godkänna ett samtycke med sitt deltagande.  

Jag vill slutligen tacka dig för hjälpen. Tack för att du tog dig tid att ordna informanter till min 

studie. Utan dig hade min uppsats aldrig kunnat bli av.  

Bästa hälsningar Sanel 
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10.3 Bilaga 3 

Missivbrev till informanterna  

Hej!  

Jag vill först tacka dig för att du ställer upp och deltar i min forskning. Utan dig hade detta inte 

varit möjligt. Jag är själv utbildad undersköterska och har jobbat främst inom hemtjänsten. Nu 

studerar jag sociologi på Linneuniversitetet i Växjö och är inne på mitt sista år. Det innebär att 

vi ska göra en undersökning och jag har valt att undersöka vilka utmaningar, svårigheter och 

fördelar män inom vården har. Det jag vill undersöka är just era upplevelser vad som är bra och 

mindre bra med att arbeta inom vården. Jag själv som kille har upplevt en del utmaningar och 

svårigheter med jobbet inom vården. Men jag har även upplevt en hel del positiva sidor av 

arbetet inom vården.  

När man forskar är det väldigt viktigt att vi forskare inte skriver några personliga uppgifter om 

er. Det kan till exempel handla om era namn, där ni jobbar eller staden ni jobbar i. Därför 

kommer era namn att bytas ut till påhittade namn. Jag kommer även hitta på ett namn till den 

staden ni är verksamma inom. När ni intervjuas så finns det inga rätta eller felaktiga svar, utan 

jag är intresserad att veta vad ni upplever för utmaningar, svårigheter och fördelar med att arbeta 

inom vården. Alla uppgifter om er kommer förvaras på ett säkert ställe och ingen kommer läsa 

de, förutom jag. Om ni ställer upp på att bli inspelade kommer jag radera det inspelade 

materialet direkt efter att jag renskrivit det på papper. 

När det gäller inspelningen är den ett hjälpmedel för mig att hinna uppfatta allt ni sa, då jag inte 

är så snabb på att skriva. Jag hade uppskattat om du kunde ställa upp på att bli inspelade, då jag 

kan få mer information om det ni sa. Men det är helt frivilligt. 

Sist vill jag säga att intervjun är helt frivillig och att du när som helst kan avbryta. Om du känner 

att du inte vill prata mer eller inte vill bli intervjuad mer så säger du bara till och jag kommer 

inte fråga varför du inte vill delta mer. Nu vill jag fråga dig om du vill delta till denna intervju, 

eller om du har några frågor eller funderingar? 

 

Tack på förhand! 
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10.4 Bilaga 4 

Informanternas utsagor Beskrivande koder Tolkande koder 

Börje: ”Det är att boende 

eller patienter i allmänhet har 

större respekt så fort en man 

kommer in i rummet. […] så 

förutsätter de [vårdtagarna] 

automatiskt att ”här kommer 

läkaren”. […] de 

[vårdtagarna] har stor respekt 

för män i allmänhet och 

läkare i synnerhet.” 

 

Mannen upplever en respekt 

av att vara yrkesverksam i sitt 

yrke.  

Överordnade  

Filip: […] när vi ser att du 

[Filip] är där känner vi [Filips 

kvinnliga kollegor] oss mer 

trygga. 

Mannen upplever att hans 

närvaro sprider en trygghet 

till sina kvinnliga kollegor. 

Överordnade     

Sven: ”[…] så fort jag 

kommer in i bilden blir de 

[vårdtagarna] helt annan 

person, blir lugna. […] Jag 

får ta hand om vissa 

vårdtagare som är lite 

bråkiga de [deras kvinnliga 

kollegor] kan tycka det är 

tryggare med en kille.” 

 

Mannen upplever att hans 

närvaro sprider en trygghet 

till sina vårdtagare. 

Överordnade     

Bert: […] vissa patienter har 

ordagrant uttryckt att de 

trodde jag var läkaren. 

Många gånger har man även 

upplevt lite mer respekt…än 

Mannen upplever att han 

tilldelas en annan roll i 

relation till sitt yrke, samt 

därmed får större respekt än 

sina kvinnliga kollegor. 

Överordnade     
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vad mina kvinnliga kollegor 

har fått […] 

Glenn: ”[…] när vi bara 

jobbar endast två stycken på 

kvällen […] kommer alltid 

ens [kvinnliga]kollega in 

[…] och rådfrågar, trots att 

hon har jobbat här i 30 år och 

har högre kompetens än vad 

jag har. […] Att man får den 

rollen att man av någon 

anledning vet bäst. Trots att 

man inte gör det egentligen 

[skrattar lättsamt för sig 

själv]” 

 

Mannen upplever att hans 

kvinnliga kollegor ser upp till 

han och respekterar honom 

samt känner en trygghet av 

att rådfråga honom.  

Överordnade     
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