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Förord 
 

 
Vi vill tacka alla som hjälp till att göra vårt arbete till en bra uppsats! 
 
Tack alla respondenter som medverkat i vår undersökning med många insiktsfulla åsikter 
och synpunkter. 
 
Tack Nicklas Andersson på vård- och omsorgsförvaltningen för möjligheten att skriva 
uppsatsen och den villkorslösa hjälp vi fått. 
 
Tack Margareta Bjurklo, vår handledare, för mycket bra hjälp och feedback. 
 
Malin Hansson & Jonas Nyström 
 
Karlstad 
januari 2007 
 



Sammanfattning 
 
Jämställdhet är ett mål vårt samhälle strävar efter. Gamla könsroller och förlegad syn på 
maskulinitet och femininitet förhindrar grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. I 
debatten rörande jämställdhet, lika betalt för lika jobb, hamnar männen på kvinnodominerade 
arbetsplatser lite i skymundan.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad är en horisontellt segregerad organisation med en 
majoritet av kvinnor. En klar önskan från både anställda och ledning finns att öka andelen 
män inom vård och omsorg. Fördelarna med en jämställd organisation ses av samtliga men 
hur arbetet skall bedrivas för att uppnå denna önskan råder det större oklarhet om. 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån vår frågeställning ”Får och vill män arbeta inom vård och 
omsorg?” sprida ljus över olika delar av organisationen av intresse för jämställdhetsarbete. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en undersökning i vilken tre 
jämställdhetsfrågor ingick. Som en fördjupning av denna har vi använt oss av en kvalitativ 
studie för att undersöka fenomenet. Genom vårt val av undersökningsmetod vill vi uppnå en 
ökad förståelse för sociala processer och sammanhang för att därmed få en bättre insikt i 
människors livssituation och de val de gör. Generaliseringar rörande utfallet av vår 
undersökning som inkluderat tio medarbetare av olika kön, ålder, och utbildning blir svåra att 
göra i och med den kvalitativa ansats vi valt.  
 
Arbetet tar upp negativa och positiva sidor medarbetare möter i sin vardag och hur dessa 
påverkar individen. Omgivningens fördomar kan påverka mäns eventuella normbrytande 
yrkesval. Den negativa effekt detta får i samband med vård- och omsorgsförvaltningens 
bristfälliga jämställdhetsarbete, överskuggar de positiva aspekter jobbet har och reducerar 
därmed antalet tänkbara manliga arbetare. 
  
I vårt arbete kom vi fram till att, ja, män både får och vill jobba inom vårdsektorn men bara 
om man har karaktären att stå emot fördomarna och viljan att överkomma de hinder som står i 
vägen. 
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1. Inledning  
 
Jämställdhet avser mäns och kvinnor lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i 
samhället (Eriksson och Wallsten, 1985). Sedan mitten av 1970-talet har arbetet med 
jämställdhet varit en viktig del av den politiska debatten. För att reglera och ge kraft åt 
den önskade förändringen finns Jämställdhetslagen (SFS 1991:433). I denna ingår bland 
annat förhållningsregler för arbetsgivare, rörande hur de i sin roll, bör verka för ett mer 
jämlikt samhälle (Jämställdhetslagen SFS 1991:433). 
 
Det går att koppla samman kön och arbete. Att yrken knyts direkt till det biologiska könet 
har sitt ursprung i samhällets syn om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 
Tydliga paralleller kan även dras till ett yrkes könsdominans som kan ge förklaringen till 
varför vissa yrken associeras till ett specifikt kön (Alvesson & Due Billing, 1997). 
 
Vårdyrket i Sverige har en överrepresentation av kvinnor (www.scb.se, 2006). 
Företeelsen har medfört att vård och omsorgs sedan lång tid förknippats med det 
kvinnliga könet. Trots samhällets utveckling i övrigt så hänger mycket av de gamla 
uppfattningarna om yrkens könssymbolik kvar (Alvesson & Due Billing, 1997). Cross 
och Bagilhole (2002) påstår att fördomarna från omgivningen kan vara orsaken till att få 
män väljer att arbeta inom yrken förknippade med kvinnor. Männens vilja och ovilja att 
bryta denna trend tar Alvesson och Due Billing (1997) upp som ett socialt och kulturellt 
fenomen. 
 
Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) säger att arbetsgivare med fler än tio anställda är 
skyldiga att aktivt arbeta för jämn fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen. Enligt 
Baude (1998) bör arbetsgivarna sträva efter en 60/40-fördelning som innebär att minst 40 
procent av de anställda utgörs av det ena könet. 
 
Kommunerna, inom vilka många av de sektorer där horisontell könsfördelning återfinns, 
instämmer i samhällets önskan om bättre könsfördelning på arbetsplatserna. Ändå tillåts 
den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män fortgå, mer än 30 år efter att problemet 
först uppmärksammats (www.suntliv.nu, 2006). 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun är en organisation som erbjuder vård 
till äldre och omsorg till funktionshindrade medborgare. Förvaltningen har 2069 personer 
anställda inom hemtjänst, äldreboende, handikappomsorg, korttidsvård och 
administration. Arbetsstyrkan består av 91,5 procent kvinnor respektive 8,5 procent män 
(www.karlstad.se, 2006).  
 
Karlstad kommun har i samverkan med i de olika förvaltningarna satt upp mål för att öka 
jämställdheten i hela organisationen:   
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”Strategin för att bli en av landets mest jämställda verksamheter är 
jämställdhetsintegrering. Arbetssättet innebär att beslut, planering och genomförande av 
vår verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Avgörande för att få en 
jämställd verksamhet är kunskap som är av både teoretisk och praktisk karaktär. Därför 
arbetar vi aktivt med utbildning i jämställdhet och metodfrågor” (www.karlstad.se, 
2006). 
 
För anställning inom vård- och omsorg i Karlstad, finns krav om 
undersköterskekompetens för att säkra kvalitén på den tjänst som erbjuds vårdtagare. 
Undersköterskeutbildning erbjuds genom omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller 
genom Komvux vuxenutbildning (www.karlstad.se, 2006).  
 
Rekrytering av nya medarbetare till vård- och omsorgen i Karlstad sker på ett för sektorn 
vanligt förekommande vis, fasta tjänster fylls av vikarier som, genom Lagen om 
anställningsskydd (SFS 2006:440), har företräde till fasta tjänster (www.karlstad.se, 
2006). Förvaltningen använder sig av ett stort antal vikarier för att alltid ha full 
bemanning, i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige. 
 
Under hösten 2006 har det gjorts en stor kvantitativ enkätundersökning i hela Karlstad 
kommun för att ta reda på hur organisationen upplevs av de anställda. I undersökningen 
presenterades bland annat tre frågor rörande jämställdhet. Vård- och 
omsorgsförvaltningen är medveten om att organisationen har långt kvar tills dess att de 
kan kalla sig för jämställd.  
 
Frånvaron av män inom yrket går att konstatera utan vidare ansträngning men att förklara 
företeelsen utifrån männen själva, personliga val, fördomar från samhället, ovilja att bryta 
normer och självförverkligande har förvaltningen svårare att göra. Oklarhet om hur 
samhällets fördomar påverkar arbetssökande, då speciellt de manliga, medför en 
osäkerhet om i vilken ände problemet uppstår.  
 
Vad förvaltningens kompetenskrav har för betydelse, för huruvida män får anställning, 
och hur den bristfälliga arbetsmarknaden påverkar individen i valet mellan vård och 
omsorg, behöver få en förklaring.   
 
Kunskap om männens uteblivande från vård- och omsorgsprogrammet under 
gymnasietiden, gruppens alltjämt underordnade deltagarantal på Komvux, för att 
slutligen sporadiskt återfinnas i vård- och omsorgsförvaltningens olika delar, kan kanske 
bidra till en förklaring till bristen av män.  
 
Jämställdhetsfrågorna i kommunens undersökning har inte möjlighet att besvara något av 
dessa områden, vilket inte var dess syfte, utan snarare se om det fanns ett intresse för 
jämställdhet över huvudtaget. För att försöka förklara tidigare nämnda områden behövs 
djupare analyser kring jämställdhet. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet är att undersöka om män får och vill arbeta inom vård och omsorg i Karlstad 
kommun.
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2. Metod 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder och intervjutekniker som vi 
använder i vår undersökning. Redogörelsen kommer att innefatta både en teoretisk och 
en praktisk förklaring, för att skapa en så gedigen uppfattning om fenomenet som möjligt. 
Vi kommer även att ganska kortfattat ge en beskrivning av vårt urval till undersökningen 
samt förklara bearbetningsprocessen av intervjumaterialet.  
 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden används när informationen som söks är hårddata. Data kan 
inhämtas genom att en stor grupp människor får besvara ett antal standardiserade frågor i 
ett formulär (Darmer & Freytag, 1995). Fördelen med kvantitativ undersökning är att det 
går att göra statistiska generaliseringar mellan populationen och det som undersöks. 
Nackdelarna är att den inte lämpar sig för att mäta sociala förhållanden, relationer eller 
andra komplexa relationer mellan människor (Holme & Solvang, 1997). 
 
En kvalitativ undersökning behandlar mjukdata. Informationen som erhålls av 
intervjupersonerna kan variera och påverkas av den samverkan som uppstår mellan den 
som intervjuar och respondenten (Holme & Solvang, 1997). Urvalet sker efter vilka som 
kan tänkas besitta mest kunskaper inom ämnet som ska behandlas (Darmer & Freytag, 
1995). Fördelen med en kvalitativ undersökning är att den ger en ökad förståelse för 
sociala processer och sammanhang och därmed en bättre förståelse för människors 
livssituation. Till undersökningsmetodens nackdel är att det inte kan göras några 
statistiska generaliseringar, då resultatet inte speglar hela objektet utan bara en bråkdel av 
den population som undersöks (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie kring jämställdhet bland vård- och 
omsorgsförvaltningens anställda. Fördelarna med en kvalitativ ansats är att vi kan 
anpassa oss, vara flexibla, vartefter undersökningen fortskrider. Anpassningsförmåga till 
de svar vi fått av respondenterna blir mycket viktigt för att inte riskera att låsas fast i ett 
sätt att tänka, förutbestämt innan vi gjort undersökningen. Den interna giltigheten blir 
med arbetet högt, vilket vi eftersträvar, men som med alla kvalitativa undersökningar blir 
den externa giltigheten bristfällig.  
 
Vårt arbete baseras även på en kvantitativ undersökning om jämställdhet som kommunen 
i samverkan med TEMO genomfört på alla sina anställda. Undersökningen som baseras 
på tre generella frågor kring jämställdhet ska ligga som grund i vårt arbete hos vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
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2.2 Sekundär- och primärdata 
 
Det går att skilja mellan två olika typer av data; primär och sekundär. 
Primärdata innebär att forskaren samlar in upplysningar för första gången. Data inhämtas 
genom olika kombinationer av intervjuer, observationer och frågeformulär (Jacobssen, 
2002). Vid intervjutillfällena med medarbetarna hos vård- och omsorgsförvaltningen har 
vi erhållit ny information från våra respondenter, detta har behandlats som primärdata. 
 
Sekundärdata innebär att informationen ursprungligen kommer ifrån annan källa. Här är 
det inte forskaren som har samlat in informationen. Oftast skiljer sig ändamålet för 
datainsamlingen, dvs. en annan problemställning än den som forskaren vill belysa. 
Sekundärdata ingår ofta i kvantitativa undersökningar (Jacobssen, 2002). Vårt arbete 
baseras på en kvantitativ undersökning som vård- och omsorgsförvaltningen genomfört 
bland de anställda. Informationen presenteras i vårt empiriska avsnitt i form av 
sekundärdata. 
 

2.3 Intervjuer 
 
Vi har valt att genomföra en respondentintervju, en intervju med personer som direkt 
berörs av det vi undersöker (Holme & Solvang, 1997). Intervjumetoden lämpar sig bra i 
vår undersökning, då respondenterna utgörs av medarbetare i vård- och 
omsorgsförvaltningen, som direkt berörs av ojämställdhet i organisationen. På så vis når 
vi närmsta källan till informationen som vi söker.  
 
Intervjuerna har varit öppna och individuella. Vanligtvis utförs respondentintervjuer 
ansikte mot ansikte. Nackdelen är att det oftast är kostnadskrävande då undersökaren 
måste fysiskt förflytta sig från plats till plats. Telefonintervjuer tycks vara ett sätt att 
minska dessa kostnader. Dock tycks personer ha lättare för att tala om känsliga ämnen 
när man möter dem i person (Darmer & Freytag, 1995). På grund av ämnets komplexitet 
valde vi att genomföra intervjuerna ansiktet mot ansikte, vilket, tror vi, bidragit till 
ärligare och rakare svar, vilket är eftersträvansvärt. Alla respondenter arbetade inom 
Karlstad distrikt, vilket underlättade. 
 
Intervjumetoden blir en tvärsnittstudie vilket betyder att vi ska försöka återge 
verkligheten samt de företeelser som påverkar den verkligheten vid en given tidpunkt 
Jacobssen (2002). Vår inblick i vård- och omsorgsförvaltningen är mycket kort samtidigt 
som organisationen och dess kontext hela tiden lever och förändras. Därför kommer vi, 
för att få en historisk uppfattning om rådande förhållanden, att använda oss av 
retrospektiv utformning av intervjuerna. Respondenterna får möjlighet att återge 
händelsen såsom de minns (Jacobssen, 2002). Problem som genast kan identifieras som 
minnesförskjutning och efterrationalisering, tar vi i beaktande.  
 
Vi sökte upp respondenterna på respektive arbetsplats eller hem, på grund av 
kontexteffekten, dvs. den medvetna eller subliminala påverkan platsen har för intervjun 
och för de svar vi kan förväntas att få (Jacobssen, 2002). Vi ville att respondenterna 
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skulle känna sig bekväma. Intervjuerna ägde rum från slutet av november till början av 
december, under sammanlagt två veckor. Intervjuerna var personliga och tog en till en 
och en halv timme, vilket är optimalt under dessa intervjuförhållanden (Jacobssen, 2002). 
Det är viktigt att värna om respondenternas integritet och anonymitet (Patel et al, 2003). 
Respondenternas nämns därför inte med namn eller på annat sätt i arbetet som skulle 
avslöja deras identitet. Vi tror att det kan ha bidragit till en mer tillförlitlig information 
från de svarande.  
 
Genomförandet av intervjun skedde via anteckningar. Jacobssen (2002) menar att det för 
undersökaren kan vara problematiskt att hinna skriva ner allt som sägs under en intervju. 
Ett verktyg för att förhindra förlust av viktig information är bandspelaren. Fördelen är att 
intervjuaren får med allt som intervjuobjektet säger, ordagrant. Nackdelen är att 
bandspelaren kan hämma respondenterna, speciellt den äldre generationen (Jacobssen, 
2002). Vi båda, författarna till detta arbete, medverkade under intervjuerna, en fick leda 
diskussionen och den andra föra anteckningar, så turades vi om. Det var ett mycket enkelt 
och avslappnat tillvägagångssätt. Genom att ha väl förberedda stödfrågor så var det 
därför enkelt att göra anteckningar under intervjuns gång. Vi tyckte att det var överflödigt 
att använda oss av bandspelare, det skulle kunna hämma respondenterna i sina svar.  
 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
Vid de möten med anställda vid vård- och omsorgsförvaltningen har vi genomfört 
semistrukturerade intervjuer. Intervjutekniken innebär att man på förhand bestämt vissa 
frågor som beroende på situation kan ställas i olika ordningsföljd (Darmer & Freytag, 
1995). På så vis får respondenten större frihet och styrs då inte lika mycket av den som 
intervjuar (Jacobssen, 2002). Vi har under samtliga intervjuer använt oss av ett antal 
frågor som stöd i den öppna diskussionen vi fört runt huvudfrågeställningen. Vissa av 
frågorna behövde aldrig nämnas då svaren kom naturligt. Uppmaningar till utveckling av 
intressanta eller bristfälliga svar följer som ”kan du förtydliga det”, ”berätta mer om det” 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Stödfrågorna som ingick i intervjuerna utformade vi efter 
vår frågeställning: Får och vill män arbeta inom vård och omsorg? Respondenterna fick 
viss information om intervjuns syfte innan genomförandet för att inte låsa dem i deras 
tankeprocess.  
 

2.3.2 Urval 
 
Jacobssen (2002) tar fasta på urvalsprocessen och menar att en övre gräns på 20 personer 
ej bör överskridas. En övre gräns måste sättas därför att datainsamlingsmetoder kräver 
mycket tid och att de data vi får in är så rika på detaljer och upplysningar att vi inte klarar 
att analysera alltför stora mängder. I vår kvalitativa undersökning valde vi därför att 
intervjua tio personer. Vi ville täcka in så olika typer av respondenter som möjligt och 
valde därför att utgå ifrån kön, enhet och ålder. För att skapa trovärdighet i 
undersökningen, valde vi att intervjua fem män och fem kvinnor, för att få olika 
perspektiv kring ämnet jämställdhet. Därefter valde vi intervjuobjekt utifrån de olika 

 8



enheterna hemtjänst, äldreboende, handikappomsorg och korttidsvård. Att försöka täcka 
in alla enheterna tror vi är av vikt då problem kan vara olika tydliga i olika områden. 
Även ålder kan påverka hur man uppfattar problem, vi valde därför, för att täcka in 
många olika grupper ett åldersspann på 20-60 år. 
 

2.3.3 Bearbetning 
 
Intervjumaterialet sammanställde vi tillsammans, författarna, alltefter vi genomfört 
intervjuerna för att kontrollera att all relevant fakta medtagits. Därefter sammanställde vi 
samtliga svar och placerade dem under vara två huvudrubriker; får och vill män arbeta 
inom vård och omsorg. Genom att återknyta texten till arbetets huvudfrågeställning 
uppstår en röd tråd, vilket gör arbetet mer underhållande och stringent. I löpande text har 
vi sedan försökt skildra männens och kvinnornas uppfattningar av olika aspekter i 
organisationen. Vi har valt ut särskilda citat från intervjuerna och använt dessa som 
underrubriker i empirin, för att skapa ett intressantare upplägg. Respondenternas kön 
redogörs efter citaten och annan text där könet är av vikt för kontexten av empirin. 
Undersökningens svar var förvånansvärt entydiga, resultaten stärkte oss i vår tro på 
vikten av de svar vi fått från respondenterna.   
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3. Referensram 
 
Kapitel tre inleds med att förklara några relevanta begrepp för att ge ökad förståelse för 
kommande teoriavsnitt. Därefter behandlas männens inträde på en kvinnodominerad 
arbetsplats, och dess kontextuella effekt. För att knyta samman detta till vård och omsorg 
har vi valt att ta upp kommuners jämställdhetsarbete samt se till relevanta lagrum 
rörande jämställdhet och anställningsprocesser.  
 

3.1 Begreppsdiskussion 
 
I genusteori görs skillnad mellan två olika begrepp, det sociala könet och det biologiska 
könet (Wittbom i Modell & Grönlund, 2006). Genus åsyftar det socialt konstruerade 
könet och utgår från föreställningen om vad som är manligt respektive kvinnligt, detta 
utan att direkt koppla till fysiska kroppar (Johansson, 2000). Genom att utgå ifrån 
människors tankar, känslor och värderingar så får genusbegreppet en helt ny innebörd. 
Man talar här om femininitet och maskulinitet (Wittbom i Modell & Grönlund, 2006). 
Det biologiska konstruerade könet däremot förklarar det fysiska könet, att vara man eller 
kvinna (Johansson, 2000). 
 
Alvesson och Due Billing (1997) beskriver de karaktäriserande dragen hos de båda 
genusdimensionerna. Begreppet femininitet avser drag som samarbete, vårdnad, 
medlidande, känslighet och empati. Maskulinitet, å sin sida, betonar drag som hård, 
auktoritär, objektiv, utåtriktad, handlingsorienterad (Alvesson & Due Billing, 1997). 
Samhället har skapat en stereotyp bild av de olika könsrollerna vilket resulterar i den 
ganska påtagliga generaliseringen att män allt jämt förknippas med maskulinitet och 
kvinnor med femininitet. Den moderna synen menar att beteenden bottnar i ens sociala 
konstruktion och inte utifrån det biologiska könet. Oavsett biologisk tillhörighet så kan 
kvinnor och män ha olika grader av femininitet och maskulinitet (Wittbom i Modell & 
Grönlund, 2006). 
 
Begreppet feminism avser arbetet att försöka förbättra kvinnans ställning i samhället och 
uppnå jämställdhet med mannen. Historiskt så är feminismen förbunden med kampen för 
kvinnors ekonomiska, sociala och politiska självständighet. Den feministiska rörelsen har 
följt tre olika vågor: Kampen för lika rättigheter och rösträtt, uppvärderandet av kvinnan 
och utsuddandet av könsgränserna (Alvesson & Due Billing, 1997). 
 
Jämställdhet är ett mål, där män och kvinnor ska ges lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter i samhället (Eriksson och Wallsten, 1985). För att uppnå målet med 
jämställdhet genomfördes en politisk lagstiftning 1976, ur den kom jämställdhetslagen 
(Wahl, 2001). När man talar om jämställdhet så förknippas det ofta med kvinnornas rätt i 
samhället. Därför har begrepp som feminism och jämställdhet länkats samman. Mindre 
uppmärksamhet har dock riktats mot män inom minoritetsposter. Mannens arbetssituation 
har därför kommit lite i skymundan (Eriksson & Wallsten, 1985).  
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Kvantitativ jämställdhet, innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla 
områden s.k. 40/60 fördelning. Finns mer än 60 procent av ett kön i en grupp är den 
kvinno- eller mansdominerad (Eriksson & Wallsten, 1985). 
 
Kvalitativ jämställdhet, innebär att både kvinnors och mäns kunskaper samt erfarenheter 
värderas lika och tas tillvara och tillåts påverka utvecklingen inom alla områden 
(Eriksson & Wallsten, 1985). 
 

3.2 Kön och arbete 
 
Föreställningen om vad som är maskulint och feminint och vad som är naturligt och 
normalt för män respektive kvinnor styr och i vissa fall begränsar människor i många 
avseenden. Detta kan påverka dem i deras yrkesval och deras inställning till olika 
företeelser inom en organisation (Alvesson & Due Billing, 1997). 
 

3.2.1 Könssegregering 
 
Företag har en genuspräglad historia. Yrken och yrkestitlar har sedan långt tillbaka i tiden 
förknippats med det biologiska könet. Trots en synlig utveckling så hänger mycket av de 
gamla uppfattningarna om yrkens könssymbolik kvar. Man kan därför säga att de flesta 
jobb är könsstämplade av samhället. De definieras som feminina eller som maskulina och 
ses därmed som naturliga för kvinnor respektive män (Alvesson & Due Billing, 1997). 
 
Vertikal könssegregering innebär att kvinnor och män befinner sig på olika nivåer i 
hierarkin. Kvinnor finns oftast på de nedersta eller mellannivåerna inom en organisation, 
medan männen oftast besitter högre positioner så som chefsposter etc. (Alvesson & Due 
Billing, 1997). Den vertikala könssegregeringen visar sig tydligt i t.ex. 
sjuksköterskeyrket. Majoriteten av de anställda är kvinnor, medan de högre 
befattningarna utgörs av män (Cross & Bagilhole, 2002).
 
Horisontell könssegregering tar upp det faktum att kvinnor och män har olika yrken och 
arbetsgivare och arbetar inom olika branscher och sektorer på arbetsmarknaden. De 
främsta tecken är att kvinnorna har en sekundär position på arbetsmarknaden, där deras 
arbetssituation är mer osäker, karriärmöjligheterna begränsade och jobben har en lägre 
prestige (Åberg, 2001). Många av jobben inom den offentliga sektorn utgörs av 
majoriteten kvinnor. Inom vård och omsorg i Sverige så arbetar 92 % kvinnor och endast 
8 % män (www.scb.se, 2006). 
 
Det är sällan karaktären hos ett bestämt jobb som bestämmer dess kvinnlighet eller 
manlighet. Istället är det könsdominansen som avgör huruvida det är naturligt snarare än 
ett kulturellt/socialt fenomen. Vårdyrket domineras av kvinnor och polisyrket domineras 
av män, därav får yrket stämpeln av att vara ett feminint respektive maskulint yrke 
(Alvesson & Due Billing, 1997).  
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Arbetsplatsers kultur utformas efter könet i majoritet. En överrepresentation av kvinnor 
medför att kvinnoorienterade värden blir norm, en upplevt feminin företagskultur. Detta 
utesluter inte på något vis att maskulina värden begagnas. De mansdominerade 
arbetsplatserna har precis som i de kvinnodominerande branscherna, olika grader av 
feminin- respektive maskulinföretagskultur, graden kan relateras till yrkets utformning 
och dess utövare. (Alvesson & Due Billing, 1997) 
 

3.2.2 Kön och minoritetsposter 
 
Samhället bidrar till den könsbaserade politik som råder ute på arbetsplatserna. Trots den 
stereotypa bilden av vad som anses vara ett kvinnligt respektive manligt yrke så finns där 
människor som skiljer sig från mängden vad gäller sitt yrkesval. Vad som får dessa 
individer att gå mot strömmen, och därmed bryta normen, menar Alvesson och Due 
Billing (1997) vara ett socialt och kulturellt fenomen. 
 
Under perioder då det råder brist på arbetskraft har det gjorts försök från arbetsgivares 
sida att locka kvinnor till jobb som tidigare dominerats av män, till exempel inom 
industrin. På det hela taget har sådana försök inte varit särskilt framgångsrika, delvis 
beroende på människors ovilja att göra otraditionella val, men ibland också på visst 
motstånd från befintliga anställda (Alvesson & Due Billing, 1997). Kvinnor som äntrar 
en mansdominerad arbetsplats stöter ofta på fördomar från sina medarbetare. De kan 
mötas av grova sexuella skämt eller påståenden om att detta inte är ett jobb eller en 
arbetsplats som lämpar sig för kvinnor. Män vars arbetsuppgifter är fysiskt krävande har 
svårare för att acceptera att en kvinna utför samma arbetsuppgifter. Rädslan av att 
kvinnan ska klara av uppgiften bättre än mannen är påtaglig. Män inom dessa branscher 
är ofta rädda för att arbetet ska tappa sin status och att kvinnornas närvaro ska undergräva 
jobbets prestige (Alvesson & Due Billing, 1997). Kvinnor i mansdominerade miljöer 
utvecklar speciella strategier för att hantera kopplingen mellan sin egen identitet som 
kvinnor och det faktum att de befinner sig i en minoritetssituation. Förväntningarna på 
kvinnor i en mansdominerad miljö är i många fall lägre, detta kan omvandlas till en 
positiv strategi, och utifrån detta kan den enskilda individen se fördelar med att vara 
kvinna (Wahl, 2003). Cross och Bagilhole (2002) pekar på det faktum att kvinnor inom 
mansdominerade yrken ofta upplever att de får ge upp sin femininitet, för att istället 
anpassa sig till den mer mansdominerade kulturen om råder på arbetsplatsen. 
 
Män inom minoritetspositioner stöter ofta på fördomar från sin omgivning. När män 
arbetar med yrken som länge förknippats med kvinnor kan omgivningen uppfatta detta 
som avvikande (Alvesson & Due Billing, 1997). Cross och Bagilhole (2002) har forskat i 
ämnet män inom kvinnodominerande yrken. Författarna menar att det är fördomarna från 
omgivningen som är största orsaken till att så få män väljer att arbeta inom yrken 
förknippade med kvinnor. Exempelvis män inom vård och omsorg blir ofta ifrågasatta i 
sin kapacitet av att vara empatiska och mottagliga för människors behov. Det är 
ovetskapen om yrket som skapar dessa fördomar (Cross & Bagilhole, 2002). Mer 
kunskap bidrar till en ökad förståelse för människors yrkesval (Lupton, 2006).  
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Trots mycket fördomar från omgivningen finns där många som ställer sig positiva till 
män inom kvinnorelaterade yrkesgrupper. Dessa människor har oftast en mer liberal syn 
på livet och en närmare relation till yrket. Ju mer vetskap människor har om yrket desto 
mindre fördomar (Cross & Bagilhole, 2002). 
 
Alvesson och Due Billing (1997) menar att män som förkastar traditionella maskulina 
orienteringar definieras utifrån andra former av maskulin identitet såsom ”den nya 
mannen”, ”den manlige feministen” eller olika former av homosexuell identitet. Deras 
avvikande val av yrke utdöms därför av omgivningen (Alvesson & Due Billing, 1997).  
I en majoritet av fallen så är det män i största allmänhet som är mest skeptiska till att 
andra män jobbar inom kvinnorelaterade yrken, detta då de själva är rädda att bryta de 
normer som samhället satt upp. Dessa män arbetar oftast själva inom det som anses vara 
ett klassiskt manligt yrke (Cross & Bagilhole, 2002). Cross och Bagilhole (2002) har 
intresserat sig för den manliga identiteten inom mansdominerade - kontra 
kvinnodominerade yrken. Författarna menar att män inom det klassiska manliga yrket har 
mer påtaglig maskulinitet och visar mer uttryck för homofobi, medan män inom 
kvinnodominerandeyrken visar en mindre synlig maskulin sida. Män inom den senare 
yrkesgruppen ses därför, av sina motparter, som mindre maskulina pga. av yrkets 
utformning och/eller dess kontext (Cross & Bagilhole, 2002). 
 
Lönen är en bidragande faktor till att få män väljer att arbeta i en kvinnodominerad 
bransch. Detta på grund av att de tjänar betydligt mindre än män inom klassiska 
mansyrken. Däremot är det vanligt förekommande att männen tjänar mer pengar än 
kvinnliga medarbetare inom kvinnodominerande yrken. Trots detta så känner de sig 
diskriminerade i jämförelse med andra män (Lupton, 2006). Vårdyrket är dock ett av de 
få yrken där män och kvinnor tjänar någorlunda lika (Cross & Bagilhole, 2002).  
 
Män inom kvinnodominerande branscher som vårdyrket försöker behålla sin manlighet i 
allra högsta grad. För att bevisa detta för sin omgivning väljer därför många män att 
spetsinrikta sig, det vill säga välja avdelningar där de får specialisera sig lite mer, som 
psykiatri, intensivvård, akutvård, ambulansvård. (Åberg, 2001) Genom specialisering 
ökar yrkets status och män kan på så vis luta sig tillbaka mot sin yrkesroll när de blir 
konfronterade av sin omgivning (Cross & Bagilhole, 2002). 
 
Lupton (2006) beskriver olika strategier som män använder sig av för att undvika 
fördomar. En strategi som män använder är beviset att de är karriärmänniskor, och 
betonar karriären istället för jobbet, så att de inte associeras med jobbet över huvudtaget 
utanför arbetsplatsen. Ett annat sätt är att männen ofta identifierar sig med andra 
maskulina maktgrupper inom organisationen, t.ex. där manliga sjuksköterskor vill 
associeras med manliga läkare, på så vis söker de maskulinitet genom associationen. Ett 
tredje sätt är att representera arbetet mer maskulint, även i viss grad försöka ändra 
arbetets titel för att undvika icke maskulina associationer (Lupton, 2006). Genom att 
försköna/förbättra sin titel när de blir konfronterade gällande sin yrkesroll behåller 
männen sin dominanta ställning och slipper bli förtryckta (Cross & Bagilhole, 1997). 
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Det finns olika orsaker till varför män väljer att arbeta inom kvinnorelaterade yrken. 
Vissa män lämpar sig bättre än andra, då de fysiskt eller psykiskt skiljer sig från 
mängden. Män med fler feminina sidor har större sannolikhet att hamna inom denna 
kategori av yrken. I många av fallen har dessa män även en nära relation till yrket 
(Lupton, 2006). Den rådande arbetssituationen kan vara en annan anledning till varför 
män äntrar en marknad avsedd för kvinnor. Män tvingas därför att söka arbete där det 
finns lediga tjänster (Åberg, 2001; Lupton, 2006). En annan tänkbar anledning till varför 
män äntrar denna kategori av yrken beror på att de ser möjligheten att få klättra högre 
inom organisationen, då de är fri från konkurrens från andra män (Lupton, 2006). 
 
Det är skillnad menar Cross och Bagilhole (2002) mellan hur män och kvinnor i minoritet 
behandlas. Kvinnor får kämpa mer för att komma in och hålla sig kvar på 
mansdominerade arbetsplatser, medan männen i många fall välkomnas in i de 
kvinnodominerade organisationerna. Där är personalen oftast mer mån om att uppnå en 
jämnare könsfördelning, detta då männen anses ha en positiv inverkan på arbetsgruppen. 
Studier visar att män inom kvinnoyrken är bra för kompetensen, de anses bidra med vissa 
könskvalitéer som kvinnor saknar. Kvinnor däremot tillför inte i första hand kompetens 
utan anses bidra till mjukare stämning på arbetsplatsen, speciellt på de mansdominerade 
arbetsplatserna där det kan råda en tuffare företagskultur (Cross & Bagilhole, 2002). 
 
Det påstås ofta att arbetsgrupper bestående av både män och kvinnor fungerar mer 
tillfredställande för de inblandade och rent av är mer produktiva och effektiva. Genom att 
båda könen tillför respektive könskvalitéer, ökar stämningen i arbetsgruppen på ett 
positivt sätt (Cross & Bagilhole, 2002). 
 

3.2.3 Likheter som skiljer sig 
 
Åberg (2001) har studerat män och kvinnor inom sjuksköterskeyrket och menar att 
samarbetet mellan de båda könen sker på ett till synes normalt och nästan oproblematiskt 
sätt. Både kvinnor och män anses vara duktiga sjuksköterskor, kön spelar inte här någon 
roll. Det naturliga samarbetet mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor leder till 
arbetsdelning på arbetsplatsen. På arbetsplatserna så tillskrivs ofta kvinnorna sysslor så 
som hushållsliknande arbetsuppgifter och praktiskt ansvarstagande. För männen är det 
mer naturligt att ta på sig uppgifter som kräver fysiskt styrka, eller tekniska bitar. 
Arbetsuppgifternas fördelning mellan könen visar sig inte var något som det talas öppet 
om, utan det bara görs, det vill säga faller sig naturlig (Åberg, 2001). 
 
Män och kvinnor skiljer sig i sitt sätt att kommunicera, då männen är mer rakt på sak 
medan kvinnor har en förmåga att prata runt problemen och älta saker. Ältande kan ofta 
resultera i onödig negativ stämning. Åberg (2001) menar vidare att män inom 
sjuksköterskeyrket ofta har en positiv inverkan på arbetsgruppen då deras närvaro oftast 
resulterar i bättre balans bland de anställda (Åberg, 2001). 
 
Skillnader i vad män och kvinnor talar om går även att observera. Kvinnor pratar mycket 
om relationer, barn och matlagning medan männen pratar mer om sport, fritid och bilar. 
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Kvinnorna uppskattar männens samtalsämnen, de menar att det därmed skapas en 
variation i deras diskussioner. Männen, å sin sida, är mer kritiska till kvinnornas 
samtalsämnen. Det ingår i det normala samspelet mellan kvinnor och män att tillåta 
varandra att visa ett visst missnöje sinsemellan (Åberg, 2001). 
 

3.3 Jämställdhet 
 
Sverige är internationellt sett ett föregångsland i jämställdhetsfrågan. Sedan mitten av 
1970-talet har landet haft politiska beslut om arbetet med jämställdhet. Landets 
kommuner är enligt lag ålagda att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, något som är 
ganska unikt för Sverige. 

3.3.1 Lagstadgad jämställdhet  
 
Jämställdhetskommittéer har i ett antal kommuner inrättats på frivillig basis som en del i 
det lagstadgade arbetet med jämställdhet. Kommittéerna är dock inte lika vanligt 
förekommande som det rent formella arbetet kommunerna påvisar. Jämställdhetsplaner 
och utnämnandet av en, eller flera, för jämställdhetsarbetet ansvariga tjänstemän är 
exempel på hur kommuner hanterar de nya kraven på uppmärksammande av de nya 
kraven på organisationen (Baude, 1998). 
 
Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)1 tar upp det faktum att arbetsgivare ska försöka 
främja en jämn fördelning mellan män och kvinnor, och verka för att lediga tjänster söks 
av båda könen.  
 
Baude (1998) menar att arbetsgivare med fler än tio anställda är enligt jämställdhetslagen 
skyldiga att aktivt sträva efter jämn fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen, 
utifrån en 60/40-fördelning. Som innebär att minst 40 % utgörs av det ena könet (Baude, 
1998). 
 

3.3.2 Motstånd till jämställdhet  
 
Det förekommer olika former av motstånd till jämställdhet inom organisationer. Detta 
kan ta sig många olika former, alltifrån en ovilja till att frigöra resurser för ett arbete för 
bättre jämställdhet, till öppet kvinnoförakt. Det görs skillnad mellan aktiva och passiva 
former av motstånd (Wittbom i Modell & Grönlund, 2006; Baude, 1998). 
 
Aktiva former kan vara att göra jämställdhetsmålen oförenliga med övriga mål eller att på 
annat sätt ta kraft från förändringen genom att till exempel inte avsätta tid eller resurser. 
Placeringen av jämställdhetsprojekt ”utanför” den dagliga verksamheten är ytterliggare 
ett sätt att underminera arbetet (Wittbom i Modell & Grönlund, 2006). Aktivt motstånd 
kan ta form som motargument där ledningen eller beslutsfattande organ hävdar att 

                                                 
1 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
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jämställdhetsproblem egentligen är oåtkomliga och tar tid, och att det istället växer fram 
naturligt (Baude, 1998). 
 
Tystnad och förhindrande av att kompetent personal kommer i kontakt med 
beslutsfattarna är exempel av passiva former av motstånd (Wittbom i Modell & 
Grönlund, 2006). En annan form av passivt motstånd är framtagandet av skenhandlingar. 
För att undvika böter och anklagelser, tas handlingar fram för att främja 
jämställdhetsarbetet, detta för att ge ett ”gott intryck” och ”se bra ut” (Baude, 1998). 
Oavsett vilket eller vilka av dessa problem en organisation upplever så bildas en ond 
cirkel i och med de normaliseringsprocesser som naturligt uppstår. Ett negativt handlings- 
och förhållningssätt fortplantar sig lätt i en organisation, från gamla till nya medlemmar 
(Wittbom i Modell & Grönlund, 2006).  
 

3.3.3 Jämställdhetsuppfyllande  
 
En organisation med god fördelning mellan de båda könen är inte på något vis jämställd. 
Verklig jämställdhet uppnås när man effektivt inarbetat den sinnesstämning, 
internalisering, hos medlemmarna, som omintetgör negativa normbildningar och 
förhindrar dess återkomst (Wittbom i Modell & Grönlund, 2006). 
 
Som bärare av organisationens värderingar, och ofta som dess fysiska representant 
gentemot intressenter, är det av stor vikt att medlemmarna i organisationen har förståelse 
för organisationens mål (Alvesson, 2004). Lindvall (2001) talar om vikten av information 
och kommunikation som verktyg att förmedla organisationens mål till de anställda. 
   
Stor vikt lägger Lindvall (2001) vid medarbetarens aktiva deltagande i en organisations 
förändringsarbete och pekar på det faktum att internalisering, förankring hos individen är 
nödvändig för en bestående förändring. Utan förankring finns det en stor risk att 
individen faller tillbaka i gamla beteendemönster så snart fokus flyttas från området man 
försöker förändra. Förändringsarbetet riskerar därmed att gå förlorat, till hela 
organisationens förtret (Lindvall, 2001). 
 
Förändringsarbete bör följas upp i likhet med alla satsningar som genomförs i en 
organisation. Återkoppling av arbetet till deltagarna medför möjlighet till analys av 
utfallet och för att därefter lära av erfarenheten (Lindvall, 2001).     
 

3.4 Anställning 
 
Andersson2 tar upp att anställningsprocessen för nya medarbetare inom vård och omsorg 
i Karlstad kommun, inte följer något uttalat system. Lediga tjänster annonseras sällan ut 
via arbetsförmedlingen, men det förekommer vid tillsättning av sommarvikarier, då 
efterfrågan av extern arbetskraft är som störst. Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad 

                                                 
2 Nicklas Andersson Personalsekreterare VOF, intervju den 10 november 2006. 
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har idag ett stort antal extrapersonal arbetande i organisationen. Tillsättandet av fasta 
tjänster sker genom att vikarier eller ”timanställda” erbjuds dessa.  
 
Andersson3 menar alltså att den fria arbetsmarknad som manliga och kvinnliga 
arbetssökande är vana vid inte fungerar på samma sätt för fast anställning inom vård och 
omsorg i Karlstad. Arbetsmarknaden är mer statisk, orörlig, i och med att platser snabbt 
fylls av den egna reserven av personal. Erbjudanden om fasta tjänster når därmed sällan 
utanför organisationen. 
 
Lagen om anställningsskydd (SFS 2001:298)4 förklarar varför det sällan ges anledning att 
annonsera ut lediga platser. Det finns ofta, om inte alltid, vikarier som väntar på att bli 
slussade in i fast anställning. Lagen kommer under 2007 att ändra form.  
Ändringen av Lagen om anställningsskydd (2006:440)5 begränsar antalet 
anställningsformer men ändrar/förbättrar inte sättet lediga platser tillsätts. 
 

3.5 Utbildningsmöjligheter  
 
Omvårdnadsprogrammet är ett program som erbjuds alla som gått ut nionde klass i 
grundskolan, med tillräckliga betyg. Omvårdnadsprogrammet ersatte den tidigare 
vårdlinjen som togs bort i mitten av 90-talet. Tiden för studierna är som för de flesta 
andra program tre år. Det finns flera inriktningar att välja på men de två som flest antal 
studerande väljer är psykiatri eller sjukvård. Andra inriktningar är barn- och 
ungdomssjukvård, akutsjukvård, demens, utvecklingsstörning och handikapp. 
Omvårdnadsprogrammet ger inte behörighet till sjuksköterskeutbildning, i motsats till 
vårdlinjen. Teoretiska kompletteringar krävs för att få gå vidare till universitet vilket har 
lett till att många har övergett programmet. Problem som idag upplevs, är minskade 
klassantal och låga intagningspoäng (www.wikipedia.se, 2006). 
 
Undersköterskeutbildningen på Komvux innehåller samtliga kurser inom 
omvårdnadsprogrammet. I första hand riktar sig utbildningen till den som vill 
komplettera sin tidigare utbildning för att få undersköterskekompetens eller till den som 
redan har undersköterskekompetens men som vill ta några specifika kurser för att utökad 
kompetens. Det är möjligt att studera hela programmet på Komvux med CSN stöd 
(www.lernia.se, 2006). 
 
För att höja kompetensen hos de anställda inom vård och omsorg i hela Sverige togs 
Kompetensstegen fram. Tanken var att uppmuntra personalen till förändring och 
förbättring av arbetssituationen. Projektet erbjöd en verksamhetsnära 
kompetensutveckling med målet att höja kvaliteten för alla inblandade. Staten skulle stå 
för finansieringen av projektet (www.kompetensstegen.se, 2006). 
 

                                                 
3 Nicklas Andersson Personalsekreterare VOF, intervju den 10 november 2006. 
4 Se bilaga, Lagen om anställningsskydd 
5 Se bilaga, Lagen om anställningsskydd 
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Kompetensstegens olika steg skulle motsvara gymnasiepoäng och kunna sättas samman 
till hela kurser för att skapa en yrkesinriktad utbildning för vuxna, genom kommunerna. 
Den karaktäriserades av att vara verksamhetsbaserad och verksamhetsplacerad och 
omfatta karaktärsämnen inom äldrevårdsområdet (www.kompetensstegen.se, 2006). 
 
Regeringsskiftet under hösten 2006, medförde att ett antal arbetsmarknadsfrämjande 
åtgärder avvecklades för att ge plats åt andra. Kompetensstegen är ett exempel, på statligt 
stöd till kommunerna, som nu dragits in (www.kompetensstegen.se, 2006). 
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3.6 Sammanfattning 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är idag en viktig aspekt i samhället. Trots det 
faktum att jämställdhetens syfte är att bejaka både kvinnors och mäns rättigheter i 
samhället, så kommer männens arbetssituation automatiskt i skymundan.  
 
Om män får jobba med arbetsuppgifter associerade med kvinnor hänger ihop med hur vi 
tolkar den omgivning vi lever i. Genus är ett begrepp som hänger samman med 
jämställdhet. Dess innebörd speglar män och kvinnor utifrån den sociala konstruktionen. 
Föreställningen om vad som är maskulint och feminint och vad som är naturligt och 
normalt för män och kvinnor styr, och i vissa fall begränsar människor i många 
avseenden. Yrkesval och generella inställning till olika företeelser inom en organisation 
är exempel på hur genus påverkar människan. Därför faller det sig mer naturligt att män 
jobbar inom typiskt maskulina branscher så som polisyrket och kvinnor på den mer 
feminina arbetsmarknaden som t.ex. vård och omsorg.  
 
Trots den stereotypa bilden av vad som anses vara ett kvinnligt respektive manligt 
yrkesval så finns där människor som skiljer sig från mängden vad gäller val av yrke. Män 
som äntrar en kvinnodominerad arbetsplats stöter ofta på fördomar från sin omgivning, 
där bland annat deras könsidentitet kan bli ifrågasatt. Svaret på frågan rörande männens 
frånvaro på kvinnodominerade arbetsplatser kan sökas i förståelsen av dem män som vill 
arbeta med kvinnoassocierade yrken. Vad som får dessa män att gå emot strömmen, 
menar vissa, har med den rådande arbetssituationen att göra. Andra pekar på den sociala 
identiteten och menar att den inverkar på männens val av yrke. En man med fler feminina 
sidor har lättare för att hamna inom en bransch förknippad med kvinnor. En annan 
anledning kan vara att män ser möjligheten att klättra inom organisationen då är de är fri 
från konkurrens från andra män.  
 
En offentlig förvaltning har många intressenter att tillfredställa. Med många mål kan 
fokus på arbetet med jämställdhet bli lidande vilket leder till att hinder och problem 
lämnas outredda. Män som vill arbeta med kvinnoassocierade yrken får kanske inte ens 
chansen då brist på resurser för att överbrygga hinder naturligt håller män ute från dessa 
yrkesgrupper. Det påstås ofta att arbetsgrupper bestående av både män och kvinnor 
fungerar mer tillfredställande för de inblandade, och rent av är mer produktiva/effektiva. 
Inom kommunerna i Sverige är jämställdheten en viktig aspekt att se över. Det ligger på 
arbetsgivarens ansvar att bejaka detta område och se till att organisationen följer de lagar 
och förordningar som finns. 
 
Inom Sveriges vård och omsorgsförvaltningar finns krav om undersköterskeutbildning 
för fast arbete, men med det stora antalet vikarier som behövs är kravet svårt att hålla 
efter. De satsningar som görs för att unga människor ska välja omvårdnadsprogrammet 
till gymnasiet har inte slagit lika väl ut som förväntats. För att höja kompetensen hos de 
redan anställda och för att öka intresset för yrket så togs kompetensstegen fram. Avsikten 
med kompetensstegens var att utveckla och förbättra de områden som är av vikt för vård 
och omsorgen i stort och på så sätt lyfta hela vårdens kvalitet. I och med regeringsskiftet 
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har möjligheterna till kompetensutveckling med statligt stöd dragits in och eventuell 
sådan verksamhet får finansieras av kommunerna själva. 
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4. Empiri  
 
I följande text kommer vi att presentera resultaten av vår undersökning, som har 
genomförts bland de anställda på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad under 
senhösten 2006. Vår text är uppdelad efter vår huvudsakliga frågeställning; Får och vill 
män arbeta inom vård och omsorg? Bakgrunden till delarna kommer att presenteras kort 
innan varje avsnitt. Avsnitten i sig kommer att vara avdelade av citat som utgör rubriker 
för att signalera att vi går vidare i vår skildring. Först en kort resumé av känslan vi fick 
av att vara ute och intervjua.  
 
Vårt intervjuarbete har tagit oss runt i hela Karlstad, från vård- och 
omsorgsförvaltningens huvudkontor till de egna hemmen för personalen. Alla vi träffat 
har varit positiva och intresserade av det arbete vi utfört och varit mer än hjälpsamma. 
Som grupp kan respondenterna, manliga som kvinnliga, beskrivas som jordnära, stolta 
och insiktsfulla. Nivån av engagemang förvånade oss nästan och vi fick mycket 
användbar information om både glädje och sorgeämnen i organisationen. Generellt kan 
sägas att, både kvinnorna och männen, har en otrolig arbetsmoral där de, trots de 
oinsattas ofta nedvärderande syn, inser det värde de har i samhället. De är riktiga 
vardagshjältar. 
 

4.1 Får män arbeta inom vård och omsorg? 
 
Får avsnittet ska se till omgivningen runt individen och försöka utreda omvärldens, 
förvaltningens och medarbetarnas syn på manliga anställda i vård och omsorg. 
Definitionen av omgivning kan utgöras av medarbetarna, familjen och vännerna men 
även samhället i stort.  
 
”Många har en felaktig bild av yrket” (man) 
 
Så gott som samtliga av våra respondenter uppgav att deras familjer hade en positiv syn 
på det arbete som de utförde. Detta grundades i att många av familjemedlemmarna själva 
hade en bakgrund eller nära relation till vårdyrket. På så vis så var de mer insatta i yrkets 
natur och mer stöttande i deras val av karriär.  
 
Den övriga omgivningen hade enligt respondenterna en mer negativ bild av yrket. Den 
påstådda låga statusen var en av de negativa aspekter som omgivningen ofta poängterade. 
Vård och omsorg har därför fått ett skamfilat rykte. Många människor är för oinsatta i 
yrket, detta har i sin tur har bidragit till den låga statusen. Omgivningen har en stereotyp 
bild och får sällan hjälp att förändra sin inställning.   
 
Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet upplevs av många i de yngre generationerna som 
lite sämre än andra program på gymnasieskolan. Intagningskraven är påstått låga och 
utbildningen har ett rykte om att vara slapp och utan utmaningar. Respondenterna som 
gått utbildningen nyligen hade blandade åsikter om dess kvalité men var överens om att 
förväntningarna, innan påbörjad utbildning, var låga.  
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Arbetsuppgifterna var även de, präglade av fördomar. Där omgivningen i många fall 
förknippade yrket med duschning av vårdtagarna, städning och matlagning. De uppgifter 
om vanvård på olika platser runt om i landet som når oss via media menade en av 
respondenterna ha medverkat i allra högsta grad till den negativa synen på jobbet. Tunga 
lyft och en evig stress gav inte heller en uppmuntrande bild av den dagliga verksamheten.    
 
”Män har en positiv effekt på gruppen” (kvinna) 
 
Män sågs av samtliga respondenter som en tillgång för vård- och omsorgsförvaltningen. 
Kvinnorna i vår undersökning upplevde att kommunikationen mellan medarbetare fick en 
ärligare och rakare ton då män var närvarande på arbetsplatsen. Även om det inte 
befriade dem från konflikter helt, så ansåg många att konflikthanteringen blev bättre och 
löstes fortare när männen var närvarande. Vad kvinnorna beträffar, får fler män gärna 
träda in på arbetsplatserna.  
 
”Auktoritet är viktigt” (man) 
 
Enligt respondenterna så upplevdes männen ha mer pondus och auktoritet än kvinnorna 
och detta sågs då som en tillgång inom organisationen. Speciellt då aggressivitet eller 
motvilja från vårdtagarnas sida var inblandad, så ansågs män vara bättre lämpade för att 
rycka in. De flesta respondenterna var dock överens om att åldern på personalen spelade 
en viktig roll i konfrontationen med vårdtagarna. Yngre upplevdes av många ha mycket 
svårare att sätta sig i respekt hos vårdtagarna med aggressiv läggning.  
 
I våra intervjuer med de anställda hos vård- och omsorgsförvaltningen var alla rörande 
överens om att arbetsuppgifterna var jämt fördelande mellan kvinnor och män. Att 
medarbetarna hade ett stort antal ”biyrken” var en uppfattning som delades av många. 
Vän, psykolog, kock, vaktmästare var exempel på några av de arbetsuppgifter som ingick 
i det dagliga arbetet. Om någon skulle smita från valda arbetsuppgifter, så skulle arbetet 
aldrig fungera. 
 
Vid lite skrapande på ytan visade det sig, speciellt från många av kvinnorna, att det även 
gick att urskilja särdrag mellan könen. Kvinnorna upplevdes ha lättare att ta tag i 
arbetsuppgifter som rörde trevnaden som städning, julpyntning och inredning. En 
kvinnlig respondent jämförde arbetet med att ta hand om en familj och menade då att 
dessa värden låg kvinnan närmare till hands. 
 
Under intervjuerna framkom det att, även om alla gör allting lika bra, får männen gärna 
behålla sin maskulinitet, de uppmanades att göra detta. Uppmaningarna är inte på något 
vis uttalade utan tar sig form i beteendemönster såsom att männen ombads att hjälpa till 
med tekniska problem. Det kunde vara allt ifrån att skruva upp saker till att hjälp till med 
datorer osv. En stor del av männen tyckte att det var helt ok rycka in vid de tillfällena 
som krävde ”manliga” egenskaper, medan andra inte kände sig mer lämpade än 
kvinnorna.  
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Att be om männens hjälp vid t.ex. tekniska problem eller aggressivt beteende var något 
som de äldre kvinnorna i undersökningen hade enklare att tänka sig, dock mindre hos de 
yngre kvinnorna då vi kunde ana en större självständighet. 
 
Trots att män och kvinnor automatiskt blivit tilldelade vissa arbetsuppgifter så menade 
intervjupersonerna att det fanns annan hjälp att tillgå, vad det än avsåg, så att ingen skulle 
behöva känna att arbetsuppgifterna inte gick att lösa på grund av bristande kunskaper, 
tekniskt eller annat. 
 
”Kvinnliga boende är de som blir gladast när en karl kommer på besök” (kvinna) 
 
De boende behöver ibland tid för att vänja sig vid ny personal, enligt samtliga 
respondenter. Aspekter som respekt och tillit tog tid att bygga upp och ibland gick det 
inte alls. Möten med de boende är lite av ett rollspel där det gäller att anpassa sig efter 
varje vårdtagare, uppgav många respondenterna. Yngre människor vid vård och 
omsorgsförvaltningen kunde ibland få jobba hårdare för att få den respekt och förtroende 
som äldre medarbetare i många fall fick gratis. Skillnader i respekt förekom även ur en 
könsrelaterad synvinkel. De kvinnliga medarbetarna ansågs i många fall få kämpa mer 
för att vinna en vårdtagarens förtroende än vad en man i motsvarande ålder fick göra. 
Respondenterna som arbetade med utvecklingsstörda berättade även att storväxta kvinnor 
eller kvinnor med djupare röst, på samma sätt som män, lättare fick respekt av de boende.    
 
Många av de fördomar och förutfattade meningar som personalen stötte på i sin vardag 
menade de kom från vårdtagarna själva eller deras anhöriga. Fördomarna kunde i många 
fall handla om kön och ålder, men även hudfärg. Respondenterna i vår undersökning 
vittnade om ”ett gammalt synsätt” och hur det påverkat personalen i olika situationer. 
 
Manliga anställda är oftast väldigt uppskattade av de kvinnliga vårdtagarna. En del av 
respondenterna, menade att det gullades lite extra med den manliga delen av personalen 
just därför att de är män. Män ursäktades ofta från att utföra vissa uppgifter som var 
direkt kvinnorelaterade. Den manliga delen av våra respondenter tyckte att det var kul 
med uppskattning men menade samtidigt att vårdtagarnas synsätt underblåste den 
negativa syn som kan finnas på män inom kvinnodominerade yrken. 
 
Vissa av de intervjuade menade att en del av de äldre kvinnliga vårdtagarna upplevde 
männens närvaro som något negativt, speciellt då de behövde ha hjälp med intimhygien. 
Vissa begärde då att få hjälp av en kvinnlig medarbetare, vilket i nästan alla fall godtogs. 
Dock får inte män samma särbehandling då de inte finns lika många manliga medarbetare 
att tillgå. 
 
”Skulle vara kul att prata med åtminstone en annan kille på rasterna” (man) 
 
Samtliga respondenter, manliga som kvinnliga, ställde sig positiva till en ökning av 
andelen manliga anställda. De manliga medarbetarna hade inget negativt att säga om de 
kvinnliga kollegor men de tyckte ändå att det skulle vara bra om fler män får chansen till 
anställning. Männen som intervjuades menade att de skulle uppskatta att ha någon av det 
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egna könet att ibland samtala med under rasterna. Kvinnorna önskade även de en bättre 
mångfald bland de anställda. Kommunikationen upplevdes i större utsträckning av 
kvinnorna bli bättre vid en jämnare könsfördelning.  
 
Några respondenter, främst kvinnor, menade att om män fick möjlighet att närvara i 
större utsträckning, skulle det medföra förbättringar av arbetsförhållanden då män i en 
större grupp inte skulle finna sig i nuvarande arbetssituation. En kvinnlig respondent 
menade att det dock skulle ta tid för de boende att vänja sig vid en jämn könsfördelning 
bland de anställda, men att det på sikt säkert skulle gå bra.  
 
”Jämställdheten skulle lösa sig självt om arbetsförhållandena var bättre” (kvinna) 
 
Majoriteten av de tillfrågade menade att det över huvud taget inte hört talas om något 
jämställdhetsarbete, och att de inte sett några initiativ från ledningens sida. Varför vård- 
och omsorgsförvaltningen inte tog jämställdhetsfrågan så seriöst trodde många berodde 
på att organisationen inte såg detta som ett problem.  
 
En av de intervjuade avvek från de övriga i sitt svar och menade att just hennes avdelning 
hade ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Avdelningen som hade hand om 
funktionshindrade var unik då det faktiskt var en jämn fördelning mellan män och 
kvinnor. Varför så många män fanns inom denna enhet menade hon berodde på att män 
först och främst sökte sig till avdelningar som hade mer självständigt arbete med frihet 
under ansvar.  
 
Den generella okunskap som finns kring yrket nämndes av så gott som alla vi talade med. 
Skulle samhället veta mer om vad yrket innebar så skulle många fördomar försvinna 
automatiskt. 
 

4.2 Vill män arbeta inom vård och omsorg? 
 
Här utgår vi från individen och söker vad det är som motiverar männen inom vård och 
omsorg att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. De kvinnliga respondenternas 
åsikter väger även här tungt då en extern synvinkel på frågan kan avslöja andra bottnar 
än de svar man kan få av männen.         
 
”Min granne tipsade mig om jobbet” (kvinna) 
 
Generellt för våra respondenter kan sägas att få hade som plan från början att börja arbeta 
inom vård och omsorg. Dock kan sägas att en stor del hade en tidigare relation till yrket 
på ett sätt eller ett annat. Många uppgav att de genom slumpen fått upp ögonen för yrket, 
och sedan börjat arbeta genom bekanta eller familjemedlemmar. Oftast rörde det sig om 
extraarbete, i form av vikariat och liknande, utan någon plan på att fortsätta under en 
längre tid.   
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Av dem som oplanerat börjat inom vård och omsorgsförvaltningen hade så gott som alla 
valt att utbilda sig vidare till undersköterska eller liknande. Detta då de erhållit 
möjligheten från förvaltningen att förstärka sin kompetens. 
  
I vårt urval var det förhållandevis få som hade valt omvårdnadsprogrammet på 
gymnasiet. De som hade gått utbildningen tyckte att den hade låg status och upplevde 
motstånd från omgivningen på grund av sitt val.  
 
Den del som ej gått gymnasialutbildning och som ej haft någon kontakt med yrket 
uppgav att arbetslöshet eller viljan att totalt byta arbete som anledningar till varför de 
jobbade inom vård och omsorg. 
 
”Att göra skillnad i någon annans liv är fantastiskt” (man) 
 
Samtliga av respondenterna var mycket stolta över sin yrkesroll och upplevde sitt arbete 
som mycket viktigt. Många trivdes med den relativt stora frihet som arbetet medförde, 
lite beroende på var i organisationen de arbetade. Mångfalden av arbetsuppgifterna 
upplevdes som mycket positivt och motiverande av de flesta. 
 
Samtliga respondenter menade att yrket gav så mycket tillbaka i form av uppskattning 
och glädje från vårdtagarna. Detta var det som gjorde jobbet värt all ansträngning. Den 
sociala kontakten mellan vårdtagarna och medarbetarna var ofta anledningen till att så 
många var kvar inom yrket. 
 
Vissa upplevde dock att tiden inte räckte till, vilket fick dem att få ångest gentemot 
vårdtagarna. Den stress som yrket medförde menade respondenterna hade med 
nedskärningar, underbemanning och överbelastning att göra. Detta fick de anställda att 
känna en stor uppgivenhet då de kände att de inte hann umgås med vårdtagarna på det vis 
det ville. Många respondenter, de som jobbade inom hemtjänsten, blev särskilt drabbade. 
De menade att de boende, ibland, lever i misär och att personalen hos vård och 
omsorgsförvaltningen var den enda kontakt vissa av de boende hade med omvärlden. 
Viljan att behandla dessa människor som mer än ett av många ”moment” under en 
arbetsdag var stor. Många berättade, att om det bara fanns mer tid för de boende, så 
skulle deras arbete kunna beskrivas som ”världens bästa".    
 
”Män är sällsynta” (kvinna) 
 
De flesta av de kvinniga respondenterna hade vid något tillfälle arbetat med män inom 
vård och omsorgsförvaltningen. Bland de manliga medarbetarna som vi intervjuade, 
framgick att antalet män i deras arbetsgrupp var få. En av respondenterna bevittnade att 
han var den enda manliga medarbetaren på sin avdelning. Räknar man in vikarier så steg 
antalet män något på vissa arbetsplatser, men då ganska obetydligt. Att män har en 
tendens att arbeta inom vissa områden inom vård och omsorg blev uppenbara när vi 
talade med en kvinnlig respondent som arbetade med autistiska. På hennes avdelning var 
männen i majoritet.  
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”Vårdyrket associeras traditionellt med kvinnor” (man) 
 
Vissa av kvinnorna menade att majoriteten av män i vår omgivning inte skulle finna sig i 
att arbeta under de förhållandena som råder idag inom vård och omsorgen. Respondenter 
nämnde lönen som en av de främsta anledningarna till varför män är sällsynta inom 
organisationen. En vida utbredd uppfattning var att arbetsuppgifterna egentligen borde 
betinga en bättre betalning, baserat på arbetstempo tunga arbetsuppgifter och annat. 
Många av kvinnorna som vi intervjuade menade att männen till stor del ratar yrket på 
grund av lönen och det är även den generella uppfattningen hos männen i 
undersökningen. 
     
Det faktum att yrket traditionellt, och i stor del fortfarande, utförs av kvinnor spelar en 
stor roll i valet av yrke och arbetsplats enligt våra respondenter. De menade att de gamla 
könsrollerna fortfarande i allra högsta grad påverkade deras syn på om ett yrke ansågs 
vara beundransvärt eller ej. Män som kvinnor var alla överens om att gamla synsätt 
tillsammans med låg lön och status var de viktigaste orsakerna till männens frånvaro på 
vård och omsorgsförvaltningen. 
 
Att vara stolt i sin yrkesroll spelade mindre roll när omvärlden är av en annan 
uppfattning, menade en av respondenterna. Samhällets oinsatta, för att inte säga 
fördomsfulla syn på yrket påverkar människor som överväger att ta anställning inom vård 
och omsorg. Alla vill ha ett yrke att känna sig stolt över och blir respekterad för.  
  
Arbetets fysiska påfrestningar var inget som lockade varken kvinnor eller män. Den 
praktiska omöjligheten att utföra arbetsuppgifter i linje med teoretiska föredömen 
medförde att många inom vården fick fysiska skador själva. De resurser som de anställda 
tilldelades (beroende på arbetsplats) upplevdes som minimala.  
 
”Känns som att jag är fast där jag är” (man) 
 
Utvecklingsmöjligheterna inom organisationen upplevdes som få. De menade att det inte 
gavs någon direkt möjlighet till detta. Att klättra inom organisationen upplevdes som näst 
intill omöjligt då många av positionerna krävde vidarestudier på universitet eller 
högskola. Mer ansvar var alla överens om att det skulle bidra till en roligare vardag på 
jobbet. Detta intresse verkade större bland de män som vi intervjuade, de menade att mer 
ansvar skulle öka jobbets status. 
 
Förvaltningen anordnar kurser för att medarbetarna ska utvecklas inom yrket. Kurserna 
omfattar vård, hälsa, kost, lyftteknik och liknande. Många respondenter upplevde 
kurserna lite onödiga, då de ofta redan hade kunskap rörande kursernas innehåll. De 
upplevde resursslöseri från ledningens sida. Istället för att lägga flera miljoner på kurser 
som i praktiken inte ger något så ansåg många att ledningen istället kunde lägga pengar 
på arbetskläder till de anställda, bättre utrustning, men framför allt högre löner.  
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”Män mognar nog lite senare i livet” (kvinna) 
 
Vid frågan om vilken ålder killar/män är som mest mottagliga för en anställning eller för 
den del, ens kan tänka sig att jobba med vård och omsorg var samtliga svarande överens.  
En passande ålder tycktes vara runt 20 till 25 år. Säkerheten i sin person, för att kunna 
hantera fördomar och annat, menade många var mer stabil vid den åldern. Många hade 
erfarenhet av att det då var vanligare att unga män med sommarvikariat provade yrket 
och de som gillade det stannade kvar.  
 
Dock togs upp att det var sällsynt med killar som läste omvårdnadsprogrammet på 
gymnasial nivå. Detta menade de hade och göra med att killar mognar senare än tjejer på 
det mentala planet. Omgivningens påverkan verkade enligt respondenterna vara en 
bidragande faktor till att så få män vågade gå mot strömmen i den åldern. 
 
Andelen män som läst undersköterskeutbildning på komvux är, om än fortfarande litet i 
förhållande till kvinnor, men dock större än den andelen män som väljer att läsa 
utbildningen på gymnasiet. En manlig respondent som gick omvårdnadsprogrammet på 
gymnasiet berättade att det nu fanns program som kombinerar samhällslära med vård och 
omsorg. Han menade att på så vis så kunde studerande fortfarande hålla dörrar öppna och 
invänta den tidpunkt då de känner sig mogna att göra sitt val. 
 
”Internutbildning skulle höja vård och omsorg på så många plan” (kvinna) 
 
Alla tillfrågade oavsett kön var positiva till en internutbildning upp till 
undersköterskenivå. Detta skulle kunna locka fler att börja jobba inom vården. Arbetets 
status ökar om de anställda har en god utbildning.  
 
De flesta tyckte det var viktigast att främst rikta sig mot vikarierna. En internutbildning 
skulle medföra att fler ville stanna inom organisationen, och på så vis skulle de behålla 
kompetent personal. De intervjuade trodde dock inte att folk var beredda att ta studielån 
för en sådan utbildning, då det lönemässigt inte skiljer så mycket mellan en outbildad och 
en utbildad undersköterska. Kravet var i så fall att förvaltningen erbjöd bidrag i samband 
med utbildningen. Om detta skulle vara möjligt så menade många att fler män skulle 
nappa på idén, och detta skulle kunna öka antalet män inom vården på lång sikt.  
 
”Jag har utvecklats som människa sen jag började här” (man) 
 
Männen i vår undersökning ansåg att mjuka värderingar, sådana som ofta associeras till 
kvinnor, är ett måste för att göra ett bra jobb inom vård och omsorg. Vissa av männen 
menade att de alltid haft dessa värderingar medan andra hävdade att de utvecklat dessa 
under tiden de arbetat. En av respondenterna förklarade att arbetets natur kräver att den 
anställde ska kunna hantera många olika situationer, och att alltid ha ett stereotypt 
”manligt” förhållningssätt skulle då vara omöjligt.  
 
Kvinnorna instämde i påståendet om att mjuka värderingar är nödvändiga. De menade 
även att männen inom vård och omsorg anses ha sundare värderingar än män i allmänhet. 
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God människosyn, stresstålighet, fördomsfrihet och starka i sin roll som män, är 
omdömen som förekom under våra intervjuer. Med ”starka i sin roll” åsyftades förmågan 
att hålla huvudet högt.  
 
”Det kan vara så att män är mer karriärlystna” (kvinna) 
 
Att män har en tendens att specialisera sig inom de kvinnodominerade yrkena är inget 
som alla hade tänkt på men som merparten ändå tycke stämde in även på vård och 
omsorgsförvaltningen i Karlstad. En respondent som arbetade med funktionshindrade 
hade inte medvetet tänkt i de banorna tidigare, men berättade att han möttes med en 
annan respekt när han förklarat sitt yrke mer utförligt. En av de manliga medarbetarna 
uppgav att han fått påtryckningar hemifrån att han borde hitta sin nisch inom vård och 
omsorg, det vill säga specialisera. 
  
De områden som ansågs som mest attraktiva för manliga medarbetare var personlig 
assistans, psykvård eller att jobba med autistiska personer. En kvinnlig respondent 
uppgav att männen som arbetade i vård- och omsorgsförvaltningen ofta ville poängtera 
sin tidigare yrkesbakgrund. Detta är ett sätt att förekomma eventuell kritik av nuvarande 
yrkesval och eventuellt ifrågasättande av medarbetarens maskulinitet. 
 
”Med bättre information om yrket skulle intresset öka” (man) 
 
De svarande hade många olika förslag på hur yrket skulle bli mer attraktivt, inte bara för 
killar utan för alla. Svaren baserades ofta på den svarandes arbetssituation vilket förklarar 
bredden på svaren men det fanns även några svar som återkom hos merparten.  
 
En menade att framhävandet av de positiva sidorna med arbetet måste öka för att höja 
förståelsen för arbetet och hur viktigt det är för samhället att ta hand om sina äldre med 
värdighet. 
 
Statusen på yrket måste höjas för att människor ska vilja jobba med de arbetsuppgifter 
den dagliga verksamheten kräver. Det arbetet måste ske på många olika plan, samtidigt, 
och under lång tid för att få önskad effekt i samhället men även bland medarbetare och 
kunder till vård och omsorgsförvaltningen. 
 
Lönen var ett återkommande faktum. Genom en ökad lön så värdesätts de anställdas 
prestationer. En låg lön drar ner på yrkets status vilket män ofta är mer känsliga för. För 
att attrahera fler män borde därför lönen höjas enligt så gott som alla respondenter.  
 
Dock fanns det de som menade att om vård- och omsorgsförvaltningen bara höjde 
kvalitén och ökade resurserna i form av tid och utrustning, så att medarbetarna kunde 
utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt, så skulle lönerna inte spela någon roll. 
Jämställdheten skulle lösa sig självt om det bara blev en bättre arbetsplats.  
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Vissa hävdade att arbetstiderna var värda att informera om då de utgör en starkt 
bidragande faktor till att arbetet var värt att utföra. Å andra sidan var det lika många som 
tyckte att arbetstiderna var en av de saker som måste förbättras för ökad jämställdhet.    
 
Ökat ansvar efterlystes av många som menade att det skulle bidra till en stärkt självkänsla 
och därmed en högre statuskänsla. Ökat ansvar skulle även bidra till de önskningar som 
män ofta har om utmaningar i arbetslivet. Dagens regler hindrar undersköterskor att 
utföra arbetsuppgifter som de är kapabla att lösa. Detta faktum ses som ett hinder för 
yrkesstoltheten.  
 
Strukturer skapade för alla, män som kvinnor, för att få prova yrket och bilda sig en 
uppfattning anses vara ett sätt att öka intresset men även förståelsen för arbetet. 
 
”Det känns inte som de tar oss på allvar” (kvinna) 
 
De flesta upplevde att de hade bra kommunikation inom sin enhet och att deras 
enhetschef lyssnade och förmedlade de anställdas åsikter.  
 
Däremot så kände majoriteten av de tillfrågade att de saknade feedback på sina åsikter, 
det verkade inte som att ledningen tog deras problem på allvar. Informationen uppifrån 
ledningen upplevdes som bristfällig. De menade att det tog tid innan de meddelades om 
eventuella förändringar inom organisationen. Detta medförde att de anställda kände sig 
överkörda vid många tillfällen då informationen kom ut för sent.  
 
En av de intervjuade hade själv varit delaktig i att marknadsföra yrket ute bland elever på 
omvårdnadsprogrammet och främst riktat sig till de manliga eleverna. Han upplevde 
denna satsning som något bra, med hade själv ännu inte fått se någon uppföljning av sitt 
arbete. 
 
Om de anställda ville påverka sin arbetssituation rörande enklare saker, som 
schemaändringar, försökte de flesta ordna detta inom gruppen utan att blanda in 
enhetschefen. Det fungerade överlag bra. 
 
”Skitsnack finns på alla arbetsplatser” (man) 
 
Två av respondenterna, en manlig och en kvinnlig, hade arbetat på typiska 
mansdominerade arbetsplatser och kunde därmed redogöra för upplevda skillnader 
mellan de två ”världarna”. Kommunikationen upplevdes som rakare mellan män på en 
arbetsplats med övervägande andel män. Båda svarande intygade dock att ”skitsnack 
bakom ryggen” inte bara var en företeelse reserverat för arbetsplatser med kvinnlig 
majoritet. Respondenterna var mycket angelägna att betona vikten av en blandning 
mellan båda könen för en optimal arbetsplats, för alla. 
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4.3 Vård och omsorgsförvaltningens kvantitativa undersökning 
 
Här nedan följer en kvantitativ undersökning gällande jämställdhet, som kommunen i 
samverkan med TEMO genomfört på sina anställda inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i Karlstad. Frågorna är rekommenderade att ställa av JämO vid 
denna typ av undersökning. 
 
Resultatet av denna undersökning kommer vi att använda som sekundärdata, för att finna 
stöd för vår kvalitativa undersökning.  
 
 
Enkätfrågornas resultat:  
 
Hur viktigt tycker du att det är med en jämn könsfördelning (att det ena könet 
utgör minst 40 procent av de anställda) på arbetsplatserna inom vård- och 
omsorgsförvaltningen? 
 
Viktigt i hög grad   34 % 
Viktigt i viss mån   38 % 
Varken viktigt eller oviktigt  19 % 
Inte särskilt viktigt    7 % 
Inte alls viktigt   2 % 
 
 
Hur upplever du att män och kvinnor passar inom vårdyrket? 
 
Män och kvinnor passar lika bra 90 %  
Kvinnor passar bättre   8 % 
Män passar bättre   0 % 
Vet ej     1 % 
 
Tycker du att stämningen på arbetsplatsen/i arbetsgruppen är sådan att både 
kvinnor och män kan känna sig bekväma? 
 
Ja     95 %  
Nej     4 % 
Vet ej     1 % 
 
 
Antal svarande: 1291st av 2069st 
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4.4 Kvalitativt och kvantitativt utfall  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens kvantitativa undersökning speglar ytligt de anställdas 
syn på några av jämställdhetsarbetets initiala frågor.  
 
Bland vård- och omsorgsförvaltningens svarande menade nästan 70 % att en jämn 
könsfördelning var av vikt. Det höga antalet positiva kan antyda en förståelse av vad 
männen kan bidra med i organisationen. Åtminstone 90 % tyckte att män och kvinnor gör 
lika bra jobb och att det finns en miljö där båda könen ges utrymme och respekt. 
 
Av vår empiriska undersökning framgick att majoriteten av de svarande var positivt 
inställda till män inom organisationen. Mäns och kvinnors förhållningssätt till sina 
arbetsuppgifter var likartade, men viss skillnad kunde anas i möten med vårdtagare, där 
män i mindre utsträckning förväntades utföra vissa typer av arbetsuppgifter. 
Kommunikationen på gruppnivå upplevdes bli bättre med männens inträde. En upplevd 
balans medföljde männens närvaro. 
 
Vad som framkommer, av intresse för organisationen, är att undersökningarna visar på 
samma tendenser. Medarbetarna är positivt inställda till en ökning av män och ser i flesta 
fall inga problem med den förändring det skulle medföra, de snarare välkomnar den. 
Tillsammans kan de båda undersökningarna utgöra en del av grunden till ett eventuellt 
förändringsarbete. 
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5. Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att koppla samman teori med empiri och analysera utfallet. Då 
vår empiriska undersökning endast utgörs av 10 medarbetare, har vi därför inte kunna 
göra några generaliseringar.  
 

5.1 Får män arbeta inom vård och omsorg? 
 
Fokus i kommande stycke lägger vi på omständigheterna runt individen, omgivningens 
syn på män inom vårdyrket och förvaltningens ansvar. Till omgivningen räknas 
medarbetare, vårdtagare, familj, vänner och samhället i stort. 
  
Vård- och omsorgsförvaltningen har som tidigare nämnts en ojämn fördelning mellan 
män och kvinnor bland de anställda. Den överrepresentation av kvinnor som råder inom 
organisationen tyder på det som Åberg (2001) benämner horisontell könssegregering. 
Kvinnornas påstått sekundära position på arbetsmarknaden i kombination med dålig 
förståelse för arbetet och fördomar, ger näring åt fortsatt segregering (Åberg, 2001). 
Könsfördelningen inom organisationen ligger långtifrån den kvantitativa jämställdhet 
som Eriksson och Wallsten (1985) nämner som 60/40. Den kvalitativa jämställdheten 
som Eriksson och Wallsten (1985) tar upp är dock god inom organisationen då alla 
medarbetares åsikter tas om hand på liknande vis, utan att skillnad görs på biologiskt 
könet. 
 
Alvesson och Due Billing (1997) menar att majoriteten av de arbeten som finns är 
könsstämplade av samhället. Olika arbeten definieras som feminina eller som maskulina 
och ses därmed som naturliga för kvinnor respektive män (Alvesson & Due Billing, 
1997). Att vårdyrket direkt kopplas med det kvinnliga könet, var alla respondenter i vår 
undersökning överens om. Detta medförde, enligt de intervjuade, fördomar i samhället, 
speciellt riktat mot de män som vågar äntra den kvinnodominerande marknaden.  
 
Cross och Bagilhole (2002) anser att det är fördomarna från omgivningen som är största 
orsaken till att få män väljer att arbeta inom yrken förknippade med kvinnor. Samtliga 
medarbetarna vi talat med berättade att de någon gång under sin anställning stött på 
fördomar från sin omgivning. Men vi kunde urskilja att denna företeelse var mer vanligt 
förekommande i mäns vardag snarare än kvinnors. Det framgick från de manliga 
respondenterna att det ofta var andra män i deras omgivning som kom med negativa 
synpunkter på deras val av yrke. Cross och Bagilhole (2002) tar fasta på just detta, där de 
i likhet med respondenterna menar att män ofta kritiserar män. 
 
Cross och Bagilhole (2002) åsyftar att det är okunskapen om yrket som skapar dess 
fördomar.  Respondenterna menade att det var omgivningens negativa syn på 
arbetsuppgifterna som bidragit till yrkets låga status, detta då de flesta förknippade 
vårdyrket med intimhygien och städning. Respondenterna uppfattade det som mycket 
nedslående, att media, nedlåtande rykten och oinsatta människor bidragit till en fortsatt 
negativ syn på yrket. 
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Åberg (2001) betonar att män och kvinnor förväntas utföra vissa arbetsuppgifter 
relaterade till det biologiska könet. För kvinnliga medarbetare kan det röra sig om 
hushållsliknande arbetsuppgifter och praktiskt ansvarstagande. På männens lott faller mer 
naturligt de uppgifter som kräver fysiskt styrka, eller är av teknisk natur (Åberg, 2001). 
Många av respondenterna tog upp det faktum att männen och kvinnorna inom 
organisationen automatiskt tilldelades arbetsuppgifter utifrån det biologiska könet. 
Orsaken menade de hängde samman med den stereotypa bild som finns av vad som 
förväntas av män och kvinnor i samhället.  
 
Forskning har även gjorts kring kvinnor inom mansdominerade arbetsplatser. Cross och 
Bagilhole (2002) pekar på det faktum att kvinnor inom denna yrkesgrupp ofta upplever 
att de får ge upp sin femininitet, för att istället anpassa sig till den mer mansdominerade 
kulturen som råder på arbetsplatsen. En av de kvinnliga respondenterna hade arbetat på 
en typisk mansdominerad arbetsplats och bekräftade att hon, när hon anpassat sig efter 
rådande kultur, sågs av sin omgivning som en av männen på arbetsplatsen. Skillnader i 
krav, grad av anpassning, kan därför studeras mellan olika konstellationer av kön på olika 
arbetsplatser.  
 
Bland de kvinnliga vårdtagarna var de manliga arbetarna mycket uppskattade. Kvinnliga 
respondenter menade att det ”gullandes lite extra” med de manliga arbetarna, vilket de 
ansåg hänga samman med det faktum att många av de kvinnliga vårdtagarna lever 
ensamma och därmed saknar manlig kontakt. Förekomsten av uppgifter från de svarande 
om att männen i mindre utsträckning förväntades utföra vissa hushållssysslor menade de 
bottna i den konservativa syn som äldre människor har rörande mäns och kvinnors olika 
arbetsuppgifter. (Åberg, 2001) indikerar att män och kvinnor förväntas utföra vissa 
arbetsuppgifter relaterade till det biologiska könet, på samma sätt vill vi mena att 
arbetsuppgifter förknippade med det motsatta könet därför kan minska förväntningarna. 
Respondenterna menade att denna konservativa syn i framtiden kommer att förändras då 
generationerna som kommer att nyttja vård- och omsorgsförvaltningens tjänster har en 
bättre insikt rörande mäns och kvinnors lämplighet i arbetet. 
 
Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)6 är regeringens verktyg för landsomfattande 
konsensus kring jämställdhet och arbetet med jämställdhet. Lagen finns för att motverka 
negativ särbehandling på grund av kön i samhället. Lagen ska även främja en jämnare 
fördelning mellan könen på arbetsplatser, så som kommuner (jämställdhetslagen, SFS 
1991:433)7. Ojämställdhet finns dock fortfarande inom vård- och omsorgsförvaltningen, 
fast den är olaglig. Lagen är tandlös i den meningen att ingen kommun tillrättavisas för 
bristande könsfördelning inom olika delar av verksamheten. 
 
Eriksson och Wallsten (1985) menar att männens arbetssituation kommit lite i 
skymundan, i den stora diskussion som rör ett mer jämställt samhälle. Jämställdhetslagen 
(SFS 1991:433)8 siktar på att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. 
Lagstiftningen gäller dock för både kvinnor och män även om kvinnlig dominans hör till 

                                                 
6 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
7 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
8 Se bilaga, jamstelldhetslagen 
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ovanligheterna i sammanhanget. Det ligger därför på den enskilde arbetsgivaren att 
uppmärksamma männen i jämställdhetsarbetet. Vård- och omsorgsförvaltningen har rätt 
att prioritera könet i minoritet vid anställning enligt jämställdhetslagen (SFS 1991:433)9. 
 
Omedvetenheten om jämställdhetsarbetet avslöjar ett passivt motstånd inom vård- och 
omsorgsförvaltningen då man har en jämställdhetsplan men inte aktivt arbetar för att göra 
denna känd eller verkande på ett optimalt sätt. Baude (1998) menar att framtagandet av 
dessa skenhandlingar görs för att främja jämställdhetsarbetet, detta för att ge ett ”gott 
intryck” och ”se bra ut”. 
 
Andersson10 tar upp att så gott som samtliga fasta tjänster tillsätts av medarbetare som 
först tjänstgjort som timvikarier. På så vis får de laglig rätt till fast tjänst enligt lagen om 
anställningsskydd (SFS 2001:298)11. Karlstad kommun har en bristfällig 
rekryteringsprocess i det att den inte är öppen och flexibel. Förvaltningens stora 
användande av en vikarielösning bidrar till en ond självuppfyllande cirkel. 
Respondenterna var negativa till systemet kring vikarier. De menade att vägen till fast 
anställning var lång, vilket bidrog till en osäker arbetssituation. Många respondenter var 
upprörda över att vikarier behandlades som en andra klassens arbetare. Vi anser att 
förvaltningens påstådda förhållningssätt spär på de negativa sidor vikariesystemet redan 
medför.  
 
Intrycket från vår empiri är att medarbetarna och beslutsfattarna, ledningen, inom vård- 
och omsorgsförvaltningen har bristande kunskaper om varandra. När 
kommunikationsvägarna blir långa och avståndet upplevs som stort mellan ledning och 
medarbetare, kan anställda inte ha vetskap om allt arbete i en stor organisation. Men utan 
konsensus, ömsesidig förståelse, för vad som är det övergripande syftet med de projekt 
och satsningar som drivs av förvaltningen, förloras nödvändig kraft för genomföring. 
Cross och Bagilhole (2002) talar om att okunskap skapar fördomar. I deras version avses 
hela yrkesgrupper och dess omgivningar men det går att härleda ner på lägre nivå. 
Samma problem går att beskåda i vård- och omsorgsförvaltningen. Ledningens arbete, de 
närmsta cheferna borträknade, betraktas med viss skepsis och misstro av en del av 
respondenterna, det råder inte konsensus. Lindvall (2001) tar upp vikten av information 
och kommunikation i organisationer. Vård- och omsorgsförvaltningen har idag brister i 
kommunikationen då medarbetarna i vår undersökning upplever att ledningen inte har 
tillräckligt god förankring i den vardagliga verksamheten när de utformar projekt. I 
empirin går att se anledningar till oro och förtret om hur förvaltningen använder resurser, 
missriktade kurser och omorganiseringar. Utan information till, och kommunikation med, 
anställda kan inte förvaltningen förvänta sig att någon satsning skall uppnå önskat 
resultat. Lindvall, (2001) menar att samtliga medlemmar i en organisation måste veta hur 
och varför de ska bidra till organisationens slutgiltiga mål, målen och vägen dit måste 
internaliseras hos individen.     
 

                                                 
9 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
10 Nicklas Andersson personalsekreterare VOF, intervju den 10 december 2006. 
11 Se bilaga, Lagen om anställningsskydd 
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Uppföljning och feedback är en viktig del av allt förändringsarbetet (Lindvall, 2001). En 
av respondenterna hade deltagit i arbetet med att öka yrkets attraktion bland 
gymnasieelever, uppgav att resultatet av satsningen aldrig redovisats för honom. Kaplan 
och Norton i Lindvall (2001) förklarar vikten av återkoppling till samtliga deltagare i ett 
projekt. Utan återkoppling, feedback, kan arbetet inte utvecklas och organisationen 
kommer att stå kvar där man började, med problem och missnöje.  
 
Undersökningen Karlstad kommun genomfört har som syfte att skapa sig en uppfattning 
om hur medarbetarna upplever organisationen. Det undersökningen egentligen svarar på 
är; Har vi ett problem? Finns förutsättningar för förändring? Är ett sådant arbete 
meningsfullt? Vår kvalitativa undersökning kan omöjligt svara på de frågorna som ställs i 
kommunens undersökning då vårt antal svarande inte kan bidra till generaliseringar.  
 
Respondenterna var överens om att frågorna rörande jämställdhet i kommunens 
undersökning var av vikt för organisationen, om än ytligt. Vad undersökningen ska leda 
till, om den får positiva effekter för verksamheten, var de intervjuade osäkra på. Cross 
och Bagilhole (2002) kan kanske förklara medarbetarnas skepsis genom okunskap och 
fördomar.  
 
Alvesson (2004) menar att medarbetarna ofta är de främsta bärarna av organisationens 
image och värderingar. Det är ofta de som är ansiktet utåt mot kunder och andra 
intressenter (Alvesson, 2004). Personalen upplever att de har en bristfällig, oinsatt, bild 
av organisationen. Det ligger det på ledningen att försöka förbättra denna bild så 
medarbetarna kan representera förvaltningen trovärdigt. Lindvall (2001) behandlar att 
mål förändras över tid. I och med förändringsarbetet behöver ledningen uppdatera 
medarbetare och övriga intressenter då förändringen i sig kan komma att påverka naturen 
och resultatet av den tjänst eller vara man erbjuder sina kunder (Lindvall, 2001).    
 
Organisationens möjligheter att efterleva Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)12 och 
samtidigt berika sig själv underlättas av Cross och Bagilholes (2002) forskning som 
menar att personal på kvinnodominerade arbetsplatser har större intresse av att få en 
jämnare könsfördelning än personal på mansdominerade arbetsplatser.  
 
Åberg (2001) tar upp att män inom sjuksköterskeyrket har en positiv inverkan på 
arbetsgruppen då deras närvaro oftast resulterar i bättre balans bland de anställda. De 
kvinnliga respondenterna i intervjun var alla mycket positiva till män inom vården och 
menade att män har en positiv inverkan på arbetsgruppen, och det medför mindre 
konflikter mellan de anställda. Cross och Bagilhole 2002 påvisar att män och kvinnor 
tillsammans utför ett bättre och mer effektivt arbete.  
 
Lösningen är enligt respondenterna att hjälpa kompetenta medarbetare att nå upp till 
önskad nivå. Enligt Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)13 är respondenternas förslag 
exempel på hur förvaltningen bör gå tillväga för att följa lagen och, enligt våra 
respondenter, öka yrkets status. Genom en ökad andel män i vård och omsorg kommer 
                                                 
12 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
13 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
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även trivselfaktorn i arbetsgruppen att öka, som kan medföra en bättre tjänst att erbjuda 
vårdtagare, enligt några respondenter.  
 

5.2 Vill män arbeta inom vård och omsorg? 
 
I centrum ställer vi i följande del skäl till varför män äntrar en marknad associerad med 
kvinnor. Vi kommer även att spegla vilka förutsättningar, ur männens synvinkel, som 
krävs för att fler män ska söka anställningar inom vård och omsorg. 
 
Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)14 skall ge kraft åt förändringsarbetet med 
jämställdhet och skifta maktbalansen till fördel för en underlägsna könet, främst 
kvinnorna, enligt lagen själv. Med stöd av lagen kan kommuner hitta incitament även för 
att få män att vilja arbeta inom de sektorer fler män önskas/behövs. 
 
Varför män väljer ett normbrytande yrke menar Alvesson och Due Billing (1997) vara ett 
socialt och kulturellt fenomen. Påståendet kan göras aktuellt, då empirin bekräftar att av 
de män som vi intervjuade, hade de flesta haft någon form av anknytning till vårdyrket 
innan de tog anställning. Även Lupton (2006) gör kopplingar mellan omgivning och 
anställning. Anknytningen då ofta i form av att någon i familjen eller i 
bekantskapskretsen arbetar inom vården. En nära relation till yrket skapar en bättre 
förståelse för dess kontext, vilket bidrar till att negativ normbildning motarbetats 
(Lupton, 2006). Empirin har bekräftat påståendena angående män men även visat att 
kvinnor kommer i kontakt med vård och omsorg under liknande förhållanden. 
 
Enligt Lupton (2006) har en stor andel av männen inom kvinnodominerade yrken inte 
valt det själva utan ”tvingats” in genom arbetslöshet. Endast en av de manliga 
respondenterna uppgav att han kommit till yrket under liknande omständigheter. Han 
hade inte haft en tanke på att arbeta inom vård och omsorg och instämde att det var den 
rådande arbetssituationen som fick honom att välja yrket.  
 
Anställningsprocessen vid vård- och omsorgsförvaltningen lämnar, som tidigare 
konstaterat, en del att önska. Många av medarbetarna i undersökningen betonade att 
vikarierna borde tas om hand på ett bättre sätt än de görs idag. Männen som, i likhet med 
kvinnorna, kommer i kontakt med vård och omsorg genom vikarietjänst bör uppmuntras 
till vidare arbete genom goda incitament från förvaltningen, enligt många respondenter. 
 
Vård och omsorgssektorn lider av vad Cross och Bagilhole (2002) uppmärksammar som 
fördomar skapade på grund av bristande kunskap om yrket. Vanföreställningar om 
arbetsuppgifter baserad på okunskap, i samband med den mer eller mindre medvetna 
könsstämpel yrket har, sågs som grunden till männens frånvaro i vård och omsorg av 
majoriteten av respondenterna  
 

                                                 
14 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
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Andelen män som hade undersköterskeutbildning från gymnasietiden vid den tidpunkt de 
började inom vård och omsorg var få enligt vår empiri. En naturlig förklaring till detta 
menade respondenterna grundar sig i det faktum att få män väljer 
omvårdnadsprogrammet till gymnasiet.  Respondenterna menade att unga män generellt 
sätt inte är mogna för ett sådant val i den åldern då identiteten för individen är under full 
utveckling. Samhällets normbildningar, fördomar, påverkar denna utveckling i stor 
utsträckning rörande vem man får och vill vara. Bland respondenterna fanns endast en 
man som gått omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Han poängterade dock att han, från 
sin omgivning, möttes av fördomar på grund av sitt val. De flesta unga män som väljer att 
gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet gör det oavsett insatser från kommunen, 
trodde respondenten. Alvesson och Due Billings (1997) tidigare nämnda sociala och 
kulturella synvinkel, är en tänkbar förklaring till individens upplevt kontroversiella val av 
gymnasielinje. 
 
Män och kvinnor anses ha olika medfödda egenskaper. Kvinnor förknippas ofta med 
feminina värden som samarbete, vårdnad, medlidande, känslighet och empati medan män 
förknippas med maskulina värden som då t ex hård, opersonlig, objektiv, utåtriktad, 
handlingsorienterad (Alvesson & Due Billing, 1997). Vi har försökt att ta fasta på dessa 
värden under våra intervjuer med de anställda hos vård- och omsorgsförvaltningen. De 
manliga respondenterna upplevde vi som väldigt empatiska och omvårdande, egenskaper 
som enligt Alvesson och Due Billing (1997) är kopplade till femininitet. Trots att männen 
besatt feminina sidor så hade de även många synliga maskulina sidor. I undersökningen 
menade några av de manliga medarbetarna att de under anställningen blivit mjukare som 
personer och formats av den företagskultur som rådde på arbetsplatsen. En av 
respondenterna menade att för att kunna arbeta inom ett yrke som vård och omsorg är det 
en förutsättning att en välutvecklad människosyn. I sin forskning tar Lupton (2006) upp 
att vissa män lämpar sig bättre än andra inom särskilda yrken, då de fysiskt eller psykiskt 
skiljer sig från mängden. Fler antal feminina sidor hos män medför större sannolikhet till 
arbete inom normbrytande sektorer (Lupton, 2006). 
 
Åberg (2001) har studerat män och kvinnor inom vårdsektorn och funnit att de båda 
samarbetar mycket lätt och kompletterar varandra väl. Arbetsdelning som uppstår är inget 
som diskuteras, den infinner sig naturligt. Män tillåts behålla sin maskulinitet och 
uppmuntras omedvetet till detta genom att män ofta ombes utföra sysslor associerade till 
maskulint genus (Åberg, 2001). Empirin har visat att denna ”särbehandling” uppskattas 
av männen men inte utnyttjas för att undkomma dagliga arbetsmoment.  
 
Enligt Cross och Bagilhole (2002) behöver män inte slåss för sin existens på en 
kvinnodominerade arbetspalats på samma sätt som kvinnor kan behöva göra i omvänd 
situation. Samtliga män i vår undersökning var mycket nöjda med att jobba med kvinnor 
och upplevde deras närvaro som något positivt. Cross och Bagilholes (2002) forskning 
visar att kvinnodominerade arbetsplatsers personal är generellt mer positiva till jämnare 
könsfördelning än de mansdominerade.  
 
Männens tendens att återfinnas inom vissa delar av vård och omsorg sker ofta medvetet. 
På så vis kan de försvara sin manlighet (Åberg 2001). Empirin bekräftar att andelen män 
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som arbetar inom handikappomsorg och personlig assistans är större än hos övriga 
enheter i organisationen. Enligt kvinnorna i undersökningen kunde detta hänga ihop med 
det faktum att män gärna föredrar mer frihet under ansvar, vilket ofta dessa enheter 
erbjöd i större utsträckning. Cross och Bagilhole, 2002 menar att genom specialisering så 
ökar yrkets status och män kan på så vis luta sig tillbaka mot sin yrkesroll när de blir 
konfronterade av sin omgivning. 
  
Viljan till en ”karriär” i ordets klassiska betydelse var inget som intresserade 
respondenterna i vår undersökning även om Lupton (2006) menar att det är en anledning 
till att män söker sig till kvinnodominerade arbetsplatser då de är fria från konkurrens 
från andra män. Ansvar liknande det som chefer har var inget som lockade 
respondenterna, varken kvinnor eller män, men däremot fanns en stark önskan om att få 
fler, alternativt utökade ansvarsområden.  
 
Internutbildning till undersköterskekompetens skulle tilltala arbetssökande på en bred 
front, manliga och kvinnliga, enligt alla våra respondenter. Detta för att stärka 
kompetensen bland de anställda och få dem att känna att det arbete de utför är väl 
grundat. Männen som enligt våra respondenter kan mogna senare i livet behöver detta 
stöd om vård- och omsorgsförvaltningen är seriösa i sin önskan om fler män i 
organisationen. Jämställdhetslagen (SFS 1991:433)15 är positiv till en 
undersköterskeutbildning då utbildning av medarbetare är helt i linje med det 
jämställdhetsarbete man lagstiftat för, och önskar av kommunerna. 
 
På www.kompetensstegen.se (2006) står att läsa om det indragna statliga stöd som 
tidigare fanns att söka. Nedskärningar till förmån för insatser inom andra områden i 
samhället har nyligen lämnat kommunerna utan möjlighet till statliga bidrag för 
utbildning av personalen. Satsningar på kompetensutveckling kommer framöver att 
finansieras av kommunerna själva, om de väljer att ha några.   
 
Samtliga respondenter var positivt inställda till en internutbildning. Trots detta, menade 
de att vård- och omsorgsförvaltningen inte kan förvänta sig att den enskilde vikarien 
kommer bekosta utbildningen själv, då den förväntade löneökningen inte motsvarar de 
lånekostnader som utbildningen medför. Medarbetare utan utbildning, kvinnor eller män, 
kommer då istället att röra sig till andra områden av arbetsmarknaden, vilket enligt 
respondenterna medför att vård och omsorg förlorar kompetent arbetskraft. 
 
Lupton (2006) menar att lönen är en bidragande faktor till att få män väljer att arbeta i 
kvinnodominerade branscher, då de oftast tjänar betydligt mindre än män inom 
”klassiska” mansyrken. Vi har funnit vissa likheter med de svar som vi fått av 
respondenterna i undersökningen. Ofta upplevde de manliga respondenterna att de fick 
höra av omgivningen att yrket har låg status, vilket de menade hängde samman med den 
låga lönen. Enligt Lupton (2006) bör män, generellt sett, enligt samhällets normer, tjäna 
mer pengar än kvinnor.  
 

                                                 
15 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
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Samtliga respondenter var, trots fördomar från samhället, stolta i sin yrkesroll. De 
menade att det gav så mycket tillbaka att arbeta med människor samt att även om 
majoriteten har en bristfällig syn på arbetet så finns det en omgivning som uppskattar 
medarbetarna enormt. Trots detta så lyste det igenom vid intervjutillfällena att 
respondenterna var missnöjda med de rådande arbetsförhållandena. Brist på personal, 
stress och dålig lön var några av de faktorer som gav upphov till missnöje. En av de 
kvinnliga respondenterna menade att om arbetsförhållandena blev bättre så skulle även 
yrkets status automatiskt öka, och det i sin tur skulle locka fler män att arbeta inom vård 
och omsorg. Utan en förändring i synen på yrket kommer få, män och kvinnor, att vilja 
arbeta med ett yrke redan utdömt av omgivningen.  
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6. Slutdiskussion och rekommendationer 
 
I slutdiskussionen ska vi besvara vår huvudfrågeställning; Får och vill män arbeta inom 
vård och omsorg? Sedan kommer vi i rekommendationsdelen att belysa olika aspekter 
som kan behöva förvaltningens uppmärksamhet, i ett arbete med jämställdhet. 
 

6.1 Får män arbeta inom vård och omsorg? 
 
Omgivningens stereotypa bild av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt bidrar 
till det könssegregerade samhälle som vi idag lever i. Att vårdyrket förknippas med 
kvinnor hänger samman med det faktum att yrket sedan långt tillbaka i tiden 
könsstämplats av omgivningen. Människors okunskap rörande vårdyrket skapar 
fördomar, baserade på rykten, vilket bidrar till dess låga status. Majoriteten av de manliga 
respondenterna menade att de stötte på fördomar i omgivningen, då många förknippade 
yrket med intimhygien, dålig lön och låg status.  
 
Istället för att se på yrken utifrån det biologiska könet bör mer hänsyn tas till det socialt 
konstruerade könet. Män och kvinnor kan trots sitt fysiska kön besitta olika grader av 
feminina och maskulina värden. 
 
Enligt jämställdhetslagen (SFS 1991:433)16 ligger det på förvaltningens ansvar att främja 
en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Trots förvaltningens fastställda 
jämställdhetsmål lyser det passiva motståndet igenom.  
 
Utbildningskrav gällande undersköterskekompetens spär på männens frånvaro, på grund 
av att få män väljer omvårdnadsprogrammet till gymnasiet. Att män mognar senare än 
kvinnor var en teori som lyftes fram under intervjuerna, detta i samband med 
omgivningens fördomar, kan vara en bidragande faktor till att få män besitter 
undersköterskekompetens i ung ålder. En rekommenderad ålder för män att påbörja sin 
anställning vid vård och omsorg var enligt respondenterna i 20 till 25 års ålder. Utan 
utbildning är det svårt för män att ta sig in i organisationen, enda sättet är via vikariat, 
oftast på sommaren. Vikarielösningen bidrar till en osäker arbetssituation och fördröjer 
möjligheten till fast anställning. Enligt lagen om anställningsskydd (SFS 2001:298)17 har 
medarbetaren rätt till tillsvidareanställning efter tre år. 
 
Följaktligen, ja män får arbeta inom vård och omsorg men inte utan protest från en 
inskränkt omgivning. 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Se bilaga, Jämställdhetslagen 
17 Se bilaga, Lagen om anställningsskydd 
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6.2 Vill män arbeta inom vård och omsorg?  
 
Det finns olika anledningar till att män väljer att arbeta inom vård och omsorg. En 
förklaring tycks kunna härledas till det socialt konstruerade könet, där män med fler 
feminina sidor har större sannolikhet att hamna inom denna kategori av yrken. Det 
framgick med klar tydlighet att nästan alla respondenter haft någon form av kontakt med, 
eller relation till, yrket innan anställning.  
 
Fördomar från omgivningen påverkar männen i sitt val av yrke. Ett sätt att försvara sin 
identitet och sitt yrkesval, är att specialisera sig. Denna företeelse kunde vi urskilja hos 
personal inom omsorgen, där många män återfanns. Inriktning mot personlig assistans är 
ett exempel på vad män upplever som mer intressanta och utmanande uppgifter.  
 
Rådande arbetsförhållanden bidrar till att få män söker sig till vård och omsorg. Ständig 
stress, dåligt med resurser och den upplevt låga lönen spär på yrkets negativa status. 
Respondenterna menade, för att öka antalet män i organisationen, krävs att samtliga 
aspekter ses över, för att öka yrkets attraktivitet.  
 
Män är enligt våra respondenter eftertraktade inom organisationen. Påståendet kan även 
styrkas av den kvantitativa undersökningen gjord av vård- och omsorgsförvaltningen. 
Männens närvaro upplevs bidra till en bättre balans i arbetsgruppen. De kvinnliga 
respondenterna ser stereotypa manliga särdrag, auktoritet och tekniskt kunnande, som en 
tillgång på arbetsplatsen.  
 
Svaret på frågan blir, ja män vill arbeta inom vård och omsorg. Förutsättningarna för män 
att ta plats inom vård och omsorg finns, då de ses som ett välkommet tillskott. Mot 
bakgrund av tidigare nämnda positiva anledningar, i kombination med förbättringar av 
arbets- och anställningsförhållanden, kan intresset hos männen att söka sig till vård och 
omsorg öka.  
 

6.3 Rekommendationer 
 
Jämställdhet är komplext och modeller för effektivt arbete inom området saknas på grund 
av organisationers individualitet. Arbete med jämställdhet kräver kunskap om 
organisationen men även omgivningen i vilken den existerar. Alla medarbetare måste 
förstå hur och varför jämställdhetsarbete bedrivs. Mål för jämställdhet ska fastställas och 
uppföljas även om dessa är svåra att mäta på vanligt vis. Ett abstrakt tankesätt måste 
tillåtas ta plats, integrerat i den tidigare verksamheten.   
 
Kommunikationen mellan ledning och medarbetare kan bli bättre. Idag känner många 
medarbetare irritation över att gruppen förbises i planering och beslut. Genom 
information och kommunikation har organisationen har möjlighet att bli en mycket god 
arbetsplats. Medarbetarna bör få möjlighet att bidra till arbetet med förändringar. System 
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för inhämtning och tillvaratagande av idéer och lösningar som finns hos medarbetarna i 
organisationen, är av tänkbar vikt. Systemen skulle möjliggöra för ledningen att få 
verkliga lösningar på verkliga problem men även möjlighet till feedback, angående 
projekt och satsningar.  Medarbetarna skulle känna sig sedda och därmed uppleva att det 
finns möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
  
Lönen ses som ett av de främsta bevisen på ett yrkes status. Resurser för att höja lönen är 
en bristvara vilket medför att en höjning av dessa ej är att vänta. Vad förvaltningen kan 
erbjuda medarbetarna är välplanerad och välriktad utbildning. Finansiellt stöd av staten är 
ej längre en möjlighet. En förbättring av arbetsmiljön och mer resurser för att hjälpa 
medarbetarna i det dagliga arbetet, skulle inte bara gagna medarbetarna och ledningen 
utan även vård- och omsorgsförvaltningens vårdtagare. 
 
Samhällets bristfälliga kännedom, fördomar, rörande arbetets natur är ett hinder för 
jämställdhet. Kunskap om yrket medför respekt för medarbetarna och funktionen de 
fyller. Förvaltningen bör därför aktivt arbeta för insikt i verksamheten.  
 
Fel och brister som idag återfinns i anställningsprocessen bör åtgärdas alternativt 
överbryggas om jämställdhetsarbetet ska kunna lösas inom en överskådlig framtid. 
Vikariesystemet är inte optimalt på grund av att vikarier i systemet får tjänstgöra under 
lång tid innan fast anställning, och tänkbara medarbetare utanför systemet uppfattar det 
som avskräckande. Vård- och omsorgsförvaltningen har visserligen en stor vikariepool 
men kan därmed inte heller välja vem man erbjuder fast tjänst. Lagstadgad möjlighet till 
prioritering av ett visst kön blir omintetgjord.  
 
Utbildningsmöjligheter är attraktivt och i männens fall, ibland nödvändigt för anställning. 
Vidare saknas ekonomiska incitament för män, och kvinnor, att skaffa sig lämplig 
behörighet själva. De kurser som erbjuds den befintliga personalen måste ses över, många 
upplever dem som slöseri på resurser. Resurser som istället kan läggas på system för att 
erbjuda undersköterskekompetens till vikarier.    
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7. Trovärdighetsdiskussion 
 
I ett arbete med mål att reda ut jämställdhet, med dess olika dimensioner av komplexitet, 
kan författarna kritiseras för att ha tolkat teori och empiri utifrån sig själva, vilket vi ärligt 
erkänner att vi gjort. Vi, som författare till arbetet, läser företagsekonomi vilket påverkar 
oss. Även respondenterna påverkas omedvetet, genom formulering av frågor, tonfall, 
intervjuteknik eller val av lokal för intervjun. Ansträngningar har dock gjorts för att 
minimera påverkan för att i största möjliga mån förbli objektiva. 
  
Det medvetna val vi gjort i att inte använda bandspelare kan ha medfört att viktig 
information gått förlorad, dock kan nämnas att intervjuerna genomfördes i lugnt tempo 
vilket möjliggjorde för den antecknande att skriva ikapp, om nödvändigt. Vid något 
tillfälle tog vi en paus i någon minut av tidigare nämnd anledningen, vilket eventuellt 
avbröt respondenten i sitt resonemang. Avbrotten, om än få, kan därför ha påverkat 
svaren vi fått.  
 
Urvalet av respondenter baserades på kön, ålder, plats i organisationen och 
utbildningsbakgrund. Med tillgång till listor innehållande samtliga anställda, tog vi 
kontakt med deras respektive enhetschefer som antingen ordnade möten åt oss eller 
förmedlade vidare kontakt till respondenterna själva för mötesbokning. Information 
rörande vad vi skulle undersöka hölls till ett minimum i de fall vi talade med 
enhetschefer. Ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen har därigenom inte haft 
insyn eller påverkan i urvalet av respondenter.  
 
Arbetet är en fördjupning av vård- och omsorgsförvaltningens egen kvantitativa 
undersökning. Vi kan i och med val av undersökningsmetod, den kvalitativa, inte göra 
generaliseringar baserat på vad undersökningen visar. Generaliseringar är som tidigare 
nämnt den kvantitativa undersökningens styrka. Båda undersökningarna pekar åt samma 
håll, jämställdhet är ett angeläget ämne, vilket medför möjligheten att utifrån två 
infallsvinklar bekräfta undersökningarnas trovärdighet. Undersökningarna kompletterar 
varandra på det viset att den ena når många på ytan och den andra når få på djupet.  
 
Tänkbar kritik kan vara att de antaganden vi gjort baseras på för få teoretiska källor vilket 
kan ha medfört en upplevd teoretisk torka. Trots detta upplever vi att de många bidrag, 
inputs, från förvaltning, respondenter samt litteratur bekräftar den interna giltigheten.  
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     Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 
åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt. Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) 
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3. när arbetstagaren har fyllt 67 år. 
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Stödfrågor vid intervjuer med medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen 
rörande jämställdhet i organisationen under hösten 2006. 

 
• Hur kom du att börja arbeta inom vård och omsorg?  

 
• Hur ser du på din yrkesroll?  

 
• Hur ser omgivningen på din yrkesroll?  

 
• Möts du av fördomar baserat på ditt yrkesval?  

 
• Hur ser könsfördelningen ut på din enhet?  

 
• Hur upplever du relationen mellan kvinnor och män på din arbetsplats?  

 
• Förhåller sig män annorlunda än kvinnor till sina arbetsuppgifter?  

 
• Tillför männen något extra till organisationen?  

 
• Har män inom vård och omsorg karaktärsdrag som speciellt utmärker dem?  

 
• Vilken uppfattning har vård- och omsorgsförvaltningens kunder till manliga 

anställda?  
 

• Varför tror du att det är få män som väljer att jobba inom vård och omsorg?  
 

• Upplever du att män, i sitt val av yrke, spetsinriktar sig på en kvinnodominerad 
arbetsplats?  

 
• Vid vilken ålder tror du att män är som mest mottagliga för att jobba inom vård 

och omsorg?  
 

• Hur skulle man kunna öka intresset för män att jobba inom vård och omsorg?  
 

• Hur ser du på vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete?  
 

• Hur upplever du informationsvägarna och kommunikationen inom vård- och 
omsorgsförvaltningen?   

 
• Använder vård- och omsorgsförvaltningen sina resurser på bästa möjliga vis?  

 
• Vad skulle du tycka om att vård- och omsorgsförvaltningen erbjöd en eventuell 

internutbildning upp till undersköterskenivå?  
 

• Vilka utvecklingsmöjligheter upplever du att du har inom organisationen?  
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