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Abstract 
Title: Men who are a little softer: A qualitative study of male assistant nurses’ 

experiences of working in a female-dominated industry  

Authors: Emma Hed and Emma Johannisson 

 

This study intends to gain understanding of male assistant nurses’ experiences of 

working in a female-dominated industry. The empirical material is based on eight 

interviews with male assistant nurses working in elderly care. To understand the 

experiences that have been illustrated we have used Connells (2009) and Hirdmans 

(2003) gender theories and Alvesson & Billings (2011) theory about the labour markets 

segregation.  

 

The majority of the male assistant nurses described the career choice as a coincidence, 

although a number of underlying factors emerged. Such as the social factor and good 

job opportunities in elderly care. The characteristics that the male assistant nurses 

believed where required for the job where the ability to empathize and to be calm. They 

also highlighted the differences they experienced in terms of the characteristics between 

men and women. The male nurses claimed to possess physical strength and efficiency, 

while women possess the opposite characteristics. The experiences also illustrated the 

division of labour that appears in the elderly care, where men are expected to do tasks 

that are technically, mentally and physically demanding more frequently than female 

colleagues. The male assistant nurses’ experiences also portrayed prejudices and 

resistors from female patients when it comes to tasks that include personal hygiene. 

Some female patients do not want the help from men. The men also pointed out the 

advantages they experience when it comes to tasks such as cleaning and laundry, 

privileges they possess due to gender.  

 

The result shows that it appears gender stereotypes regarding the division of labour as 

portrayed by the male nurse’s experiences. Tasks are often distributed by gender, which 

leads to a gendered division in the elderly care. This means that the male nurse’s 

masculinity is maintained even if the elderly care is associated with women. When men 

enter elderly care a gendered division of labour emerges. There also emerges some sort 

of balance between acting and behaving masculine due to gender, whilst maintaining 

female characteristics that the job requires.   
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de undersköterskor som deltagit i studien samt de 

enhetschefer som medverkade i bakgrundsstudien. Tack för att ni tog er tid och delade 

med er av era erfarenheter och tankar. Utan er hade studien inte varit genomförbar. Vårt 

varmaste tack!  

 

Vi vill även tacka vår handledare Magnus Persson för stöd och hjälp i processen. 

Magnus har varit en tillgång, och bidragit med värdefulla tankar och idéer som har 

inspirerat oss i uppsatsarbetet. Tack Magnus! 

 

Kandidatuppsatsen har varit en lärorik process som gett oss värdefulla erfarenheter och 

ytterligare fördjupade sociologiska kunskaper. Erfarenheter som vi tror oss ha nytta av i 

framtiden.  

 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete både vid med- och 

motgång.  

 

Emma Heed & Emma Johannisson 

Växjö, 2016 
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1 Inledning 
Vi tenderar att göra könsstereotypa yrkesval. Det finns dock ett antal kvinnor och män 

som väljer att arbeta inom yrken och branscher som domineras av det motsatta könet. 

Vård, omsorg och omhändertagande av äldre har länge förknippats med kvinnor och 

ansetts vara ett typiskt kvinnligt yrke (Alvesson & Billing, 2011:131-133). Men en liten 

andel män väljer att beträda denna kvinnodominerade bransch.  

 

Växjö kommun (2016), likt flertalet kommuner, har som mål att öka andelen män inom 

vårdyrken. Som bakgrund till studien intervjuades två enhetschefer inom äldreomsorgen 

i Växjö kommun. En enhetschef inom hemvården och en inom särskilt boende. De 

tillfrågades gällande deras erfarenheter kring manliga undersköterskor inom 

äldreomsorgen samt jämställdhet, med fokus på rekryteringsprocessen. Med 

bakgrundsstudien önskade vi få förståelse samt en inblick i branschen som de manliga 

undersköterskorna är verksamma i.  

 

Enhetscheferna ansåg att de inom Växjö kommun har ett strikt förhållningssätt vid 

rekrytering, vilket bland annat bygger på mångfald, personlighet, lämplighet, kompetens 

och erfarenhet. Båda enhetscheferna var tydliga med att de rekryterar en individ och inte 

utefter kön. Det som framhävdes som mest väsentligt vid rekryteringen av en 

undersköterska är vad personen bidrar med till arbetsgruppen, vilket belyses genom 

nedanstående citat. 

 

Det behövs män om de är duktiga, precis som det behövs kvinnor om 

de är duktiga. Så jag tycker inte det är själva könet som avgör om de 

ska ha ett arbete, utan det är vad man bidrar med i arbetsgruppen.  

Enhetschef inom äldreomsorgen 

 

Enhetscheferna talade om hur de tror att fler män, men även fler individer överlag skulle 

kunna motiveras till ett arbete inom vård och omsorg. De ansåg att högre lön och högre 

status troligtvis skulle kunna motivera fler till omsorgsyrken, men de ifrågasatte om det 

skulle intressera “rätt” personer om det är lönen som motiverar till ett arbete inom 

äldreomsorgen. Då de menade att personlig lämplighet är centralt för att arbeta inom 
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vård och omsorg. I citatet nedan illustreras en av enhetschefernas uttalanden gällande 

lönefaktorn som motivation. 

 

Jag är definitivt inte säker på att vi skulle få rätt personer om det är 

lönen som avgör, för det är ju drivkraften till varför man är på jobbet, 

att vilja vara behövd som är viktig.  

Enhetschef inom äldreomsorgen 

 

Samtidigt som enhetscheferna framhävde att de rekryterar utefter personlighet och 

kompetens samt vill åstadkomma en blandad arbetsgrupp som kompletterar varandra, 

framhöll de att män och kvinnor i viss mån bidrar med olika egenskaper och färdigheter. 

Det framkom att det finns vissa svårigheter med att ha manliga anställda, då manliga 

undersköterskor i högre utsträckning kan stöta på motstånd från brukare vid utförande 

av vissa arbetsuppgifter. Detta visar sig särskilt vid exempelvis intimhygien då det finns 

kvinnliga brukare som inte vill ha hjälp av manlig personal. Samtidigt trodde 

enhetscheferna att arbetsmiljön och arbetsklimatet skulle blivit något öppnare och mer 

drivande om det varit en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen.  

 

Enhetscheferna nämnde även de fördomar och föreställningar som finns angående 

undersköterskeyrket och äldreomsorgen. Dels framhävde de framställningen i media 

som oftast belyser dåliga arbetsförhållanden, och dels upplevde de att allmänhetens 

uppfattning av yrket är att det nästintill endast innefattar intimhygien. De ansåg att 

dessa föreställningar måste brytas för att motivera fler till ett arbete inom vård och 

omsorg. Genom förbättrad marknadsföring och att fler ges möjlighet till att praktisera 

och testa på yrket är deras förhoppning att undersköterskeyrket ska intressera fler samt 

att yrket och branschen ska erhålla en högre status.  

 

Mot denna bakgrund är vi intresserade av att få förståelse för manliga undersköterskors  

erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch och har därför valt att 

fokusera på manliga undersköterskor inom äldreomsorgen.  

 



  
 

7 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att få förståelse för manliga undersköterskors erfarenheter av att 

arbeta inom en kvinnodominerad bransch. För att undersöka detta har följande 

frågeställning aktualiserats: 

 

• Vilka erfarenheter om könstillhörighet kommer till uttryck i de manliga 

undersköterskornas skildringar av sitt arbete? 

 

2 Bakgrund  
Inom undersköterskeyrket är endast 7 % av de verksamma män och resterande 93 % är 

kvinnor, enligt yrkesstatistik från Statistiska Centralbyrån (2014a). Att vara 

undersköterska inom hemtjänst, hemvård och äldreboende samt förskolelärare tillhör det 

vanligaste yrkena för kvinnor, medan träarbetare och snickare samt installations-och 

servicetekniker är det vanligaste yrkena för män (Statistiska centralbyrån, 2014b, 

Statistiska centralbyrån, 2014c).  

 

För att illustrera arbetsmarknadens könsfördelning presenteras yrkesstatistik i 

diagrammet nedan (Figur 1). Stapeldiagrammet är skapat utifrån statistik hämtat från 

Statistiska centralbyrån. Diagrammet visar både de yrken som i hög grad domineras av 

det ena könet och de yrken som har en relativt jämn könsfördelning. 

 
Figur 1. 

(Statistiska centralbyrån, 2014a, 2014b, 2014c)  
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En yrkesprognos från Arbetsförmedlingen (2016) gällande undersköterskor i Sverige 

bedömer att tillgången på undersköterskor inte kommer att möta efterfrågan till följd av 

växande befolkning, stora pensionsavgångar samt för få antal nyutexaminerade 

undersköterskor. Samtidigt som det finns ett stort och växande behov av 

undersköterskor är det få som väljer att utbilda sig och arbeta inom detta yrke, och en 

särskilt liten andel av dessa är män.  

 

3 Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten redogörs den tidigare forskning som bedrivits inom den kontext 

som vår studie ämnar hamna. Forskningsöversikten har haft en tematisk utgångspunkt 

och är uppdelad i två teman med koppling till studiens syfte och frågeställning. Första 

temat, Kvinnor i minoritet, belyser kvinnors inträde i mansdominerade branscher vilket 

tenderar att dominera forskningsfältet och framhäver den ”lucka” som vi funnit kring 

rådande segregering på arbetsmarknaden vad gäller mäns inträde i kvinnodominerade 

branscher. Det andra temat, Mäns inträde i kvinnodominerade branscher, är relevant för 

vår studie då den åskådliggör den forskning som gjorts om män som valt att bryta mot 

stereotypa könsmönster på arbetsmarknaden och valt ett arbete inom vård och omsorg.  

 

Forskningsöversikten har fördelats enligt dessa två teman för att tydliggöra 

uppdelningen i den tidigare forskningen gällande brytare på arbetsmarknaden samt för 

att kunna jämföra tidigare studiers resultat med föreliggande studie om manliga 

undersköterskors erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch.  

 

3.1 Kvinnor i minoritet 

Tidigare forskning kring kvinnor och män som bryter mot de etablerade könsmönstren 

på arbetsmarknaden tenderar att främst belysa kvinnors inträde i mansdominerade 

branscher. Forskning om kvinnor i stereotypt manliga yrken redogör för svårigheten i 

att förändra könssegregeringen på arbetsmarknaden och bli accepterad i ett yrke som är 

förknippat med det motsatta könet. Detta illustreras bland annat i Pavvo Bergmans 

(2010) bok Kvinna bland stålmän samt i Wahl & Linghags (2013) studie Män har varit 

här längst. De båda lyfter fram de hinder som kvinnor stöter på vid inträde i 

mansdominerade yrken. Bergman (2010) beskriver kvinnornas erfarenheter av att arbeta 

på en manligt präglad arbetsplats då flertalet kvinnor under 1970-talet anställdes på ett 
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av Sveriges största stålverk. Bergman belyser även vad som krävdes för att kvinnorna 

skulle bli accepterade på arbetsplatsen (Bergman, 2010: 7-13, 27-28). Bergman menar 

att det fanns olika typer av kvinnor som gjorde att de antingen passade bättre eller sämre 

in i stålverkets gemenskap. De kvinnor som lyckades bra och vars egenskaper 

respekterades var den så kallade ”mamman” och ”den kompetenta kvinnosakskvinnan”. 

Dessa två personlighetstyper innebar kvinnlighet, men i en mer omsorgstagande och 

handlingskraftig form som var eftertraktad och omtyckt bland männen. Det var även 

väsentligt att kvinnorna visade att de klarade av de fysiskt krävande och tekniska arbetet 

(Bergman, 2009, s.95-98). För att kvinnorna inte längre skulle ses som en outsider på 

stålverket krävdes acceptans av såväl manliga kollegor som arbetsledare (Bergman, 

2009, s. 27-28).  

 

Wahl & Linghag (2013) diskuterar kvinnors inträde i industriella organisationer och 

framhäver kvinnornas synlighet gentemot männen samt vilken anpassning som krävs 

för att bli accepterade. De belyser även arbetsmarknadens segregering, könsstrukturer 

samt förändrings- och jämställdhetsarbete på industriföretag. De framhäver att kvinnor 

som är i minoritet på en arbetsplats blir så kallade ”symboler” för kvinnor generellt och 

måste få erkännande för sin kompetens för att kunna bevisa att de verkligen hör hemma 

i organisationen. För att anpassa sig till mansdominerade företagsstrukturer använder 

sig kvinnor av olika strategier. Exempelvis framhåller kvinnorna på industriföretaget sin 

likhet med männen och försöker distansera sig gentemot andra kvinnor (Wahl & 

Linghag, 2013:9-12, 122-124). 

 

I boken Organisationskultur och ledning belyser Alvesson (2015) likt Wahl & Linghag 

(2013) segregering och organisationskultur.  Alvesson (2015) menar att begreppen kan 

ge  en ökad förståelse för kulturen inom olika organisationer, branscher och företag 

(Alvesson, 2015:27). Han framhäver att organisationer bör studeras ur ett 

könsperspektiv för att belysa kulturella uppträdanden och könsföreställningar. Detta gör 

att vi blir mer observanta på de föreställningarna som finns gentemot män och kvinnor 

samt de könstereotypa uppträdanden som framträder inom mans- och 

kvinnodominerade branscher  (Alvesson, 2015:167) 

 

I forskningsrapporten Jämställt arbete: organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet 

från år 2014 framgår det att könssegregering finns både internt och externt på 
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arbetsmarknaden. Den externa segregeringen äger rum på samhällsnivå inom olika 

branscher och utbildningar. Den interna segregeringen utspelar sig inom specifika 

yrken, arbetsplatser och företag (Sverige, 2014:16-17). En av slutsatserna som 

framställs i rapporten är att det går att urskilja en positiv förändring vad gäller 

jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden, men för att vidare utveckling ska ske 

krävs ytterligare vetskap om de könsmönster som råder samt vad dessa har för betydelse 

för arbetsmarknaden, vad gäller normer, makt och status (Sverige, 2014:19). Detta 

framhåller även Abrahamsson (2009) i studien Att återställa ordningen där hon menar 

att det krävs kunskap samt en vilja för att förändra könsordningen på arbetsmarknaden. 

Hon talar om att organisationer ofta strävar och arbetar för jämställdhet, men ofta stöter 

på motståndskrafter som gör att segregeringen upprätthålls. Detta gör det svårt att 

förändra könsordningen på arbetsmarknaden. Abrahamsson framhäver dock att 

könssegregeringen och könskodningen av arbeten är föränderlig men tenderar att återgå 

till gamla mönster (Abrahamsson, 2009:14-19).  

 

3.2 Mäns inträde i kvinnodominerade branscher 

För att komma närmare vårt specifika forskningsområde har vi undersökt vad den 

tidigare forskningen kring mäns inträde i kvinnodominerade yrken och branscher 

frambringat, främst gällande män inom vård och omsorg. I Genusperspektiv på vård 

och omvårdnad beskriver författarna Strömberg & Eriksson (2010) hur genus formas 

och yttrar sig inom vård- och omsorgssektorn, men även hur maktstrukturer skapas, 

vidmakthålls samt vilka effekter det får (2010:9-10). Författarna belyser hur det är att 

vara manlig sjuksköterska då yrket sedan länge haft en starkt kvinnlig genusmärkning 

och kopplats samman med vårdande egenskaper. De män som bryter detta mönster 

särbehandlas ofta på ett positivt sätt och kan därmed ha lättare att stiga i hierarkin vilket 

upprätthåller genusordningen (2010:93-94, 109-110). 

 

Persson & Wadensjö (1998) har även de undersökt genusordningen och segregeringen 

på arbetsmarknaden. De menar att det i arbetslivet förekommer både en vertikal och 

horisontell segregering mellan män och kvinnor. Horisontell segregering innebär att det 

är en ojämn fördelning mellan män och kvinnor inom olika yrken på̊ arbetsmarknaden. 

Vertikal segregering betyder att det är en snedfördelningen av män och kvinnor på 

yrkespositioner. Detta är påtagligt inom vård och omsorgsbranschen vilket är en 

kvinnodominerad bransch, där män är i minoritet i de underordnade positionerna, men i 
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majoritet i de överordnade positionerna (Persson & Wadensjö̈, 1998:2, 7, 78). Alvesson 

& Billing (2011) framhåller detsamma i boken Kön och Organisation och menar att den 

västerländska arbetsmarknaden kännetecknas av såväl en vertikal som horisontell 

segregering och poängterar att endast ett fåtal sektorer, så som företagsekonomer och 

personaltjänstemän har en jämn könsfördelning. Boken bidrar med ett könsperspektiv 

på organisationer för att belysa hur segregeringen av män och kvinnor på 

arbetsmarknaden utspelar sig och har utvecklats (2011:13-18, 79-84, 87-89). Alvesson 

& Billing (2011) framhäver de upplevelser män erfar av att korsa arbetsmarknadens 

etablerade könsgränser och välja ett arbete inom kvinnodominerade branscher. 

Författarna menar att de män som bryter mot könsmönstret ofta möts av en uppmuntran. 

Samtidigt påpekar de att ett flertal män stöter på motstånd vilket kan få dem att avstå 

från att arbeta inom traditionellt kvinnliga arbeten. Män som exempelvis väljer att 

arbeta inom sjukvård och förskola kan betraktas som allt för maskulina för att utföra sitt 

arbete, då de inte upplevs besitta de vårdande och omhändertagande egenskaper som 

krävs. Detta kan få män inom kvinnoyrken att vilja och förväntas hävda sin maskulinitet 

genom att utföra mer maskulint präglade arbetsuppgifter, exempelvis mer tekniskt och 

fysiskt krävande uppgifter (2011:131-133). 

 

I studien Who rides the glass escalator? Gender, race and nationality av Price- Glynn 

& Rakovski från år 2012 undersöks ojämlikhet och diskriminering främst vad gäller 

arbetsvillkor och löner inom vården i USA. Studien syftar till att få en ökad förståelse 

för begreppet “glasrulltrappan” och hur detta utspelar sig för undersköterskor och 

vårdbiträden. Begreppet “glasrulltrappa” definieras av mäns ofta gynnsammare 

förutsättningar till att nå högre positioner inom arbetslivet, till skillnad från kvinnor som 

ofta stöter på motstånd när det gäller att nå överordnade positioner och möts av ett så 

kallat “glastak”. Resultatet av studien framhäver vita mäns gynnsammare fördelar 

gentemot andra samhällsgrupper inom vårdyrket (Price-Glynn, Rakovski, 2012). I vår 

studie om de manliga undersköterskorna kommer vi inte belysa rasfaktorn då vi vill få 

förståelse för de manliga undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch. 

 

I boken Manlighetens många ansikten av Johansson & Kuosmanen (2003) förs en 

diskussion om begreppen manlighet och maskulinitet i både arbetslivet och familjelivet 

(2003:7). Studien visar hur genusordningen upprätthålls inom olika yrken, och beskriver 
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mäns avståndstagande till vård- och omsorgsbranschen. Uppdelningen som finns mellan 

män och kvinnor vad gäller arbetsval är särskilt påtaglig inom vården där kvinnor är i 

majoritet och yrket ofta kopplas samman med kvinnlighet. I boken beskrivs hur de 

egenskaper som kopplas samman med manlighet inte anses som passande för vårdyrket, 

vilket gör att män distanserar sig från sjuksköterske- och undersköterskeyrket. Männen 

söker sig istället till mer överordnade positioner, vilket gör att genusordningen 

vidmakthålls (2003:103-104, 119). I studien Men choosing nursing skriven av Tom 

O’Connor (2015) beskrivs detsamma där han framhåller att sjuksköterskeyrket är starkt 

kopplat till kvinnlighet. Detta leder till att män i västvärlden kan stöta på svårigheter i 

arbetet som sjuksköterska, både vad gäller förväntningar och attityder ifrån 

omgivningen, men även hur de manliga sjuksköterskorna själva identifierar sig i sin 

yrkesroll och som män (O’Conner, 2015). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Genusteori 

Vård och omsorg är ett fält som sedan länge varit kvinnodominerat, och egenskaper 

som vårdande och omhändertagande anses stereotypt kvinnliga. De genusteorier som vi 

funnit vid inläsning på tidigare forskning är Connells (2009) teori om genusdimensioner 

samt Hirdmans teori om genussystem (2003). Dessa två genusteorier hjälper oss att få 

förståelse för de manliga undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch då de belyser samhällets sociala strukturer, vilket formar 

manligt och kvinnligt genus.  

 

4.1.1 Genusdimensioner 

Connell är professor i sociologi och har gjort flertalet studier om genus och 

maskulinitet. Connell (2009) menar att det mest centrala inom genussociologin är att 

genus skapas genom interaktion och genom sociala handlingar. Hon anser att genus 

härstammar ur samhällets struktur där maskulinitet och femininitet avser synliggöra hur 

vi förväntas vara som män och kvinnor (2009: 24-26). Connell menar att genus bör 

betraktas som en social struktur som är återkommande likt ett mönster. Ett mönster som 

upprepar sig i det dagliga livet och genom sociala aktiviteter (2009: 25).  
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Genom Connells (2009) genusteori får vi förståelse för hur genus yttrar sig i olika 

sammanhang. För att förklara detta har hon utvecklat en modell som inbegriper fyra 

olika dimensioner, vilka kallas; makt-, produktions-, symboliska- och 

känslodimensionen (Connell, 2009:106-116). Maktdimensionen inbegriper mäns och 

manliga egenskapers överordning gentemot kvinnor och kvinnliga egenskaper i 

samhället (2009:106-109). Produktionsdimensionen illustrerar arbetsdelningen mellan 

män och kvinnor. Män och kvinnor tilldelas olika arbetsuppgifter utifrån vad som 

betraktas maskulint respektive feminint. Dimensionen beskriver även den yrkes- och 

arbetsdelning som finns mellan män och kvinnor (2009:109-112). Den symboliska 

dimensionen förklarar de föreställningar och uppfattningar som tillskrivs män 

respektive kvinnor vilket påverkar såväl bemötande som de egenskaper som erhålls 

utifrån könstillhörighet (2009:115-117). Till sist talar Connell om känslodimensionen 

som förklarar hur genus styr vårt förhållningssätt till känslor och känslomässiga 

relationer. Dimensionen beskriver omgivningens känslomässiga engagemang och 

föreställning, vilket kan liknas vid fördomar som både kan vara positivt och negativt 

laddade (2009:112-114). Connell menar att de fyra dimensionerna av genus är beroende 

och betingade av varandra. Exempelvis påverkar den symboliska dimensionen 

produktionsdimensionen. Alltså vår föreställning och uppfattning om vad som betraktas 

manligt och kvinnligt påverkar vårt yrkesval samt arbetsdelning (2009:117).  

 

De fyra genusdimensionerna kan hjälpa oss att förstå och tolka de manliga 

undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch. Teorin 

kan även hjälpa oss att synliggöra de erfarenheter om könstillhörighet som kommer till 

uttryck i de manliga undersköterskornas skildringar av sitt arbete. 

 

4.1.2 Genussystem 

Som ett komplement till Connells (2009) teori om genusdimensioner har vi valt att 

använda oss av Hirdmans (2003) teori om genussystem då den tydliggör åtskillnaden 

mellan män och kvinnor samt vad som anses manligt och kvinnligt. Hirdmans 

genussystem bygger på två principer, könens isärhållning av manligt och kvinnligt och 

etablerandet av mannen som norm. Ett system som bygger på mäns och kvinnors olika 

uppgifter och roller (2003:126-127).  
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Hirdman (2003) framhäver mannen som normbärare, vilket innebär att manligt beteende 

och manliga egenskaper betraktas som det normativa och inger högre status än kvinnligt 

genus (2003:59). Mannen som normbärare innefattar både förpliktelser och privilegier 

(2003: 62-63).  

 

Hirdman (2003) beskriver att isärhållningen av män och kvinnor samt det som betraktas 

manligt och kvinnligt är varandras motpoler med åtskilda förväntade egenskaper. 

Egenskaper som är stereotypt manliga är bland annat psykisk och fysisk styrka, medan 

kvinnor erhålls egenskaper som är det motsatta så som mjuk, omhändertagande och 

känslosam (2003:48, 51). Isärhållningen medför att kvinnor och män finns på olika 

områden i samhället, både horisontellt och vertikalt, och ett exempel på detta är 

arbetsfördelningen och uppdelningen på arbetsmarknaden (2003:48, 66). 

 

4.2 Arbetsmarknadens könssegregering 

Tidigare forskning belyser arbetsmarknadens könssegregering och den uppdelning som 

finns mellan män och kvinnor både beträffande yrkesval och yrkesposition. Alvesson & 

Billing (2011) menar att den fördelning som finns mellan män och kvinnor på 

västvärldens arbetsmarknad är ett centralt ämne inom genusforskningen (2011:79).  

 

Snedfördelningen som finns på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor både gällande 

yrkesval och yrkesposition benämns som horisontell och vertikal segregering. 

Horisontell segregering belyser fördelningen av män och kvinnor inom olika 

yrkesområden. Vertikal segregeringen innefattar en ojämn könsfördelning gällande 

yrkespositioner, där män i större utsträckning innehar högre positioner (2011:13, 79, 87-

89). En förklaring till arbetsmarknadens könssegregering är att yrken, yrkespositioner 

och arbetsuppgifter associeras  med antingen män eller kvinnor med utgångspunkt i 

föreställningar om maskulinitet och femininitet (Alvesson & Billing, 2011:99). 

Alvesson & Billing (2011) beskriver den traditionella yrkessegregeringen där kvinnor 

dominerade inom arbeten som omvårdnad, socialvård och detaljhandel, medan män 

dominerade inom den tekniska och industriella sektorn. Könsstämpling av yrken lever 

kvar än idag vilket påverkar och medför att män och kvinnor är överrepresenterade samt 

underrepresenterade inom olika sektorer och yrkespositioner (Alvesson & Billing, 

2011:86).  
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Genom att ta utgångspunkt i Alvessons & Billings (2011) begrepp så som vertikal och 

horisontell segregering samt könsstämpling av yrken, kan vi få en förståelse för 

arbetsmarknadens könssegregering. Detta kan hjälpa oss att tolka och förklara de 

manliga undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad 

bransch då de valt att bryta stereotypa könsmönster genom sitt inträde inom 

undersköterskeyrket och äldreomsorgen. 

       

5 Metod  

5.1 Metodologisk ansats 

För att besvara studiens syfte och frågeställning ansåg vi att en kvalitativ 

datainsamlingsmetod var lämplig då vi önskade få förståelse för manliga 

undersköterskors erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch. Bryman 

(2011) menar att kvalitativ metod ger oss personliga beskrivningar samt frambringar 

informantens egen uppfattning och erfarenhet (2011:40, 340). Detta framhäver även 

Dalen (2008) som anser att den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig när man vill åt 

informanternas tankar, erfarenheter och upplevelser (2008:14). Genom kvalitativ metod 

fokuserade vi på de manliga undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch.  

 

5.2 Bakgrundsstudie 

I samband med att vi påbörjade vårt uppsatsarbete gjorde vi en bakgrundsstudie där vi 

intervjuade (intervjuguide, se Bilaga B) två enhetschefer inom äldreomsorgen, en 

enhetschef inom särskilt boende och en enhetschef inom hemvården. Med 

bakgrundsstudien önskade vi få bakgrundsförståelse för det fält som studien 

huvudsakligen ämnade undersöka, samtidigt som förstudien bidrog till vår 

problemformulering. Dalen (2015) menar att vi alltid beträder ett fält med en 

förförståelse och en uppfattning om det vi vill studera och få förståelse för. I mötet med 

empirin innehar forskaren en förförståelse gentemot materialet (2015:17-18). Med 

hänsyn till detta genomfördes bakgrundsstudien.  

 

Ledningsperspektivet på rekryteringsprocessen gav oss en aspekt utöver de manliga 

undersköterskornas skildringar och gav oss en inblick i verksamheten och branschen 

som undersköterskorna arbetar i. Intervjuerna gav oss även enhetschefernas erfarenheter 
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av att ha manliga anställda. Genom bakgrundsstudien vidgades vår förståelse och gav 

oss kunskap om rekryteringsprocessen och enheternas arbete med jämställdhet inom 

äldreomsorgen. Den ökade förståelsen hjälpte oss även att utforma relevanta frågor och 

följdfrågor till de manliga undersköterskorna.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde att ta fasta på den kvalitativa forskningsprocess som består av ett antal olika 

steg som bör planeras och utföras vid genomförande av en kvalitativ studie. En  process 

som påbörjas med en generell frågeställning och avslutas genom en färdigskriven 

rapport med analys och slutsatser (Bryman, 2011: 345-347, Dalen, 2015:31-32).  

 

Vi påbörjade vårt arbete med frågorna Hur är det att vara manlig undersköterska? samt 

Hur upplever de manliga undersköterskorna sin arbetssituation?. Efter inläsning på 

området och tidigare forskning samt med hjälp av bakgrundsstudien utvecklades våra 

Hur–frågor till en mer problematiserad och genomgripande fråga, då upplevelser av ett 

fenomen kan vara mer användbar som metodredskap. Genom tidigare forskning fann vi 

även den ”lucka” gällande mäns inträde i kvinnodominerade branscher. 

Forskningsöversikten och bakgrundsstudien bidrog med en förförståelse för det fält vi 

önskade undersöka och formulerandet av vår forskningsfråga. Den fråga vi istället fann 

intressant att undersöka var mer avgränsande och gav oss mer förståelse kring det vi valt 

att studera.  

 

Vi valde att studera manliga undersköterskor inom äldreomsorgen och önskade få 

förståelse för manliga undersköterskors erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch. Det var även genom inläsning på tidigare forskning och med 

stöd i bakgrundsstudien som vår intervjuguide utformades, tankegångarna kring urval 

av informanter samt val av teori påbörjades.  

 

Inhämtning och bearbetning av empiriskt material har skett i växelverkan med inläsning 

av teori och teoretiska begrepp för att utveckla vår förståelse samt för att kunna förklara 

och analysera de manliga undersköterskornas erfarenheter.  
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5.4 Urval 

Urval av informanter utgick ifrån studiens syfte och frågeställning. Innan vi påbörjade 

urvalsprocessen läste vi in oss på ämnesområdet för att urskilja vilka informanter som 

kunde besvara den uppsatta frågeställningen. Då studien syftar till att undersöka 

manliga undersköterskors erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch, 

äldreomsorgen, valde vi att enbart intervjua män som är yrkesverksamma 

undersköterskor inom denna bransch för att få ta del av deras erfarenheter.  

 

Studien omfattar åtta informanter som valdes ut enligt nedanstående kriterier: 

 

• Kön (man) 

• Arbetat inom äldreomsorgen i minst ett år  

• Yrkesverksamma undersköterskor inom äldreomsorgen  

 

Urvalskriteriet gällande könstillhörighet var till följd av att vi ville intervjua manliga 

undersköterskor inom äldreomsorgen då vi ville åt deras erfarenheter av att vara män 

inom en kvinnodominerad bransch. Det andra kriteriet innefattade att informanterna ska 

ha arbetat inom äldreomsorgen i minst ett år då vi ansåg att de därigenom har tillräcklig 

erfarenhet av branschen. Vid studiens urvalsprocess var en avgränsning gällande antal 

år männen arbetat som undersköterskor svår att dra till följd av manliga 

undersköterskors minoritetsposition inom yrket och branschen, men majoriteten av 

informanterna har arbetat inom äldreomsorgen under många år och huvudparten har 

varit yrkesverksamma som undersköterskor i flertalet år.   

 

Det sistnämnda kriteriet innefattar att informanterna skulle vara yrkesverksamma 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Undersköterskor återfinns inom en rad olika 

områden som sjukhus, psykiatrin och omsorg- funktionsnedsättning samt 

äldreomsorgen. Vi valde att undersöka äldreomsorgen, alltså både hemvård och särskilt 

boende, för att branschen och arbetsuppgifterna är förknippade med kvinnor och 

femininitet samt då branschen är kvinnodominerad. Genom att undersöka en och samma 

bransch ökar sannolikheten för att de manliga undersköterskornas erfarenheter är 

likartade och mönster kan återfinnas i empirin. En avgränsning gällande geografiskt 

område har gjorts för att insamlingen av empirin skulle vara praktiskt genomförbar. Vi 
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valde att avgränsa oss till området Växjö kommun och enheterna var av både privat och 

kommunal karaktär.  

 

5.5 Intervjuguide 

Genom inläsning på litteratur och tidigare forskning samt med stöd i vår 

bakgrundsstudie inhämtade vi kunskap om det vi ämnade undersöka. Inläsningen bidrog 

med en förståelse för arbetsmarknadens segregering och kvinnor och mäns inträden i 

branscher som dominerades av det motsatta könet. Det gav oss även en inblick i vård 

och omsorgs branschen. Detta var utgångspunkten vid utformandet av intervjuguiden 

(se Bilaga B). Intervjuguiden utformades enligt semistrukturerad karaktär. En 

semistrukturerad intervju inger både struktur och centrerar samtalet kring studiens syfte, 

samtidigt som flertalet frågor är “öppna” vilket bidrar till ett mer naturligt 

samtalsklimat. Informanterna ges därmed utrymme att tala utifrån egna erfarenheter och 

det fanns en möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

Dalen (2015) menar att intervjuguiden ska innefatta centrala teman som utgår ifrån 

studiens problemformuleringen och därigenom inringar studiens syfte (Dalen, 2015:35). 

Vår intervjuguide bestod av fyra breda teman. Yrket och arbetssituation, män inom vård 

och omsorg,  skillnader mellan manliga och kvinnliga undersköterskor samt attityder 

och förväntningar. Intervjuguidens fyra teman härstammar ur samt konkretiserar 

studiens syfte och frågeställning om de manliga undersköterskornas erfarenhet av att 

arbeta inom en kvinnodominerad bransch samt vilka erfarenheter om könstillhörighet 

som kommer till uttryck i deras skildringar av sitt arbete. Dalen (2015) framhäver att de 

inledande frågor bör vara av öppen karaktär för att få informanten avslappnad och allt 

eftersom belysa mer konkreta och specifika frågor (2015:35). Vi påbörjade intervjun 

med frågor av mer öppen karaktär gällande deras yrkesbakgrund och liknande. Därefter 

centrerades frågorna kring studiens syfte och frågeställning. För att avslutningsvis ge 

informanterna möjlighet att utveckla och tillägga eventuella utsagor och erfarenheter.  

 

5.6 Tillträde till fältet 

I samband med att intervjuguiden utformades togs första kontakten med fältet. Vi 

kontaktade enhetschefer inom äldreomsorgen, både hemvårdsenheter och särskilda 

boenden av privata och kommunala aktörer. Den initiala kontakten med enhetschefer 

skedde via mail alternativt telefon och vi kontaktade närmare ett tjugotal olika enheter. 
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Enhetscheferna fick förfrågan, om att i sin tur göra en förfrågan till de manliga 

undersköterskorna på enheten om att delta i vår studie. Vi valde att gå via enhetschefer 

då vi fann det svårt att få direkta kontaktuppgifter till manliga undersköterskor. Vi 

ansåg det även viktigt att enhetscheferna hade kännedom om att vi genomförde en 

studie och intervjuade deras personal då ett antal informanter gjorde intervjun på 

arbetstid. Att ett antal intervjuer genomfördes på arbetstid var stundtals en nödvändighet 

för att de manliga undersköterskorna skulle erhålla tid till intervju, vilket möjliggjordes 

genom vår initiala kontakt med enhetschefer. Flertalet intervjuer genomfördes dock på 

fritiden.  

 

Efter att enhetscheferna gjort en förfrågan angav de kontaktuppgifter till de manliga 

undersköterskor som var intresserade av att delta i studien. Därefter tog vi kontakt med 

undersköterskorna, och tid samt plats för intervjun bokades in.  

 

Förfrågan via enhetschefer gav totalt sju informanter. För att få ytterligare informanter 

att delta i vår studie tillfrågades även några av de informanter vi tidigare intervjuat om 

de hade någon bekant eller visste någon som arbetade som manlig undersköterska inom 

äldreomsorgen. Vår förhoppning var att få ihop ytterligare ett antal informanter. 

Förfrågan via tidigare intervjupersoner bidrog med en till informant vilket åskådliggör 

de manliga undersköterskornas minoritetsposition. Med totalt åtta informanter från fem 

olika enheter ansåg vi ha fått ihop ett empiriskt material med återkommande mönster 

och erfarenheter i de manliga undersköterskornas skildringar.  

 

5.6.1 Etiska överväganden 

Vid första kontakten med både enhetschefer och informanter informerades de om de 

etiska överväganden som vi förhållit oss till i vår studie. Vi presenterade oss själva, 

upplyste om studiens syfte, informerade om att medverkan är helt frivillig samt att de 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vi delgav även hur materialet kommer 

användas samt poängterade att total anonymitet inte kan garanteras, men att materialet 

kommer behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011:131-132, Vetenskapsrådet, 2003).  

 

Informanterna var medvetna om att enhetschefer och kollegor kunde ha kännedom om 

deras medverkan i studien till följd av att första kontakten främst skedde via dem. Vi 

framhöll dock att materialet behandlas konfidentiellt och att medverkan är frivillig. De 
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etiska överväganden vi förhållit oss till upprepades även vid intervjutillfället och 

informanterna tilldelades ett missivbrev (se Bilaga A) som innefattade information om 

studien, etiska förhållningssätt samt våra kontaktuppgifter. Direkt efter att intervjuerna 

transkriberats raderades ljudfilerna och transkriberingarna förvarades så att endast vi 

hade tillgång till materialet (Bryman, 2011:131-132, Vetenskapsrådet, 2003). 

 

5.7 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes antingen på stadsbiblioteket i ett grupprum alternativt på 

informanternas arbetsplats i ett avskilt rum. Vid varje intervjutillfället närvarade vi 

båda. Att vi båda deltog i samtliga intervjuer medförde att vi kunde turas om att 

intervjua medan en var mer passiv och observerade. Att vi var två vid intervjutillfället 

gjorde även att vi lättare kunde ställa följdfrågor samt att vi kunde diskutera intervjun 

direkt efteråt då vi båda hade en god insyn i intervjutillfället. Det medför dock att 

informanten blev i minoritetsposition och kan till följd av det känna sig obekväm. Vi 

märkte dock inte av några tendenser till besvär hos informanterna med hänsyn till detta, 

utan upplevde att informanterna var positiva till medverkan och att ämnet för vår studie 

belyses.  

 

Intervjuerna varade kring trettio minuter vardera. Intervjuernas längd varierade något 

beroende på hur detaljrika och djupgående informanternas skildringar och erfarenheter 

var. Varje intervju spelades in för att underlätta bearbetningen av det empiriska 

materialet. Intervjun transkriberades direkt efter intervjutillfället. Dels för att vi hade 

intervjusituationen i minnet och dels för att få transkriberingarna gjorda så snart som 

möjligt för att arbetsprocessen skulle fortlöpa.  

 

En reflektion vi gjorde gällande intervjusituationen var att informanterna stundtals 

ursäktade sig innan de svarade på en fråga då de trodde att deras svar kunde uppfattas 

som negativt gentemot kvinnor, och antog att vi eventuellt skulle ta illa upp till följd av 

vår könstillhörighet. Vi upplevde dock aldrig detta som ett hinder då informanterna 

tycktes uttrycka sina erfarenheter fritt.  

 

5.8 Bearbetning av material 

Transkribering och bearbetning av materialet skedde redan efter att de första 

intervjuerna genomförts. Intervjuerna transkriberades och bearbetades i växelverkan 
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med de teorier och begrepp som vi valt för att få förståelse för de manliga 

undersköterskornas erfarenheter. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att initiera 

kodningen i tidigt skede för att få en ökad förståelse för det insamlade materialet 

(2011:523). Efterhand som transkriberingar var gjorda påbörjades en analys av 

materialet, vilket skedde genom en tematisk analys för att hitta intressanta mönster i de 

manliga undersköterskornas erfarenheter. En tematiskt analys ska enligt Bryman (2011) 

innefatta ett sökande av olika teman med anknytning till studiens huvudsakliga 

forskningsfråga (Bryman, 2011: 527-529). I vårt fall, de manliga undersköterskornas 

erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch. 

 

6 Resultat och analys 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat vilket bygger på de manliga 

undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom en kvinnodominerad bransch, 

äldreomsorgen. Resultatet varvas med analyser som hämtats från studiens teoretiska 

utgångspunkter.    

  

6.1 Yrkesvalet 

6.1.1 Männens väg in i yrket 

Majoriteten av informanterna beskrev vägen in till yrket och yrkesvalet som en 

tillfällighet. Några av de manliga undersköterskorna valde att gå ett omsorgsprogram på 

gymnasiet och har därav erhållit en yrkesexamen som undersköterska, medan andra valt 

att ändra sin tidigare yrkesbana och omskola sig till undersköterska.  

 

Det vet jag inte, det bara blev så när man valde utbildning när man 

var yngre. 

 

Jag var trött på att jobba i industrin det gav ingenting, det gav bara 

lönen sen var det inte mer. Man la hjärnan på sängbordet ungefär. 

Sen hade jag turen att bli uppsagd, annars hade jag kanske stått där 

än idag. Så det är ju en tillfällighet.  

 



  
 

22 

Ovanstående citat illustrerar två olika vägar till yrkesvalet. Det ena valet beskrevs som 

ett slumpartat gymnasieval, vilket var återkommande hos flertalet informanter. Det 

andra citatet framhävde en annan väg till undersköterskeyrket. En omskolning och 

ändrad yrkesbana som även det framhölls som ett val till följd av olika tillfälligheter. 

Några arbetade tidigare inom industrin och valde att skola om sig, dels till följd av 

uppsägningar och dels då de ville ha ett mer socialt och givande arbete.  

 

Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, så jag ramlade in på ett 

bananskal kan man säga. Jag sökte dom här livsviktiga jobben för jag 

visste inte riktigt vad jag skulle göra under sommaren och dagen efter 

så ringer enhetschefen och veckan efter så var jag anställd liksom. 

Sen efter det så kände jag att det här är någonting jag vill göra bara, 

ett inre kall typ. Så ja det var så jag kom in på banan.  

 

Citatet illustrerar informantens yrkesval som beskrevs som slumpartat, samtidigt som 

det härstammar ur ett aktivt sökande och behov av arbete. Personal- och arbetsbehovet 

inom äldreomsorgen påtalades av flertalet informanter som menade att 

arbetsmöjligheterna är många inom äldreomsorgen. De manliga undersköterskorna 

framhävde även att män som söker sig till äldreomsorgen erhåller ett visst privilegium 

gällande att få ett arbete till följd av deras minoritetsposition. 

 

Även om informanterna beskrev yrkesvalet som slumpartat har samtliga gjort ett 

medvetet val att stanna inom yrket och branschen. I princip samtliga informanter delgav 

att det som främst påverkade yrkesvalet och det som fått dem att stanna inom sektorn, 

var att de ville arbete med människor samt önskade ett givande och socialt arbete, något 

som framträder genom citatet nedan.  

 

Det är ju glädjen hos brukarna egentligen och det är ju att få hjälpa 

dem att klara av sitt liv dagligen som gör att jag fortsätter liksom. 

 

Vad som var genomgående gällande yrkesvalet var att samtliga informanter påtalade att 

de i den initiala kontakten med äldreomsorgen och undersköterskeyrket blivit av med 
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sin föreställning om branschen och yrket, vilket exempelvis skett genom en praktik eller 

bekant som arbetar inom äldreomsorgen.  

 

Informanterna tenderade att beskriva yrkesvalet och vägen in till yrket som en 

tillfällighet, även om deras skildringar vittnar om något annat. Nästintill samtliga 

informanter påbörjar sina beskrivningar av yrkesvalet som att de var slumpartat, för att 

därefter beskriva ett aktivt val där en rad bakomliggande faktorer framträder. För att 

sedan återknyta till att det var en tillfällighet. Faktorer så som goda arbetsmöjligheter, 

arbetets sociala faktor samt ett behov av att känna sig behövd och att få hjälpa 

framträder i informanternas skildringar av vägen in till yrket.  

 

Att de manliga undersköterskorna trots dessa bakomliggande faktorer tenderade att 

beskriva yrkesvalet som en tillfällighet och slump tyder i viss mån på ett 

avståndstagande från ett aktivt yrkesval. Detta kan eventuellt förklaras genom männens 

normbrytande val gentemot arbetsmarknadens könssegregeringen. Att vara man och 

välja att göra inträde i ett stereotypt kvinnligt yrke innebär att göra två val, ett val bort 

från ett typiskt manligt yrke och ett val mot ett stereotypt kvinnligt yrke. Männen har 

valt att gå emot normen för vad som betraktas som ett manligt arbete och istället gjort 

inträde i en bransch som är starkt kvinnligt kodad. Alvesson & Billing (2011) menar att 

vård och omsorg är ett yrke som är förknippat med kvinnor och femininitet (2011:131-

133). Yrkesvalet blir därigenom ett överskridande mot rådande könsmönster och bidrar 

till isärhållningen av könen som framhävs enligt Hirdmans genussystem (2003: 48, 51). 

Ett system som männen genom sitt yrkesval valt att bryta emot.  

 

6.1.2 Fler män inom vård och omsorg 

Vid frågan om vad som skulle kunna motivera fler män till ett arbete inom vård och 

omsorg nämnde majoriteten av de manliga undersköterskorna att högre lön och högre 

status troligen skulle kunna motivera fler män till vårdyrket. Flertalet menade även att 

högre lön och högre status skulle kunna bli resultatet av fler män inom vård och 

omsorg. Informanterna menade att en ökad andel män troligen skulle vara fördelaktigt 

både för äldreomsorgens arbetsförhållanden och arbetsklimat. Ett antal informanter 

framhöll att genom en jämnare könsfördelning skulle troligtvis arbetsklimatet bli 

öppnare, vilket de trodde skulle bli gynnsamt för arbetsgruppen. Några informanter 

framhävde även att män inte skulle acceptera de arbetsförhållanden som råder inom 
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äldreomsorgen idag. Arbetsförhållanden så som schemalagda delade turer skulle inte 

godtas om det var fler män inom branschen. 

 

Nej jag tror faktiskt att det är gamla fördomar till viss del, sen är det 

ju lönen tror jag och arbetstider också, hade det varit ett manligt yrke 

med sådana här arbetstider hade det varit mycket bättre betalt, men 

delade turer hade ju inte funnits till exempel. 

 
Vad som även framträder i ovanstående citatet, förutom resonemanget gällande 

arbetsförhållanden och arbetsklimat, är stigmatiseringen kring äldreomsorgen som 

eventuellt bidrar till en ovilja hos män att söka sig till vård och omsorgs yrken. Likaså i 

citatet nedan illustreras stereotypa fördomar gentemot äldreomsorgen.  

 

Alltså jag tror att det blivit lite stigmatiserat från förr i tiden och att 

tyvärr så lever det fortfarande kvar att det är ett så kallat kvinnoyrke, 

precis som bilmekaniker ska vara ett mansyrke och att de här 

normerna då skulle hålla män borta från detta yrket vilket jag tycker 

är väldigt synd.  

 
Informanterna framhöll att stigmatiseringen och föreställningen gentemot 

äldreomsorgen bidrar till mäns frånvaro och i viss mån motstånd till ett arbete inom 

branschen. De nämnde att mäns avståndstagande till stor del beror på fördomar om att 

det är ett så kallat ”kvinnoyrke”. Informanternas uttalanden om fler män inom vård och 

omsorg illustrerar isärhållningen av vad som betraktas som ett manligt respektive 

kvinnligt yrke. Detta kan förstås med hjälp av Connells (2009) produktionsdimension 

då hon menar att yrken könskategoriseras (2009:109-112). Vård och omsorg  är en 

bransch som är starkt kvinnligt kodad och förknippad med kvinnor och femininitet. 

Alvesson & Billing (2011) menar att  yrkes- och arbetsuppdelningen mellan män och 

kvinnor är traditionsenligt åtskild beroende på vad som anses typiskt manligt och 

kvinnligt (2011:99).  

 

Informanterna menade även att förbättrade arbetsförhållanden och arbetsklimat skulle 

kunna motivera fler män till ett arbete inom äldreomsorgen, samtidigt som det kan bli 
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effekten av fler män. Bland annat nämndes högre lön, högre status och ändrade 

schemaläggningar. De manliga undersköterskornas resonemang kan förstås som ett 

uttryck för Connells (2009) maktdimension, då män och vad som är manligt förknippat 

inger högre status än vad som associeras med kvinnor (2009:106-109). Alvesson & 

Billing (2011) menar att män inom kvinnodominerade yrken kan generera högre status 

och lön för samtliga (2011:132).   

   

6.2 Egenskaper 

Flertalet informanter beskrev att egenskaper som empati, förståelse att vara lugn och 

inneha social kompetens är viktiga egenskaper att besitta som undersköterska inom 

äldreomsorgen. Informanterna beskrev även att det är väsentligt att kunna sätta sig in i 

andras situationer samt se brukarens behov. Några nämnde även förmågan att samarbeta 

och vara en god lyssnare. Citaten nedan belyser informanternas uttalanden gällande 

viktiga egenskaper inom äldreomsorgen. 

 

Ja alltså socialt och viss empati och förståelse liksom, man lyssnar.  

 

Man ser ju en röd tråd ofta på dom männen som arbetar inom vården 

liksom, jag ska inte kalla att det är våra kvinnliga drag men alltså det 

är kanske lite män som är lite mjukare eller hur jag ska uttrycka det. 

 

Informanterna beskrev även den skillnad som de upplever vad gäller typiska manliga 

och kvinnliga egenskaper. Många av informanterna upplevde sig erhålla särskilda 

egenskaper som att vara rak, tydlig, effektiv och handlingskraftig. De beskrev kvinnliga 

kollegors  egenskaper som det motsatta så som osäkerhet, velande och en avsaknad av 

handlingskraft.  

 

Sen kan det vara samma sak att prata om att vi behöver en hylla i 

tvättrummet till exempel eller i tvättstugan, men det kan man ju prata 

om hur länge som helst, men det kommer aldrig upp någon hylla och 

då kan man sätta upp hyllan direkt istället.  
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Sen kanske vi inte alltid är lika gnälliga vi män, men som man tänker 

kvinnor kan vara utan att och inget illa menat så, men det kan ju bli 

lite såhär tjafs och ja lite sådär.  

 

Flertalet nämnde även att de förväntas vara både psykiskt och fysiskt starkare än sina 

kvinnliga kollegor samt inneha tekniska färdigheter oavsett om det är sanningsenligt 

eller ej. Ett antal informanter påpekade att de inte besitter de tekniska kunskaper som 

förväntas till följd av könstillhörighet, vilket de då var tvungna att motbevisa.  

 

Överlag ansåg informanterna att män och kvinnor besitter olika egenskaper och att det 

skulle vara fördelaktigt ifall arbetsplatsen var jämställd. Genom en jämnare 

könsfördelning ansåg ett antal informanter att arbetsklimatet hade blivit positivare och 

stämningen på arbetsplatsen hade blivit skojfrisk, vilket citaten nedan belyser.  

 

Det kanske skulle, gladare kanske, mer skojfriskt liksom och kanske 

inte lika mycket gnäll kanske, för tyvärr är det ju så att det är rätt lätt 

för damer och tjejer att beklaga sig rätt mycket. 

 

Så det är ju alltid bra med lite jämvikt om man säger så. Eftersom att 

vi har lite olika egenskaper kvinnor och män så kan det vara bra att 

blanda upp. 

 

Flertalet av informanterna ansåg att bemötandet var positivt från såväl brukare och 

kollegor som omgivning, och ansåg att de inte blivit bemötta annorlunda på grund av 

sitt kön. Dock uppmärksammas och synliggörs männen på arbetsplatsen, vilket överlag 

beskrevs som en positiv uppmärksamhet, men som stundtals kan upplevas påfrestande 

något som belyses i uttalandet nedan.   

 

Antingen man vill eller inte så syns man ju på ett annat vis, dom 

lägger ju märke till en både på gott och ont kanske.  
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Männens minoritetsposition resulterade även i att de stundtals upplevde ett utanförskap, 

en synlighet samt en saknad efter manliga kollegor. Samtliga informanter påtalade att de 

kvinnliga kollegorna emellanåt pratar för mycket om exempelvis julpynt och inredning, 

vilket informanterna ansåg oväsentligt och ointressant. I citatet nedan framgår en manlig 

undersköterskas resonemang gällande männens minoritetsposition inom branschen. 

 

Just för att vanligtvis så är man ensam man bland väldigt många kvinnor 

och självklart så ger det ju en sorts utanförskap men ändå inte.

  

I de manliga undersköterskornas skildringar framgick att de att männen förväntas besitta 

stereotypt manliga egenskaper, men bör även i viss mån erhålla kvinnligt förknippade 

egenskaper. De beskrev egenskaper så som psykisk och fysisk styrka samt tekniska 

färdigheter, vilket betraktas som manliga egenskaper. Samtidigt fordras män inneha 

empati, omhändertagande och vårdande karaktärsdrag, vilket är sammankopplat med 

feminint genus. Det skildras en form av balansakt mellan att vara och agera typiskt 

manligt, samtidigt som de till följd av yrkesvalet bör inneha stereotypt kvinnliga 

egenskaper. Hirdman (2003) menar att manliga och kvinnliga egenskaper är varandras 

motpoler då hon talar om könens isärhållning (2003:48, 51). Män inom vård och 

omsorg förväntas däremot besitta stereotypt manliga egenskaper samtidigt som yrket 

erfordrar kvinnligt betingade egenskaper. Den förväntan som illustreras i de manliga 

undersköterskornas erfarenheter om att besitta manligt associerade egenskaper kan 

förstås genom att genus härstammar ur samhällets struktur och de förväntas erhålla 

egenskaper beroende på könstillhörighet (Connell, 2009:24-26, Hirdman, 2003:48, 51). 

 

Samtidigt som informanternas uttalanden illustrerar en form av balansakt mellan att 

besitta maskulint och feminint förknippade egenskaper framhävdes även en 

kategorisering av stereotypt manliga och kvinnliga egenskaper. Männen beskriver 

manliga egenskaper så som tydlighet och handlingskraft, medan kvinnliga kollegors 

egenskaper innefattar osäkerhet och velande. Enligt Connells (2009) maktdimensionen 

framhålls mäns och manliga egenskapers överordning gentemot kvinnornas (Connell, 

2009:107). Genom att männen beskriver sig besitta dessa stereotypt manliga egenskaper 

uttrycker de ett form av hävdande av maskulinitet.  
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6.3 Könad arbetsdelning  

Informanterna var alla enade om att de arbetsuppgifter som ingår i undersköterskeyrket 

inom äldreomsorgen, är och ska vara detsamma för både män och kvinnor. 

Informanterna menade dock att de till följd av att de är män inom en kvinnodominerad 

bransch förväntas besitta och utföra både typiska manliga och kvinnliga färdigheter och 

arbetsuppgifter. Samtidigt som det framgick att det finns situationer och arbetsuppgifter 

som försvåras till följd av deras könstillhörighet.  

 

6.3.1 Den manliga domänen 

Flertalet informanter uttryckte att de förväntas inneha tekniska färdigheter, likväl som 

de oftare än sina  kvinnliga kollegor tillfrågas att utföra fysiskt krävande 

arbetsuppgifter, som att gå ut med sopor, köra matvagn och lyfta upp brukare vid fall. 

Männen uttryckte även att de tilldelas psykiskt krävande arbetsuppgifter i högre 

utsträckning, som när brukare är aggressiva och krävande. Männen ansåg att de tilldelas 

ovanstående uppgifter till följd av könstillhörighet och att de därigenom inger en 

trygghet gentemot brukare och de kvinnliga kollegor.  

 

Det är oftast att som kille eller man så får man oftast ta det tyngsta 

eller så, ja det jobbigaste eller när det är någon man vet är lite 

aggressiv och så, då är det alltid en man som får gå in dit. 

 

De manliga undersköterskorna beskrev övervägande fördelar med att vara man inom en 

kvinnodominerad bransch. Exempelvis underlättas matsituationer och medicingivning. 

Informanterna framhöll att brukare anser det positivt att möta en manlig undersköterska 

då personalstyrkan till stor del är enkönad. De ansåg även att kvinnliga kollegor och 

brukare i viss mån har överseende vad gäller de manliga undersköterskornas utförande 

av vissa arbetsuppgifter.  

 

Alltså mat och tvätt och städningen och så som kanske kan vara lite 

mer förlåtande om man har glömt det som man, än om en kvinna har 

glömt det, lite så.  
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Informanterna belyser kvinnliga kollegorna förlåtande inställning gentemot männen vid 

utförande av arbetsuppgifter så som städ och tvätt. Det framhölls dock att alla 

arbetsuppgifter ingår i yrkesrollen och bör utföras korrekt, även om de manliga 

undersköterskorna stundtals upplever sig erhålla en viss förmån. 

 

I de manliga undersköterskornas erfarenhet av arbetet och arbetsuppgifter framhävs en 

arbetsuppdelning som i viss mån uppdelas beroende på könstillhörighet. Männen 

beskrev att de i högre utsträckning än kvinnliga kollegor tillfrågas och utför 

arbetsuppgifter som kräver psykisk och fysisk styrka. Informanterna beskrev även att de 

vid utförandet av arbetsuppgifter så som städ och tvätt erhåller ett visst överseende från 

brukare och kvinnliga kollegor. Informanternas erfarenheter illustrerar en könad 

arbetsuppdelning där män i högre utsträckning utför manligt kodade uppgifter, samtidigt 

som de vid utförande av kvinnligt kodade arbetsuppgifter bemöts med ett visst 

överseende. Genom att männen ofta ombedes utföra sysslor associerade till maskulint 

genus uppmuntras männen att upprätthålla sin maskulinitet, och därigenom hävdas 

deras manlighet. Erfarenheterna illustrerar en föreställning om att män ska erhålla 

tekniska och fysiska färdigheter till följd av könstillhörighet. Samtidigt som när de utför 

kvinnligt präglade arbetsuppgifter bemöts de med en visst förlåtande inställning och en 

förmån (Alvesson & Billing, 2011: 131,133, Hirdman, 2003:66-67).  

 

6.3.2 Den icke manliga domänen     

Informanterna beskrev att de vid enstaka tillfällen har blivit ifrågasatta av brukare vid 

utförande av arbetsuppgifter som städ och matlagning. Ett antal brukare förväntar sig 

inte att det ingår i den manliga undersköterskans arbetsuppgifter, något som belyses 

genom nedanstående uttalanden.   

 

Ja vissa fördomar kan vara att vi män inte kan städa lika bra och 

kanske inte är lika duktiga på det här med maten och så vidare. 

 

Ja ofta har man då fått frågan ibland av vissa vill ha hjälp med att ställa 

in tv:n och fjärrkontrollen fungerar inte, kanalerna ligger fel och då tror 

dom kanske inte alltid att den kvinnliga personalen klarar det. 
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Ett antal informanter nämnde även andra situationer där de blivit ifrågasatta till följd av 

deras könstillhörighet, exempelvis betvivlades det att männen kan rulla hår och 

liknande. Informanterna menade att när arbetsuppgiften sedan utförs och brukaren 

därmed motbevisas upplevs både nöjsamhet och en viss förvåning. En svårighet som 

stundtals uppstår till följd av att de är män, är arbetsuppgifter som toalettbesök och 

dusch. Då ett antal kvinnliga brukare inte önskar hjälp av en manlig undersköterska. De 

upplevde till viss mån ett motstånd och en ovilja hos vissa kvinnliga brukare som inte 

vill ha hjälp av en man vid intimhygien. 

 

...däremot så är ju det här med duscha, vissa kvinnliga då vill ju inte 

ha män. Då får ju damerna ta det.  

 

Informanternas skildringar illustrerar den icke manliga domänen och de svårigheter som 

framkommer till följd av de manliga undersköterskornas könstillhörighet. Informanterna 

framhävde att de betvivlas kunna utföra arbetsuppgifter som städ, matlagning och 

skönhetsrelaterade uppgifter. De menade att ett antal brukar antog att ovanstående 

arbetsuppgifter inte ingick i de manliga undersköterskornas arbete. Connells (2009) 

symboliska dimension kan ge oss en förståelse för de erfarenheter som skildras i den 

manliga undersköterskornas uttalanden gällande brukarnas uppfattningar om att 

arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen är kvinnligt betingade. Den symboliska 

dimension hänför egenskaper beroende på könskategori (Connell, 2009:115). I 

informanternas erfarenheter uttrycktes även ett motstånd och en svårighet vid utförande 

av arbetsuppgifter som innefattar intimhygien. De manliga undersköterskorna menade 

att ett antal kvinnliga brukare inte vill ha hjälp av män vid intima situationer. Connells 

(2009) känslodimension beskriver omgivningens känslomässiga engagemang och 

föreställningar vilket kan liknas vid fördomar (2009:112-114). De manliga 

undersköterskorna erfarenheter av motstånd från ett antal kvinnliga brukare vid 

intimhygien kan därmed vara ett uttryck för eventuella fördomar mot män, vilket 

eventuellt kan grunda sig i en misstro gentemot män till följd av situationens sårbarhet. 

 

Den könade arbetsdelningen som uttryckts genom informanternas erfarenheter 

illustrerar nästintill en typifiering av könsmönster som råder inom äldreomsorgen. 

Hirdman (2003) menar att manligt och kvinnligt är varandras motpoler och män och 
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kvinnor innehar olika roller (2003:48). Män och kvinnor förväntas enligt informanternas 

erfarenheter besitta olika egenskaper och färdigheter vilket återskapar stereotypa 

könsmönster gällande uppdelning av arbetsuppgifter.  

 

7 Slutsats och diskussion 
Syftet med studien var att få förståelse för manliga undersköterskors erfarenheter av att 

arbeta inom en kvinnodominerad bransch och ämnade besvara frågeställningen; Vilka 

erfarenheter om könstillhörighet kommer till uttryck i de manliga undersköterskornas 

skildringar av sitt arbete? Nedan redogörs studiens viktigaste resultat och slutsatser 

vilket även sammankopplas med delar av tidigare forskning som presenterats i 

forskningsöversikten. 

 

Studiens mest framträdande resultat var de stereotypa könsmönster gällande 

arbetsdelning som skildrades genom de manliga undersköterskornas erfarenheter av att 

arbeta inom en kvinnodominerad bransch. I männens erfarenheter illustrerades det att 

arbetsuppgifter i viss mån fördelas och utförs i enlighet med könstillhörighet, vilket 

leder till en könad arbetsdelning. Den könade arbetsuppdelning som uppstår bidrar till 

att de manliga undersköterskornas maskulinitet hävdas och upprätthålls, även om de 

arbetar inom en kvinnligt kodad bransch. Äldreomsorgen är kvinnodominerad och 

kvinnligt genusmärkt, men när män gör inträde uppstår en könad arbetsdelning. Vad 

som skildras i de manliga undersköterskornas erfarenheter är att de utför manligt 

betingade arbetsuppgifter i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor, och erhålls 

överseende vid kvinnligt förknippade uppgifter. De manliga undersköterskorna menade 

dock att alla arbetsuppgifter ingår i yrkesrollen, men utifrån vad som illustrerades i de 

manliga undersköterskornas erfarenheter förekommer i viss mån en arbetsdelning till 

följd av könstillhörighet. De könsmönster som i enlighet med resultatet förekommer 

inom äldreomsorgen upprätthåller de sociala strukturer och normer för vad som 

betraktas manligt och kvinnligt. 

 

Det synliggjordes till viss del stereotypa beskrivningar av egenskaper de manliga 

undersköterskorna förknippar med män respektive kvinnor, vilket framhävde en 

typifiering av vad som betraktas vara manliga och kvinnliga egenskaper. De manliga 

undersköterskornas erfarenheter gav även uttryck för en form av balansakt mellan att 
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vara och agera typiskt manligt, samtidigt som det erfordrades kvinnligt förknippade 

egenskaper inom branschen.  

 

Vad som även framgått i studiens resultat var de privilegier och fördelar männen 

upplevde sig erhålla till följd av sin minoritetsposition inom branschen. Samtidigt 

skildrades vissa fördomar och svårigheter kopplat till könstillhörighet. De manliga 

undersköterskorna skildrade i viss mån en förmån vid utförandet av feminint 

förknippade arbetsuppgifter till följd av könstillhörighet. De kvinnliga kollegorna 

upplevdes erhålla överseende gentemot männen. Erfarenheterna synliggjorde även ett 

motstånd från främst kvinnliga brukare vid utförande av intimare arbetsuppgifter. De 

manliga undersköterskornas erfarenheter skildrar övervägande fördelar till följd av 

deras könstillhörighet, samtidigt som könstillhörigheten medför svårigheter och i viss 

mån ett motstånd. 

 

Männen har genom sitt yrkesval utmanat normen för vad som betraktas som ett manligt 

yrke. Majoriteten av de manliga undersköterskorna beskrev sitt yrkesval som 

slumpartat, även om deras skildringar snarare vittnar om ett aktivt yrkesval med en rad 

bakomliggande faktorer. Beskrivningen tyder i viss mån på ett avståndstagande från ett 

aktivt yrkesval. Att vara man och göra inträde i ett kvinnligt kodat yrke innefattar två 

val. Ett val bort från ett stereotypt manligt yrke och ett val mot ett typiskt kvinnligt 

yrke. Genom männens inträde i en kvinnodominerad bransch bryter de mot könens 

isärhållning och arbetsmarknadens könsmönster.  

 

Tidigare forskning domineras av kvinnors inträde i stereotypt manliga yrken och 

branscher. En av de mer framträdande studierna var Pavvo Bergmans (2010) Kvinna 

bland stålmän som belyser kvinnor på en manligt präglad arbetsplats och vad som 

erfordrades för att kvinnorna skulle accepteras (Bergman, 2010: 7-13, 27-28). Bergman 

framhåller främst två personlighetstyper av kvinnor som lättare blev en del av 

gemenskapen vilka han kallade “mamman” och “den kompetenta kvinnosaks kvinnan” 

(Bergman, 2009, s.95-98). Även Wahl & Linghag (2013) diskuterar kvinnors inträde i 

industriella organisationer och framhäver den anpassning som krävs för att kvinnorna 

ska bli accepterade. De framhäver att kvinnorna som är i minoritet på en arbetsplats blir 

så kallade ”symboler” för kvinnor generellt och måste få erkännande för sin kompetens 

för att kunna bevisa att de verkligen hör hemma i organisationen. Wahl & Linghag 
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beskriver likt Bergman (2010) att kvinnor använder av olika strategier för att erhålla 

acceptans (Wahl & Linghag, 2013:9-12, 122-124). I relation till vår studie om de 

manliga undersköterskorna framträdde inget behov av acceptans i samma utsträckning 

från kollegor. Däremot framgick det att brukare i viss mån motsätter sig manlig 

personal och i enlighet med vad som illustrerades i de manliga undersköterskornas 

erfarenheter synliggjordes därigenom i viss mån brister i de manliga undersköterskornas 

acceptans.  

 

Vad gäller mäns inträde i en kvinnodominerad bransch belyser författarna Strömberg & 

Eriksson (2010) i sin studie Genusperspektiv på vård och omvårdnad hur genus yttrar 

sig inom vård och omsorgs branschen och hur maktstrukturer upprätthålls. De 

framhäver även manliga brytares positiva särbehandling (2010:9-10, 93-95, 109-110).  

Även Johansson & Kuosmanen (2003) framhåller hur genusordningen vidmakthålls 

inom olika yrken. Uppdelningen som finns mellan män och kvinnor vad gäller yrkesval 

är särskilt påtaglig inom vården där kvinnor är i majoritet och yrket ofta kopplas 

samman med kvinnlighet och omhändertagande. Det beskrivs hur de egenskaper som 

kopplas samman med manlighet inte anses som passande för vårdyrket, vilket gör att 

män distanserar sig från sjuksköterske- och undersköterskeyrket. Männen söker sig 

istället till mer överordnade positioner, vilket gör att genusordningen vidmakthålls 

(2003:103-104, 119). Även i vår studie om manliga undersköterskors erfarenheter av att 

arbeta inom en kvinnodominerad bransch framgick det att det finns en tydlig 

uppdelning av manligt och kvinnligt vad gäller förknippade egenskaper, arbetsuppgifter, 

fördomar och förväntningar. Likt Strömberg & Eriksson (2010) samt Johansson & 

Kuosmanen (2003) upprätthölls och hävdades männens och manliga egenskapers 

överordning samt vidmakthåller samhällets strukturella uppdelning av män och kvinnor. 

Genom de manliga undersköterskornas erfarenheter har det framgått att männen erhåller 

privilegier och gavs överseende vid genomförande av vissa arbetsuppgifter. Det har 

dock inte framgått att männen sökt sig till högre positioner.   

 

Vi vill till sist även framföra våra tankar kring studiens generaliseringsmöjligheter. Vår 

studie om de manliga undersköterskors erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch har endast gett oss möjlighet att generalisera resultatet på̊ 

manliga undersköterskor inom äldreomsorgen. Vi anser däremot att studien bidrar till 

forskningen och förståelsen för män som gör inträde i stereotypt kvinnliga yrken och 
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branscher. Genom de manliga undersköterskornas erfarenheter illustreras i viss mån 

stereotypa könsmönster inom äldreomsorgen, vilket upprätthåller arbetsdelningen och 

samhällets sociala strukturer för vad som betraktas manligt och kvinnligt.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 
Hej, 

Vi heter Emma Heed och Emma Johannisson. Vi är två studenter som studerar sista 

terminen på Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och är nu i uppstarten 

av vår kandidatuppsats. Uppsatsen syftar till att undersöka hur det är att vara man och 

arbeta inom vård och omsorg, mer specifikt mäns erfarenheter av att arbeta inom en 

kvinnodominerad bransch. Vi har därför valt att göra en kvalitativ studie och önskar 

intervjua män som arbetar som undersköterskor inom äldreomsorgen. Därför vill vi nu 

intervjua dig som är man och arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen för att få 

ta del av dina erfarenheter av att arbeta inom ett kvinnodominerad bransch. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

att medverkan är helt frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjun kommer, med ert samtycke, att spelas in och transkriberas för att underlätta 

analysprocessen. Materialet kommer behandlas konfidentiellt och det är endast vi som 

kommer att ha tillgång till inspelningen. Den inspelade intervjun kommer att raderas när 

studien är avslutad. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er till oss för mer 

information. 

 

Emma Heed Emma Johannisson 

07x- xxx xx xx 07x- xxx xx xx 

xxxxxxx@student.lnu.se xxxxxxx@student.lnu.se 

  

Vänliga hälsningar, 

Emma Heed och Emma Johannisson  

 
 
  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Intervjuguide till män som arbetar som undersköterskor inom äldreomsorgen 

Yrket och arbetssituation 

1. Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

2. Kan du berätta om vad som gjorde att du valde att utbilda dig och arbeta som 

undersköterska? Vilka faktorer påverkade ditt yrkesval?  

3. Hur upplever du din arbetssituation? (Ex. status på yrket, arbetstider, allmän 

trivsel, kollegor/brukare). 

4. Kan du berätta om vad som får dig att trivas och fortsätta arbeta inom ditt yrke? 

5. Kan du ge exempel på vilka egenskaper man bör ha för att arbeta inom vård och 

omsorg? 

 

Män inom vård och omsorg 

6. Varför tror du att det är så få män som väljer att arbeta inom omsorgen? 

7. Tror eller tycker du att män blir behandlade/bemötta annorlunda som arbetar 

inom omsorgen? Både på arbetsplatsen och i allmänhet/i privatlivet? 

8. Anser du att det behövs fler män inom omsorgen? 

9. Hur skulle fler män kunna inspireras och motiveras till att utbilda sig och arbeta 

inom vård och omsorg? 

 

Skillnader mellan manliga och kvinnliga undersköterskor 

10. Finns det skillnader mellan män och kvinnor som arbetar inom omsorgen?  

11. Kan du ge exempel på eventuella fördelar och nackdelar med att vara manlig 

undersköterska på en kvinnodominerad arbetsplats? Bidrar män och kvinnor 

med olika inom vård och omsorg? 

12. Finns det arbetsuppgifter/situationer som underlättas eller försvåras av att vara 

man? Finns det särskilda arbetsuppgifter som ofta utförs av män? 

 

Attityder och förväntningar 

13. Vilka attityder och förväntningar finns gentemot en manlig undersköterskan i 

jämförelse med kvinnliga undersköterskor, finns det skillnader? Fördomar mot 

manliga undersköterskor? 

14. Vad skulle det kunna tillföra om arbetsplatsen var mer jämställd? 



  
 

III 

 

Övrigt 

15. Något mer du vill ta upp eller tillägga? 

 

Intervjuguide till enhetschefer inom äldreomsorgen 

Jämställdhet 

1. Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

2. Hur många män respektive kvinnor arbetar på arbetsplatsen? 

3. Anser du att det behövs fler män inom omsorgen? 

4. Kan du berätta om hur ni arbetar för jämställdhet på arbetsplatsen? 

5. Kan du ge exempel på vad det skulle det kunna tillföra om arbetsplatsen var mer 

jämställd? 

 

Rekrytering 

6. Hur tänker ni när ni rekryterar ny personal? 

7. Kan du ge exempel på vilka egenskaper man bör ha för att arbeta inom vård och 

omsorg? 

8. Varför är det så få män som väljer att utbilda sig och arbeta inom vård och 

omsorg? 

9. Hur kan man arbeta och göra för att skapa intresse, rekrytera och behålla män 

inom vård och omsorg? 

 

Övrigt 

10. Något mer du vill ta upp eller tillägga? 

 

 

 


