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Abstract 
Denna uppsats behandlar om en ökning av antalet män inom omvårdnadspersonalen påverkat 

yrkets identitet och personalens vilja att höja yrkets status. Vi har utifrån fem 

semistrukturerade intervjuer och femton enkäter analyserat hur personalen på ett äldreboende 

i en kommun i Skåne ser på sig själva, sitt yrke och sin arbetssituation samt hur de ser på 

utbildning som ett verktyg att påverka dessa. Vi analyserar materialet utifrån diskurser kring 

kön, professionalisering, vård samt yrkesidentiteter. Resultatet av vår undersökning visade på 

att samtliga informanter ansåg att det var män inom äldreomsorgen spelar en viktig roll 

exempel på detta var mäns logik. Det visade även på att informanterna hade en traditionell 

föreställning om kön och genus samt att önskan att höja yrkets status var hög. 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, omvårdnadspersonal, undersköterska, vårdbiträde, kön, 

status, yrkesidentitet 
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1. Inledning 
 

När vi påbörjade vårt arbete med denna kandidatuppsats i genusvetenskap funderade vi länge 

på vad vi skulle skriva om. Efter att ha diskuterat ämnesvalet fram och tillbaka kom vi till slut 

fram till att vi ville skriva en uppsats om mäns ökande närvaro inom omvårdnadsyrket har 

påverkat det avseende yrkets identitet och status. Då vi båda har arbetat inom äldreomsorgen 

är detta ett ämne som intresserar oss båda. Att ta hand om de äldre och de sjuka människorna i 

samhället har traditionellt varit kvinnornas ansvar. Förr tog man själv hand om sina gamla 

föräldrar, men i och med att kvinnorna allt mer hade arbete utanför hemmet har detta kommit 

att utvecklas till en statlig eller kommunal äldreomsorg som växte fram. Inom äldreomsorgen 

tjänstgör idag ett flertal olika yrkeskategorier, exempelvis läkare, sjuksköterskor, 

ekonomipersonal, men vi har valt att fokusera på vårdbiträden och undersköterskor, de sist 

nämnda kan betraktas som kvinnodominerade yrken, men antalet män inom yrkesområdet 

stiger.  

 

 Vi har arbetat utifrån viljan att diskutera hur diskurserna kring omvårdnad som yrke, dess 

status, yrkesidentiteter och manligt och kvinnligt på arbetsplatsen ser ut. Detta kommer vi att 

göra utifrån hur personalen själva beskrivit sin situation på arbetsplatsen och som 

yrkesutövare. Vårt arbete bygger på fem semistrukturerade intervjuer och femton enkäter som 

genomfördes vid ett äldreboende i Skåne. Våra informanter består av undersköterskor och 

vårdbiträden. Det material vi samlade in under vårt fältarbete har vi sedan satt i relation till 

varandra och även till teoretiker så som Judith Butler och Beverly Skeggs. Vi har även använt 

oss av diskursanalys enligt Michel Foucault för att analysera vårt material.  

 

I vår uppsats använder vi begreppen omvårdnadspersonal och äldreomsorg som benämning på 

vårt intresseområde. När vi skriver omvårdnadspersonal syftar detta till undersköterskor och 

vårdbiträden och således inte sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Oftast använder vi oss 

av äldreomsorg för att klargöra att vi behandlar omvårdnadspersonal som arbetar på ett 

äldreboende och inte på exempelvis ett sjukhus. Vi gör även skillnad på undersköterskor och 

vårdbiträden i vårt arbete, trots att de arbetar på samma arbetsplats och utför i princip samma 

arbetsuppgifter. För att bli undersköterska krävs antingen en treårig gymnasieutbildning från 

omvårdnadsprogrammet eller en högskoleutbildning på ett och ett halvt år. Således har 

undersköterskor en formell kompetens. Vårdbiträden saknar denna utbildning och därmed 
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formell kompetens. Den formella kompetensen kompletteras av praktisk kompetens och 

vårdbiträden som har arbetat länge måste därför sägas vara i allra högsta grad kompetenta. Vi 

benämner personerna vi har intervjuat och de som svarade på vår enkät som informanter i vår 

analys och slutsats. Vi benämner även genus som kön för att underlätta för läsaren samt för att 

våra informanters sätt att se på kön var tämligen biologistiskt. 

 

 

1.1 Syfte och Problemformulering 

 

Vårt syfte är att försöka lyfta fram och diskutera kring de diskurser som omger äldreomsorg 

och dess personal på ett äldreboende i Skåne. Vi intresserar oss främst för de diskurser som 

finns kring omvårdnadsyrket och hur man på arbetsplatsen ser på kön. Vi hoppas kunna ge en 

bild av hur man bland personalen betraktar sitt arbete dels utifrån sin egen syn på det och dels 

utifrån hur man upplever att andra människor ser på det. Vi ämnar även undersöka hur man på 

en så kvinnodominerad arbetsplats som ett äldreboende är ställer sig till kön och genus. 

Utöver detta hoppas vi också få en inblick i hur personalen ser på sin yrkesidentitet och om de 

tror att denna förändras i och med att fler män börjar arbeta inom äldreomsorgen. Vi hoppas 

även kunna föra en diskussion kring vad personalen tror är anledningen till yrkets låga status 

och om man tror den kommer att höjas om det börjar arbeta fler män. Vi vill även ta reda på 

vad omsorgspersonalen tror att man kan göra för att höja yrkets status.    

 

Frågeformuleringar 

 

• Innebär mäns inträde inom äldreomsorgen en ny yrkesidentitet för undersköterskor 

och vårdbiträden?  

 

• Hur ser omvårdnadspersonalen på sitt yrke och sina kollegor? 

 

• Medför mäns inträde inom äldreomsorgen en ytterligare strävan efter att höja yrkets 

status?  
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2. Teoretiska överväganden 
 

I detta kapital kommer vi att diskutera kring Butlers tankar om hur kön görs i form av 

performativitet. För att bättre förstå Butler har vi valt att använda oss av den beskrivning 

Mattsson ger.  Vi kommer även att kort beröra Connells skildring av den mer eller mindre 

accepterade bilden av den ”sanna maskuliniteten”. Vi behandlar även Skeggs respektabilitet 

diskurser och försöker knyta an vårt material till dessa. Vi tar även upp Evertssons perspektiv 

och förklaring till feministisk professionsforskning. .  

 
 
2.1 Performativt kön och föreställningar om kön 
 

Judith Butler är en filosof vars teorier utgår ifrån olika analyser om hur kön görs. För att 

lättare förstå Butler och hennes teorier har vi använt oss av Tina Mattssons bok I viljan att 

göra det normala (1997). Detta gör vi av den anledningen att Mattsson tydliggör och förklarar 

Butler på ett relativt enkelt men detaljerat vis.   

 

En av Butlers främsta argument är hur ett subjekt görs genom vad hon benämner som 

performativa handlingar. Denna teori bygger på att kön är något man gör kontinuerligt genom 

upprepade handlingar. Man gör alltså kön utifrån hur man agerar, framställer sig och hur man 

pratar. Man skapar inte enbart kön enligt Butler utan man skapar även klass, sexualitet och 

etnicitet. Genom handlingar görs och skapas dessa kategorier eftersom vi ger dem innehåll 

och relaterar dem till varandra. Dessa handlingar menar Butler kommer att påverka och forma 

vilka vi är och vilka vi tillåts att vara. Dessa performativa handlingar beskriver de olika sätten 

som människor gör kön, några exempel på detta är hur man agerar, rör sig och talar, samt 

genom yttre attribut så som kläder och frisyr (Mattsson 2005. s.23f). Den slutgiltiga aspekten 

på hur man gör kön menar Butler sker genom att vi definierar, pratar och tilltalar oss själva 

och andra som kön.  

 
Performativa handlingar är oftast en omedveten handling, det vill säga att dessa oftast utförs 

per automatik. Butler menar att vi hela tiden gör kön, men att detta oftast sker på ett sådant 

sätt att man inte ifrågasätter sin upplevelse av kön som naturligt och biologisk. Man har med 

andra ord lärt sig hur män och kvinnor ska vara, man agerar utifrån de föreställningar som 

finns om hur kön ska yttras och vad kön är (Mattsson 200, s. 26). Man lär sig snabbt vad som 

är acceptabelt för de olika könen - är du kvinna förväntas du agera och vara på ett sätt och om 
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du är man på ett annat. Dessa ideal är varken konstanta eller allmängiltiga i vårt samhälle eller 

i vår kultur, men trots detta finns det vissa normer som man förväntas följa för att inte bli sedd 

som avvikande. 

 

 Butler har fått kritik för sin filosofi om hur kön görs genom performativa handlingar. 

Kritikerna menar att Butler får det att låta som att kön är något man kan ta av och på sig när 

som helst. Det är inte vad Butler påstår, hon menar inte att kön är något som man kan ta av 

eller på eller att man kan välja något annat kön än det som är diskursivt determinerat. 

Preformativitet får inte heller ses som ett skådespel, där man kan välja om man vill delta eller 

inte. Performativa handlingar görs i första hand omedvetet och rutinmässigt, samtidigt som 

man kan framhäva kön medvetet och i vissa situationer där man vet att en viss typ av 

femininitet eller maskulinitet krävs av en eller är önskvärd(Mattsson 2005, s. 29f).  

 

Butlers tankar kring performativitet skulle kunna vara en intressant infallsvinkel för vår 

analys. Våra informanter delger oss vid flera tillfällen föreställningar kring kön och hur män 

och kvinnor ”är”. Flera av dessa uttalanden illustrerar tydligt den performativitet som Butler 

beskriver. Informanterna gör kön både i sitt eget agerande och i sina uttalanden. Genom att 

använda oss av Butler i vår analys hoppas vi kunna peka på de normer som finns kring kön 

och hur det görs på den arbetsplats vi undersökt.  

 

R.W Connell diskuterar i sin bok Maskuliniteter om hur illusionen om den sanna 

maskuliniteten alltid utgår ifrån mäns kroppar, den finns inneboende i den manliga kroppen 

och den uttrycker något om den manliga kroppen (Connell 1995, s.69). Antingen är den 

manliga kroppen drivande, som genom föreställningar om hur män av naturen är aggressivare 

än kvinnor, den förknippas även med okontrollerbar lust och längtan efter våld. Den manliga 

kroppen sätter även gränser, till exempel genom föreställningar om att män av naturen inte 

kan eller vill ta hand om spädbarn(Connell 1995, s. 69). Detta kan även appliceras på 

äldrevård, män förväntas att av naturen inte vara intresserade eller ens se omvårdnadsyrke 

som ett alternativ för att detta är något som går emot föreställningen om en sann maskulinitet.   
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2.2 Genussystemet  

 

Yvonne Hirdman behandlar i sin text ”Genussystemet – Reflektioner kring kvinnors sociala 

underordning”(2004) tankar kring kön och könsroller. Hon gör man skillnad på det 

biologiska könet och genus, genus menar hon innebär socialt kön eller könsroller. (Hirdman 

2004, s.116). Genussystemet kan kort beskrivas som en ordningsstruktur för kön. Detta är en 

av de starkaste strukturerna i vårt samhälle då de ligger till grund för en stor del andra 

strukturer och ordningar. Det finns två ”logiker” som uppehåller genussystemet, hävdar 

Hirdman, den första är isärhållning av män och kvinnor, man anser att efter som de är 

varandras motsatser bör de inte beblanda sig med varandra mer än nödvändigt. Den andra 

logiken är hierarkin, mannen ses som norm och som människa medan kvinnan ses som den 

andra, den som inte är man (Hirdman 2004, s.116f). Hirdman menar att ju mer man i ett 

samhälle hela tiden ser till skillnader, som i detta fall skillnader mellan könen, desto mer 

komplexa och stabilare kommer isärhållningens konsekvenser att bli.  

 

Vi anser att Hirdmans teorier kring genus och förhållandet mellan män och kvinnor går att 

applicera på delar av vår analys. Vid flera tillfällen talar även informanter om just 

könsbetingade skillnader och i viss mån även om isärhållning. Vi tror att det är möjligt att dra 

paralleller mellan våra informanters sätt att tala om kön och Hirdmans teorier om 

genussystemet. Vi är medvetna om att det kan finnas en viss problematik med att använda sig 

av både Hirdman och Butler. Vi anser dock att detta inte är ett problem för oss efter som vår 

användning av Hirdman är begränsad. Endast vid få tillfällen refererar vi till Hirdman för att 

peka på isärhållning. 

 

 

2.3 Respektabilitet  

 

Beverley Skeggs hävdar i Att vara respektabel att respektabilitet och strävan efter detta 

påverkar människors beteende i flera avseenden. Strävan efter att anses vara respektabel 

påverkar hur vi talar, agerar, klär oss och i stora drag hur vi identifierar oss själv och andra 

(Skeggs 1997, s.9). Kvinnor har länge varit centrala för den normaliserande respektabilitetens 

diskurs. Då respektabilitet anses vara en måttstock för klasstillhörighet, där medelklassen är 

norm, bedöms en kvinna utifrån sin klädsel, familjeliv, arbetsliv samt efter förmåga att 

behärska sin sexualitet med mera (Skeggs 1997, s.15). Skeggs hävdar att strävan efter 
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respektabilitet är något som finns främst hos arbetarklassen. Hon menar att så är fallet på 

grund av att medelklassen är norm och därför redan anses besitta den respektabilitet man 

strävar efter och därmed inte har något behov av att hävda sig.  

 

Vi anser att Skeggs tankar kring respektabilitet och hur detta yttrar sig i viss mån går att 

tillämpa på äldreomsorgen genom att dra paralleller kring hur man som omvårdnadspersonal 

ser på sitt eget yrke och sina medarbetare, exempelvis i form av undersköterska i relation till 

vårdbiträde och de olika kraven på utbildning. Inom omvårdnad är kvinnan norm och mannen 

är i minoritet. Att ”arbeta inom vården” (utan att vara läkare) anses vara ett socialt godtagbart 

yrke för en kvinna, samtidigt som det kan anses vara ett mindre ”passande” yrke för en man. 

Alltså kan det även finnas paralleller att dra kring hur man som manlig omvårdnadspersonal 

försöker ge sitt yrke och därigenom sig själv respektabilitet, motsvarande arbetarklassens 

strävan att leva upp till medelklassens norm.  

 

 

2.4 Professionalisering 

 

 Feministiska professionsforskare har kritiserat professionsforskningen för att ha ett 

patriarkalt perspektiv och de ställer sig kritiska till professionsforskningen eftersom de anser 

att den enbart fokuserar på och i viss mån styrs av mansdominerade professioner så som 

läkare. De menar att kvinnoyrken därmed stängts ute och har kommit att benämnas som 

semiprofessioner. Dessa semiprofessioner anses besitta vissa kriterier som krävs för att räknas 

som en profession, men saknar andra och anses därför inte kunna betraktas som en riktig 

profession. Man menar vidare att benämningen semiprofessioner osynliggör och legitimerar 

den snedfördelning av makt och underordning mellan traditionellt manliga och kvinnliga 

yrken som fortfarande råder. Män och kvinnor har nu, precis som förr, olika förutsättningar 

när de skall välja ett yrke och genom att tala om semiprofessioner riktar man bort intresset för 

detta. Utöver de ojämlika förutsättningarna har kvinnor historiskt sett varit direkt eller indirekt 

utestängda från ett flertal yrken, samtidigt som de hänvisats till andra med könsspecifika 

egenskaper som anledning (Evertsson 2002, s.43).  

 

Sjuksköterska är ett av de yrken som benämns som en semiprofession. Undersköterskor kan 

däremot inte räknas till denna grupp trots att man besitter en formell kompetens (utbildning) 

och i viss mån uppfyller andra kriterier som krävs för att kunna räknas som profession. Det är 
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ur detta perspektiv intressant att undersöka hur omvårdnadspersonal själv tror att man kan 

höja yrkets status. Vi ser bland annat hur flera i personalen anser att utbildning är av stor 

betydelse när man vill höja statusen. Vi hoppas i viss mån kunna analysera detta med 

utgångspunkt i de feministiska professionsforskarnas kritik och diskutera kring om det är 

möjligt för undersköterskorna att göra anspråk på profession eller ens möjligt att höja sin 

status.   
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3. Metodologiska och epistemologiska överväganden 
 

Nedan följer en diskussion kring de val av forskningsmetod vi har gjort. Vi börjar med en 

kortare diskussion kring metodpluralismens fördelar och nackdelar. Efter detta följer en 

redogörelse för Foucaults diskurs och hur vi planerar att applicera denna på vårt arbete. Vi går 

sedan igenom hur vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och enkäter i vårt fältarbete 

och vad dessa två metoder har för styrkor och svagheter. Vi redogör sedan kort för vårt 

tillvägagångssätt under arbetets gång. Sist har vi placerat våra epistemologiska överväganden 

och funderingar och här positionerar vi även oss i forskningsfältet. 

 

 

3.1 Metodpluralism 

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av tre olika metoder, intervjuer, enkäter och 

diskursanalys. Metodpluralism innebär att man använder sig av fler än en metod för att samla 

in och analysera sitt material (Lykke 2008, s.237). Forskare använder sig av metodpluralism 

för att få fram ett mer mångfacetterat material (Reinharz 1992, s.197). Genom att använda oss 

av metodpluralism hoppas vi bredda vårt material. Vi har använt oss av enkäter för att få ett 

kvantitativt material som kan representera flera människors åsikter och tankar och där igenom 

ge en mer allmän bild av hur man ställer sig till vissa frågor. Vi har även använt oss av 

intervjuer för att få en mer detaljerad och utvecklad bild av hur enskilda individer på 

arbetsplatsen ställer sig till de frågor vi ställt. För att analysera vårt insamlade material har vi 

valt att använda oss av diskursanalys. Man kan säga att vi hoppas på att få mer tyngd bakom 

våra eventuella slutsatser genom att använda oss av mer än en metod (Reinharz 1992, s.197).  

 

 

3.2 Diskurs enligt Foucault 

 

Foucault definierar diskurs som alla de praktiker som leder till att ett visst yttrande görs 

(Foucault 1993, s.57). Diskurs kan sägas vara ett sätt att undersöka samhället utifrån det språk 

och därigenom de normer och handlingar som förekommer och skapas (Wreder 2005, s.21).  

Följaktligen handlar diskurs om de olika processer som påverkar samhällets utformning. Man 

undersöker inte endast språk eller text utan man kan studera processer, interaktioner och 
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handlingar som leder till att ett yttrande eller att en diskurs skapas. Foucaults diskursteori 

handlar mycket om makt och maktrelationer, ofta utifrån institutioner. Det bör även 

poängteras att dessa maktrelationer inte är de som kan finnas mellan individer utan det 

handlar om den makt som hela tiden finns och återskapas i samhället, makt som finns överallt 

och därför kommer överallt ifrån. Diskurser menar Foucault är inte stillastående eller 

konstanta utan de är rörliga och föränderliga. Foucaults teorier kring diskursanalys appliceras 

ofta på diskurser kring och uppbyggnaden av organisationer och institutioner och de 

maktrelationer som förekommer där (Bergström & Boréus 2000 s.225).  

 

Foucaults fokus vid institutioner blir tydligt om man läser verk så som ”Övervakning och 

straff” (1975). Detta verk, precis som många av hans andra, behandlar hur samhällsdiskurser 

och institutionella diskurser påverkar och har påverkat samhällets utveckling och utformning. 

Foucaults diskursteori bygger på uteslutning och reglering. Vad som menas med detta är att 

för att ett samhälle ska fungera på ett visst sätt och för att kunna kontrollera massan av 

befolkningen måste vissa grupper pekas ut som avvikare. Detta skulle möjligen kunna 

beskrivas som ett ”vi och dem” tänkande, fast i en annan dimension och i betydligt större 

skala: för att det ska kunna finnas en norm måste det även finnas en avvikare. Viss kunskap 

godkänns och legitimeras medan annan avfärdas.  

 

Genom att använda oss av diskursanalys hoppas vi kunna på ett lämpligt sätt ta oss igenom 

och tolka vårt material. Vi hoppas kunna peka på och analysera några av de diskurser som 

finns kring och inom äldreomsorgen med fokus på diskurser kring kön och yrke. Med hjälp av 

diskursanalys kommer vi att försöka få en bild av hur de anställda ställer sig till frågor om 

deras arbete, professionalisering, status och yrkesidentitet. Vi hoppas även kunna dra 

paralleller mellan vårt material och andra teoribildningar, exempelvis Skeggs respektabilitet 

och de diskurser som kretsar kring detta fenomen.  

 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

 

Vi ämnade från början låta materialet till vår uppsats bestå av resultaten från fem 

semistrukturerade intervjuer med omvårdnadspersonal. Vi tog kontakt med en kommun i 

Skåne som lät oss genomföra våra intervjuer på ett av deras äldreboenden. Trots att vi försökt 

formulera våra frågor på ett öppet sätt för att undvika ”ja och nej” svar fick vi ändå flera korta 
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svar. Två av våra intervjuer var mer givande än de andra, dessa informanter pratade mycket 

och relativt öppet, personerna i fråga gav oss även nya perspektiv på vårt ämne som kom att 

inspirera utformningen av enkäten.  

 

 När vi sammanställt vårt material från intervjuerna drog vi slutsatsen att det material vi hade 

inte skulle komma att vara tillräckligt. Vi valde därför att komplettera materialet från 

intervjuerna med en enkät. Enkäten skickade vi till det äldreboende där vi genomfört våra 

intervjuer. Frågorna i enkäten ligger tämligen nära de frågor vi ställde vid intervjutillfällena, 

men med mindre förändringar. Vårt resonemang för detta var att vi genom enkäterna skulle 

kunna få ett bredare material och att intervjuerna i sin tur ger oss ett visst djup. Vi skickade ut 

35 enkäter och fick 15 ifyllda enkäter tillbaka. Även om vi hoppats på att få fler enkäter 

tillbaka är vi nöjda med de 15 vi fick. Eftersom vi gjort klart att det var helt frivilligt för alla 

att delta eller inte får vi vara glada att det trots allt var 15 personer som var villiga att delta då 

det lika gärna kunde varit så att ingen velat delta. Det är svårt att diskutera kring hur fler 

enkäter hade påverkat vårt arbete men förmodligen hade de gjort vårt material bredare. Det är 

möjligt att vi hade använt oss av våra enkäter på ett mer kvantitativt sätt om vi fått fler svar. 

Eftersom vi endast hade 15 enkäter att utgå ifrån har vi till största del använt oss av dessa 

mest av kvalitativtsyfte det vill säga kommentarerna.  

 

3.4 Semistrukturerade intervjuer och etiska överväganden 

 

Shulamit Reinharz menar att semistrukturerade intervjuer förmodligen är den vanligaste och 

även den mest givande formen av intervju inom feministisk metod (Reinharz 1992, s.18). För 

vårt arbete har användandet av semistrukturerade intervjuer inneburit att vi inför 

intervjutillfällena framställde en lista med frågor. Vi lät frågorna vara öppna för att lämna 

utrymme för intervjupersonen att tolka frågorna som han eller hon ville och även utveckla 

sina svar på ett fritt sätt.  Inför intervjutillfällena skickade vi vår intervjuguide till det aktuella 

äldreboendet. Detta gjorde vi för att ge intervjupersonen tillfälle att titta på frågorna och få en 

chans att välja bort frågor som de inte ville besvara (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Vi fick dock 

inga reflektioner kring frågorna och gick därför vidare med dessa utan några större 

förändringar. Det krav som finns på anonymitet kan komma att vara något problematiskt i vårt 

arbete. Vi är medvetna om att även om vi har avidentifierat namn och andra personuppgifter 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12) kommer intervjupersonerna inte att vara helt anonyma inför 

varandra på grund av det begränsade antalet intervjuer. På grund av detta är det möjligt att 
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svaren blivit både begränsade och censurerade då intervjupersonerna inte vill bli utpekade på 

sin arbetsplats om det identifieras vem som sagt vad.  

 

Det finns även en annan etisk aspekt som bör tas i beaktning när vi tolkar och analyserar 

resultaten från våra intervjuer. Det är viktigt att vi är observanta på risken att vi kan lägga 

egna värderingar i svaren. Vi måste även vara aktsamma med den förkunskap vi själva 

besitter om äldreomsorg och hur vi anser den vara. Vi måste försöka att inte tolka svaren så de 

passar in i de föreställningar vi har om hur svaren, enligt oss, borde se ut.  

 

 

3.5 Enkät 

 

En enkätstudie kan till exempel lokalisera ett problem eller en åsikt och visa på att det är mer 

utbrett än vad man trott (Reinharz 1992, s79). Detta var en av anledningarna till att vi valde 

att använda oss av enkäter som kompelement till våra intervjuer. Vi hoppades kunna få en 

bredare bild av hur personalen på äldreboendet i fråga ställde sig till frågor om kön, status och 

utbildning. Genom att ställa frågor som låg nära de frågor vi ställde under intervjuerna 

hoppades vi på ett enkelt sätt kunna använda oss av enkäterna som komplement. Vi ställde 

frågor så som ” Känner du att alla har samma möjligheter till extrauppgifter/utveckling? ” 

och ”Anser du att det är viktigt att det finns både manlig och kvinnlig omvårdnads 

personal?”. Efter dessa frågor lämnade vi utrymme för informanterna att utveckla sina svar 

om de ville. Vi valde att formulera oss på detta vis dels för att hålla oss så nära våra intervjuer 

som möjligt och även för att frågorna skulle vara koncisa och lättförståliga. Vi hoppades att 

våra formuleringar skulle vara tydliga och oproblematiska för personalen, vi ville inte att de 

skulle känna att våra frågor var allt för påträngande och på så vis avskräcka dem från att delta. 

Reinharz menar att ett problem med att bedriva en enkätstudie är att samtidigt som en 

enkätundersökning kan ge breddare svar ens frågor så saknar svaren djup. Samt att 

enkätstudier har kritiserats av feministiska forskare som menar att enkätstudier är en del av en 

patriarkal struktur vars enda syfte är att producera så kallad ” hard facts” (Reinharz 1992, 

s87). Efter frågorna på våra enkäter fanns det utrymme för att utveckla sina svar med 

kommentarer, det var många som valde att göra detta. Detta gjorde att vår undersökning både 

producerade så kallade ”hard facts”, samtidigt som vi även fick svar på vad individen ansåg 

personligen. Sist i enkäten lämnade vi även utrymme för informanterna att uttrycka eventuella 

åsikter och tankar kring enkäten, ingen av informanterna valda att utnyttja detta. 



 16

 

Reinharz menar vidare att enkät undersökningar även kan vara ett sätt att se skillnader mellan 

grupper och förändringar över tid (Reinharz 1992, s81).  

 

Det var frivilligt att svar på enkäten, de som ville delta gjorde det och de som inte ville delta 

avstod. Vi gjorde enkäten anonym, det vill säga att vi inte ville att personerna som svarade på 

enkäten skulle skriva sitt namn, då detta inte hade haft någon relevans i vår undersökning. 

Däremot hade personens kön, hur länge de arbetat inom äldreomsorgen och arbetsbefattning 

viss relevans, men även dessa uppgifter var frivilliga att uppge. Vi hoppades att anonymitet 

skulle göra att fler personer var villiga att svara på vår enkät. Det var en informant som valde 

att inte uppge sin arbetsbefattning, om detta var ett misstag eller ett aktivt val vet vi inte. 

Informanten angav inte varför denne inte svarade på frågan om yrkestitel. Men vi anser oss 

ändå kunna anta att de flesta inte uppfattade denna fråga som stötande, då alla utom en person 

uppgav sin titel. 

 

 

3.6 Epistemologiska övervägande 

 

Vår epistemologiska positionering är inspirerad av feministisk vetenskapskritik. Med detta 

menar vi inte att det finns någon generell ståndpunkt som alla feminister delar. Däremot vill 

vi hävda att forskningsresultatet inte kan skiljas från forskaren eller forskningsprocessen kan 

ses som en relativt allmänt accepterad åsikt(Mattsson 2005, s.51). Vi anser oss vara medvetna 

om att vi har en viss påverkan på de semistrukturerade intervjuerna och enkäten. Det vill säga 

att informanterna kanske hade svarat annorlunda om de hade blivit intervjuade av andra 

personer än oss. Även valet av annan teori och metod, hade kunnat leda till ett annorlunda 

resultat.  

 

Att se sig själv som ett ansiktslöst, kropps- och kontextlöst forskningssubjekt, som kan ställa 

sig över och utanför diskursen och utifrån den positionen kunna hävda objektiv kunskap, är 

just vad Donna Haraway beskriver som ”gudatricket” eller ”godtrick”(Lykke 2008, s.17). 

Haraway menar att man måste lämna tanken om kunskapen som okroppslig, objektiv och 

positionslös och istället ta ansvar för den kropp och position som den bär(Mattsson 2005, 

s.52). Vi anser oss följa Haraways ståndpunkt då vi är medvetna om att vår undersökning 

varken är eller kan vara objektiv och att den heller inte kan anses som positionslös.  
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Vi är båda två positionerade feminister, vilket för oss är ett politiskt ställningstagande som 

utöver den vanliga problematiken med att vara objektiv kanske försvårar det för oss. Att vara 

feminist innebär för oss att man är del av ett emancipatoriskt projekt och därför besitter vi 

åsikter och ställningstagande som gör att vi inte under några omständigheter kan anses vara 

positionslösa eller helt objektiva. I kontakten med äldreboendet uttalade vi oss inte direkt som 

feminister, för detta kom inte på tal utöver att vi berättade vad vi skulle skriva om och att 

intervjuerna skulle användas i samband med en kandidatuppsats i genusvetenskap. Vi ansåg 

inte att det fanns någon anledning att positionera oss inför informanterna som något annat än 

studenter vid genusvetenskapliga institutionen i Lund. En annan faktor som skulle kunna göra 

oss minst lika subjektiva är att vi båda har vikarierat inom äldreomsorgen, dock inte i samma 

kommun som där vi gjort våra undersökningar. Detta gör att vi båda två redan innan vi 

inledde vårt arbete har en bild av äldreomsorgen, som gör att vi har vissa föreställningar om 

hur det ser ut även i denna kommun. Vi är också medvetna om att även vi är en del av den 

performativa diskursen, det vill säga att vi gör kön när vi talar om och med informanterna 

utifrån man/manligt och kvinna/kvinnligt.  

 

 



 18

4. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta kapitel försöker vi ge en överblick över forskningsfältet. Vi redogör här för tidigare 

forskning och hur forskare före oss har ställt sig till ämnen som berör vårt arbete. Vi tar upp 

bland andra Christina Florins arbete om den svenska folkskolan och läraryrkets 

professionalisering, Tina Mattssons forskning kring olika diskurser inom missbrukarvården 

och Lars Evertssons forskning om sjukvården och yrkesidentiteter och professionalisering. 

 
 

4.1 Professionalisering 

 

Evertsson påvisar att grunden till professionen kom i och med industrialismens utveckling och 

ståndssamhällets upplösning. Han lyfter fram meritokratin som kom att bli rekryteringsgrund i 

stället för social börd (Evertsson 2002 s.40).  

 

Evertsson ger en rad exempel på de mest använda kriterierna för vad som gör en profession. 

Dessa är användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap, utbildning och 

träning i dessa färdigheter. Den professionellas kompetens garanteras genom en akademisk 

examen, en handlingsetik som garanterar yrkes integritet och en yrkessammanslutning som 

organiserar medlemmarna. Den kritik som har riktats mot professionsforskare innefattar bland 

annat att de egenskaper som tillskrivs en profession är mer eller mindre okritiskt hämtade från 

professionerna och består således av professioners beskrivning av sig själva (Evertsson 2002 

s.41f).  

 

Jurisdiktion kan beskrivas som en form av eget kunskaps- och verksamhetsområde. Evertsson 

skriver att för en yrkesgrupp som gör anspråk på att vara en profession är jurisdiktion ett sätt 

att inta en form av maktposition där man som grupp kan organisera sig för att kräva 

privilegier. Jurisdiktion är ett sätt att avgränsa sitt yrke och dra en kunskaps- och praxisgräns 

till andra yrkesgrupper. Utöver detta dras även en social, kulturell och organisatorisk gräns till 

andra (Evertsson 2002, s.53). Dessa sociala stängningsstrategier har inspirerats av Webers tes 

som behandlar gränser mellan social grupper som enligt Weber bestäms genom handlingsspel 

(Evertsson 1997, s.67). Social stängningsstrategi går ut på att privilegierade grupper gör sitt 

bästa för att videhålla och förstärka sin position samtidigt som man markerar och poängterar 
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andra gruppers underlägsenhet genom att hänvisa till attribut som ras, kön, klass, religion, 

utbildning och inkomst. Just gruppers hänvisning till och åberopande av utbildning och 

kunskap är en social stängningsstrategi för att stänga ute de grupper som anses vara 

underlägsna från valda delar av arbetsmarknaden. Evertsson anser att det är just sociala 

stängningsstrategier som sjuksköterskor har använt sig av i förhållande till undersköterskor 

och vårdbiträde (Evertsson 1997, s.67f).   

 

Christina Florin undersökte i sin avhandling Kampen om katedern hur läraryrket förändrades 

under främst tidigt 1900-tal i Sverige. Florin fokuserar främst på hur yrket påverkades av ett 

ökande antal kvinnliga lärare. Hon studerar lärare/lärarinnors levnadsvillkor, yrkesidentiteter, 

förhållande till varandra och till sitt yrke. En stor del av avhandlingen behandlar även de 

strategier som lärarna använde sig av för att professionalisera sitt yrke (Florin 1987, s.15). 

Florin visar hur de manliga lärarna försökte uppnå högre status och lön genom att avgränsa 

sig från lärarinnor och påvisa de kvalitetsskillnader man ansåg att det fanns. Man påstod bland 

annat att män var överlägsna kvinnor både fysiskt och mentalt (Florin 1987, s.119f). Det 

kanske mest intressanta för oss i avhandlingen är att läraryrket som i början var 

mansdominerat kom att bli ett kvinnoyrke allt eftersom fler och fler kvinnor började arbeta 

inom detta. Lärarinnornas lön var lägre och de var oftast högre utbildade än de manliga 

lärarna, vilket gjorde att det blev mer lukrativt att anställa en lärarinna. På grund av detta 

ansåg inte män längre yrket vara attraktivt eftersom de tvingades konkurrera med kvinnor 

(Florin 1987, s.130). Läraryrket kom således att byta könsidentitet.    

 

 

4.2 Yrkesidentiteter 

 

Yrkesidentiteter antas påverka människors identitet i vardagslivet, man kan alltså säga att man 

som individ tar till sig visa värderingar som förknippas med ens yrke och gör dessa till egna 

personliga förhållningssätt (Thunborg 1999, s.5). Camilla Thunborg har skrivit en avhandling 

som behandlar läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter. Begreppet 

yrkesidentitet operationaliserar Thunborg som social identitet som tar sin form i hur aktörer 

framställer sig i form av föreställningar, handlings och interaktionsmönster. Det menas vidare 

att denna individuella framställning alltid sker i relation till och med referens till andra 

aktörer(Thunborg 1999, s.4).  Kerstin Sahlin- Andersson menar att yrkesidentiteter är könade. 

Hon anser att den svenska arbetsmarkanden är tydligt könssegregerad, majoriteten av män 
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arbetar inom vissa yrken och majoriteten av kvinnor arbetar inom andra. Sahlin- Andersson 

menar att yrken tillskrivs manliga eller kvinnliga identiteter, vilka påverkar hur gruppen ser 

på sig själv och relaterar till varandra och hur andra relaterar till den. Enligt Sahlin-Andersson 

är vårdyrket det yrke som bär på den mest stereotypa bilden om hur en kvinna är eller bör 

vara. De mest karaktäristiska dragen för denna typ av yrke är omvårdnad, underordning och 

anpassning, drag som ofta förknippas med kvinnan eller kvinnlighet. 

 

 Sahlin- Andersson anser att det är inte bara könade yrkesidentitet som bestämmer hur ett yrke 

ser ut, men att de sätter ramar för hur ett yrke förväntas utföras, hur det uppfattas och 

beskrivs, vad som framställs som önskvärt eller problematiskt, hur man blir bemött och vilken 

betydelse yrket ges. Yrkesidentiteten bidrar även till att bestämma vilken status och ställning 

yrket har och därmed vilket utrymme och självständighet gruppen ges. De könade 

yrkesidentiteterna är inte beständiga utan de kan komma att ändras eller blandas. Författaren 

menar att kvinnor som yrkesgrupp betraktas som ett kollektiv där det inte finns något 

egentligt behov av eller kanske till och med betrodd kompetens till att agera utanför sitt 

kollektiv. Män som yrkesgrupp betraktas som autonoma individer som tänker självständigt 

och är handlingskraftiga(Sahlin- Andersson 1997, s.231).    

 

Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag diskuterar i sin bok kring 

hur kön som sociala konstruktioner påverkar kvinnors position inom organisationer, 

institutioner och arbetslivet. Författarna menar att kvinnor och män talar olika språk när de 

diskuterar olika maktperspektiv. Man använder sig av olika föreställningar om köns 

egenskaper för att vissa på skillnader till exempel att män anses vara bättre på att ta för sig 

och att tala tydligt, medan en kvinna associeras med någon som har dåligt självförtroende och 

som inte kan ta för sig. Författarna menar att beteckningen av manlig natur beskrivs som 

risktagande och prestationsinriktat, kvinnans natur karaktäriseras av svaghet både fysiskt och 

psykiskt, följaktligen bristande form av manlighet(Wahl, Höök, Holgersson & Linghag 2001, 

s.55 ). 

 

 

4.3 Vården 

 

Anders Bergh beskriver bland annat hur män blir de som avviker i en värld där kvinnan är 

norm. Han menar att manliga vårdbiträden blir avvikande och samtidigt speciella. Som 
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manligt vårdbiträde förväntas man inte kunna utföra arbetsuppgifterna lika bra som en kvinna 

och man förväntas inte heller vara villig att utföra dessa. På grund av denna föreställning kan 

män därför inte misslyckas i någon egentlig mening - när man inte förväntas kunna utföra en 

handling blir ingen förvånad om det skulle misslyckas, men om det lyckas ses man som 

speciell och duktig. Bergh menar att detta beror på att äldreomsorgen är ett kvinnodominerat 

yrke där man utför ”kvinnosysslor” som anses komma naturligt för kvinnor, men inte för män, 

vilket han hävdar beror på de könsroller som finns i vårt samhälle(Bergh 1995, s. 41). 

 

 Bengt Ingvad vill i sin bok Omsorg och relationer undersöka det känslomässiga samspelet 

mellan omvårdnadspersonal och vårdtagarna i hemvården. Ingvads syfte är att analysera hur 

omvårdnadspersonal och vårdtagare tolkar varandra, hur de uppfattar sin relation, men även 

hur omgivningen ser på deras relation samt om detta samspel påverkar de handlingar som 

utförs i vårdtagarens hem. Författarens mening är att analysera omsorgssituationen utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Ingvad menar att hans arbete har en beskrivande form, men att 

det samtidigt är utforskande av den anledning att hittillsvarande forskning som inriktar sig på 

att beskriva det känslomässiga samspelet mellan omvårdnadspersonal och vårdtagare är 

marginell (Ingvad 2003, s.18). Författarens resultat är att relationerna eller förmågan att bygga 

upp relationer är grundläggande för äldreomsorgen. Att kunna ha en öppen och bra relation 

med omvårdnadspersonalen ger vårdtagaren trygghet, samtidigt som en bra relation 

underlättar omvårdnadspersonalen arbete och påverkar de handlingar som sker i vårdtagarens 

hem. Uppmärksamhet och uppskattning från ledningen var ytterligare något som 

omvårdnadspersonalen ansåg underlätta deras arbete (Ingvad 2003, s.222). 

 

Rolf Å Gustafsson och Marta Szebehely redovisar i sin rapport Arbetsvillkor och styrning i 

äldreomsorgens hierarki en enkätundersökning som gjordes i åtta kommuner år 2003. De 

jämför sitt resultat med en liknande undersökning gjord på 1990-talet. Informanterna var 

centrala tjänstemän, politiker och omsorgspersonal.  De frågor som ställdes berörde hur de 

olika informanterna såg på sig själva och varandra, hur de ansåg att arbetsmiljön samt 

arbetsvillkoren var (Gustafsson och Szebehely 2005, s.7). De flesta av omvårdnadspersonalen 

kände sig både fysiskt och psykiskt trötta. Personal på äldreboende i synnerhet menade att 

denna trötthet berodde på att de alltid kände sig otillräckliga. De centrala tjänstemännen och 

politikerna uppgav också att de kände en vis form av trötthet, denna berodde enligt dem på 

press. En majoritet av omvårdnadspersonalen kände att deras åsikter och tankar inte togs till 

vara på, samt att de som önskade heltidsarbete ofta inte beviljades detta. En fjärdedel av 
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omvårdnadspersonalen kände sig vertikalt kränkta och lite mindre än en fjärdedel kände sig 

kränkta av sina kollegor. Omvårdnadspersonalen kände sig sällan uppskattade varken 

horisontellt eller vertikalt, medan de centrala tjänstemännen och politikerna sällan kände sig 

kränkta och ofta kände sig uppskattade (Gustafsson och Szebehely 2005, s.97f).  

 

Genom att undersöka företeelser så som kön, sexualitet, ras och klass försöker Tina Mattsson 

ge ett svar på hur kön görs i den normaliserande missbrukar vården (Mattsson 2006, s.12). 

Mattsson beskriver hur man inom personalen försöker visa vårdtagarna vad som är normalt. 

Båda de aktuella institutionerna och dess personal anser det vara viktigt för behandlingen att 

ha könsintegrerad personal, något som man bland annat menar beror på att det är så världen 

ser ut - det finns både kvinnor och män. Andra menar att det är bra om man blir behandlad av 

både en man och en kvinna som ska fungera som symboliska föräldrafigurer. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi utifrån vårt insamlade material diskutera hur informanterna själva 

ser på sitt yrkesliv och sitt arbete. Främst kommer vi att lägga fokus vid de diskurser som 

finns kring omvårdnadsyrket och kön. Vi utforskar även möjliga anledningar till varför 

äldreomsorgen anses vara ett yrke med låg status och vad informanterna tror är lösningen för 

att höja denna. Analysen börjar med en kortare redogörelse över hur personalen själva 

betraktar sitt arbete och yrke. Efter detta följer informanternas tankar om och beskrivningar av 

vad personer i deras omgivning har för inställning till deras yrke. Vi för sedan en diskussion 

kring hur informanterna upplever sin arbetssituation och arbetsklimatet. Sedan följer 

diskussioner kring köns stereotyper och hur informanterna ställer sig till manligt och kvinnligt 

på arbetsplatsen. Vi diskuterar sedan kring personalens inställning till män som 

omsorgsarbetare och hur de tror att man kan locka fler män till yrket. Vi tar därefter upp hur 

informanterna ställer sig till professionalisering och hur man tror att yrkets status kan höjas. 

Vi avslutar med ett kortare avsitt om hur personalen tror att yrket och arbetet kommer att 

förändras och se ut i framtiden. 

 

 

5.1 Synen på arbetet 

 

Äldreomsorgen i Sverige har sin grund som en utpräglad kvinnosyssla. Det började som mer 

eller mindre volontärarbete eller i viss mån ett extraarbete som utfördes av hemmafruar som 

hade lite tid till övers och kanske behövde en inkomst. Det har sedan detta utvecklas till ett 

faktiskt yrke som man kan utbilda sig till. Dock är detta ett yrke som har haft svårt att växa i 

status, främst kanske på grund av att det anses vara ett kvinnoyrke och även att yrket 

fortfarande i mångas ögon ses som ett simpelt och okvalificerat arbete som borde kunna 

utföras av de flesta.  

 

Vi ställde frågor till våra informanter om hur de själva ser på sitt arbete och hur de tror att 

andra människors föreställningar kring arbetet ser ut och varför. När vi frågade varför man 

valt att arbeta inom vården svarade majoriteten att det var viktigt för dem att få arbeta med 

människor och samtliga informanter tyckte även att deras arbete var givande för dem (Enkät 

samtliga). Det finns även män som framhäver att det är viktigare och mer givande att arbeta 
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med människor än exempelvis maskiner( USK 1 man). Detta går emot den allmänna bilden av 

vad en man ska tycka är ett attraktivt arbete och normen kring vad en man kan, det vill säga 

att mannen enligt normen inte är en naturlig eller till och med lämplig vårdare. Informanten 

anser att hans yrke är viktigt för samhället och tycker därför att det är konstigt att yrket har så 

låg status. Flera av informanterna reagerar över yrkets låga status och lön, de som många 

andra anser att äldrevård är oumbärlig för att kunna ha och upprätthålla ett välfärdssamhälle.  

 

En av informanterna beskriver hur omvårdnadsyrket hade betydligt högre status i ett annat 

land där han tidigare arbetat, att arbeta inom vården där ansågs vara ett respektabelt yrke. 

Samme informant berättade även att det var en betydligt jämnare könsfördelning på 

personalen där. Dock var detta på sextiotalet och informanten arbetade då på ett sjukhus. 

Informanten berättar att man där såg omvårdnadsyrket som något högst viktigt för samhället 

och att det därför var ett ”fint yrke”. Med detta som grund tycker informanten att det är 

konstigt att undersköterskor och andra som arbetar inom äldreomsorg är så lågt ansedda och 

att yrket har så låg status som det har. Själv säger informanten att han känner stolthet inför sitt 

yrke och anser att han utför ett viktigt arbete (USK 1 man).  

 

Trots att personalen i allmänhet verkar anse deras yrke som både viktigt och givande får vi 

intrycket av att flera av informanterna upplever att deras yrke inte är högaktat i många 

människors ögon. Vad som kan vara värt att notera är att de manliga informanterna verkade 

vara mer benägna att belysa detta än de kvinnliga. Två av informanterna menade att statusen 

skulle komma att höjas om det fanns ett krav på att man skulle vara undersköterska för att 

arbeta inom äldrevården, alltså krav på utbildning (Enkät 9 & Enkät 11). Detta är intressant av 

den anledningen att en del av informanterna som var vårdbiträde menade att formell 

utbildning för att arbeta som undersköterska är mindre viktig för att kunna utföra ett 

fullvärdigt arbete. Vårdbiträden i Thunborgs avhandling menade även de att formell 

kompetens inte var viktig. De menade att det inte behövs någon formell utbildning, de 

hävdade att man kunde lära sig genom att gå bredvid en ordinarie personal. En anledning till 

att det är viktigt för undersköterskor att försöka hävda profession skulle kunna vara att vi idag 

lever i ett elitistiskt samhälle där du bedöms efter din utbildning. Det kan även vara ett försök 

att få bort stämpeln på omvårdnadsyrket som ett naturligt kall för kvinnor. Genom att kräva 

och påvisa utbildning vill man försöka förändra den allmänna inställningen till yrket, det vill 

säga att man genom att peka på utbildning kan hävda att det inte handlar om att man av 

”naturen” är lämpad till yrket, utan på grund av att man är utbildad 
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5.1.1 Slutstation eller stopp på vägen? 

  

När vi ställde frågor kring hur informanterna trodde att andra uppfattade deras yrke fick vi 

olika svar. De kvinnliga informanterna verkar inte ha upplevt att folk i deras omgivning 

reagerat särskilt negativt på deras val av yrke i samma utsträckning som männen. Den av 

informanterna som gav mest uttryck för hur folk i hans omgivning reagerat på hans yrke var 

en manlig undersköterska, som dessutom var relativt ung. Informanten berättade att hans 

vänner tycket att hans jobb verkade ”äckligt”(USK 3 man).  

 

Samme informant säger dock att han trots detta är bekväm med sitt val av yrke och att han 

trivs bra med både det och sin arbetsplats. Informanten uppger att han ibland upplever att 

människor i hans omgivning dömer honom på grund av hans yrke. Vi förde en kortare 

diskussion kring om det kunde vara så att man i samhället ser undersköterska som ett 

passande yrke för en kvinna, men inte för en man exempelvis om manlig omvårdnadspersonal 

ofta blir tillfrågad när de ska utbilda sig vidare till sjuksköterska eller läkare. När vi ställde 

denna fråga svarade en informant att det var så. ”Ja, av de manliga äldre vårdtagarna, det 

märks att de ser ner på yrket”( USK 3 man). Detta stämmer bra överens med Sahlin-

Anderssons uppfattning om könade yrkesidentiteter, det vill säga att i hennes mening är yrken 

könade. Omvårdnadsyrket är ett kvinnligt könat yrke av den anledning att de attribut som 

tillskrivs yrket är egenskaper som oftast förknippas med kvinnor eller kvinnlighet. En man 

som arbetar inom äldreomsorgen kan av denna anledning anses som avvikande av vissa.  

    

De kvinnliga informanterna verkar inte ha mött samma typ av ifrågasättande kring varför de 

valt att arbeta inom vården. En möjlig slutsats skulle kunna vara att undersköterska ses som 

ett respektabelt yrke för kvinnor, men inte för män. Här avser vi att i viss mån applicera 

Skeggs respektabilitetsteorier. Skeggs skriver om hur arbetarklassen, speciellt dess kvinnor, 

känner behov av att hävda sin respektabilitet jämt emot folk i deras ingivning. Om man skulle 

dra paralleller mellan denna teori och våra informanter skulle den manliga personalen 

symboliseras av arbetarklassens kvinnor. Trots att detta kan anses vara en långsökt parallell 

att dra vill vi göra ett försök.  

 

Skeggs beskriver hur arbetarklassens kvinnor aktivt valde att klä sig, tala, agera och i 

allmänhet föra sig på ett sätt som de ansåg respektabelt( Skeggs 1997, s9). På ett liknande sätt 
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verkar den manliga personalen känna ett visst behov av att visa hur mycket de tycker om sitt 

arbete och trivs med det. Man talar även om hur viktigt arbetet är och vikten av att det finns 

män som arbetar inom äldrevården. Som tidigare sagts uppger samtliga informanter att de 

tycker om sitt arbete och har valt det främst för att de tycker om att och vill arbeta med 

människor (Enkät samtliga). Vad som skiljer informanterna åt är att de manliga valt att 

utveckla svaren på dessa frågor i större utsträckning än de kvinnliga. Att dra någon 

allmängiltig slutsats från detta känns utan ett större material långsökt då detta lika gärna 

skulle kunna bero på de individuella informanterna som på deras kön. Vi har ändå fått 

intrycket av att de manliga undersköterskornas har ett större behov att försvara och rättfärdiga 

sitt yrke än de kvinnliga. En annan förklaring på detta kan vara att de män som deltog i vår 

undersökning alla var utbildade undersköterskor vilka därmed alltså aktivt hade valt sitt yrke 

genom att gå en utbildning som det skulle kunna anses vara svårare för män att välja, på 

samma sätt som det skulle vara svårare för en kvinna än en man att välja att utbilda sig till 

exempelvis VVS-montör. Valet att bli undersköterska som man är att gå emot diskursen kring 

kön och yrken, medan en kvinna som väljer att bli undersköterska följer den.  

 

En av de mer framstående teorier som Connell har kring maskulinitet är den om hur män och 

kvinnor förväntas ställa sig till omvårdnad av medmänniskor, då främst i form av barn. 

Connell menar att vi i vårt samhälle inte förväntar oss att män ska varken vilja eller i ens ha 

förmågan att ta hand om barn. Att vara omhändertagande ska enligt denna tankesätt komma 

naturligt för kvinnor, men i flera avseenden vara motbjudande och allmänt oattraktiv för 

män(Connell 1995, s.69). Detta är en inställning till manlighet och kvinnlighet som man får 

anse vara relativt utspridd i vårt samhälle och som gör det svårare för män än för kvinnor att 

inför samhället och inför människor i sin omgivning försvara ett yrkesval som till exempel 

undersköterska. Eftersom män inte förväntas klara av eller vilja ta hand om barn och familj 

förväntas de inte heller vilja ägna sig åt yrken så som äldreomsorg. En av informanterna 

funderade kort över skillnaden mellan män och kvinnor och hur detta skulle kunna påverka 

deras arbete. ”Ja, kvinnor är kanske bättre på det mer emotionella. Men sen å andra sidan så 

finns det manliga vårdtagare som anser att det är bättre att prata med manlig 

personal”(USK 3 Man). Detta uttalande visar att informanten försvarar sin betydelse genom 

att hävda att män lättare och/eller hellre talar med andra män och kvinnor talar med andra 

kvinnor. Detta illustrerar Hirdmans tankar om isärhållning vilket innebär att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas, eller som i detta fall att det blir bättre om det inte gör det (Hirdman 

2004, s.117). 
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5.1.2 Arbetssituation       

 

Samtliga informanter uppgav att de trivs och tycker om sitt arbete inom äldreomsorgen, vilket 

vi tolkar som att de verkar trivas på sin nuvarande arbetsplats. En av informanterna nämnde 

även att det var viktigt för denne att inte ha ett monotont arbete utan att arbetet skulle vara 

olika från dag till dag. Samma informant tyckte att arbetet innebär variation och nya 

utmaningar(USK 1 man). Flera av informanterna har tidigare arbetat med andra typer av 

yrken, till exempel fanns det de som tidigare arbetat på kontor eller varit industriarbetare - det 

fanns alltså dem i personalen som skolat om sig till undersköterskor eller börjat arbeta som 

vårdbiträde på senare tid. En av informanterna uppgav att han tidigare arbetat som 

fritidspedagog, men att han ville prova på något nytt och gick med i en arbetsmarknadsåtgärd 

som kallades ”män i vården” som anordnades av kommunen var syfte var att få in fler män 

inom vården(USK 3 man).  

 

När vi frågade om det finns arbetsåtaganden och uppgifter som var konstanta berättade 

intervjupersonerna om det planeringsschema som finns. Detta schema visar vad varje anställd 

har att göra under dagen, till exempel vilka vårdtagare som ska duschas eller vilka rum som 

ska städas. Informanterna menar dock att detta schema inte följs till punkt och prickar då man 

inte alltid kan förutsäga vad som ska hända under en dag. Ibland kan det vara stressigt för 

någon i personalen, men kanske mindre stressig för en annan och ibland tvärtom. De båda 

manliga intervjupersonerna betonade vikten av att vara flexibel på en arbetsplats som deras. 

De menade att man måste försöka hjälpa sina medarbetare så mycket man förmår - en dag 

kanske det är en själv som behöver hjälp. Flexibilitet är en egenskap som traditionellt 

tillskrivs kvinnor, dock var det främst de manliga intervjupersonerna som betonade detta. Det 

anses viktigt att ha ett bra samarbete med sina kollegor, en del påvisade vikten av 

kommunikation. Man menade att det är viktigt att man talade med varandra som personal om 

vad man hade gjort och vad som skulle göras så att inget arbete blev gjort två gånger eller att 

något glömdes bort. 

 

De flest av informanterna påtalade att arbetet består av mycket mer än bara vardagssysslorna, 

innefattande att man skapar relationer till vårdtagarna där man får utbyte av varandra, det vill 

säga att det är en relation som bygger på ständigt givande och tagande. Man får som personal 

ge av sig själv både känslomässigt och genom fysiskt arbete, men informanterna menar att 
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samtidigt som man ger av sig själv till vårdtagarna så får man mycket tillbaka. Det gäller att 

kunna se till vårdtagarens emotionella behov, utöver dess fysiska behov.  

 

Vi frågade om de trivdes på sitt arbete för att vi skulle kunna bedöma ifall informanten inte 

trivdes på sitt arbete i allmänhet eller om det bara fanns vissa saker informanten var missnöjd 

med. Till exempel var det en informant som ansåg sig trivas med sitt arbete, men samtidigt 

fanns det aspekter som informanten var mindre nöjd med(enkät 1). Informanten menade att 

alla inte hade samma möjlighet att få extrauppgifter eller utveckling, detta kan vara ett 

personligt missnöje från informantens sida. De andra informanterna menade att extra 

uppgifter och utveckling är något man själv får ta tag i om det är något man vill. De hävdade 

att det bara gäller att visa intresse och uttrycka sin önskan för att göra något mer. Om det är 

som de flesta informanter hävdar att det gäller att visa framfötterna för att tilldelas extra 

åtagande, verkar det som att några är mer benägna än andra då det är en del som har tagit på 

sig flera extra åtagande. En annan informant tyckte om sitt arbete, men hade svårt att se hur 

han skulle kunna utvecklas (Enkät 4). Denne informant är undersköterska och ställer sig inte 

heller positiv till att vidareutbilda sig. Detta är intressant eftersom informanten samtidigt anser 

att utbildning och utveckling är viktigt, men han vill alltså inte utbilda sig vidare själv och 

anser inte heller att han kan utvecklas på sin arbetsplats. Detta skulle kunna bero på att 

informanten anser att han har kommit så långt inom äldreomsorgen som man kan komma.  

 

Informanten som inte tyckte att alla hade lika möjlighet att få extrauppgifter tyckte inte heller 

att dennes åsikter och tankar togs tillvara på av varken hennes chef eller av hennes 

medarbetare. Detta gör att vi får intrycket av att denne informant känner sig åsidosatt. Resten 

av informanterna ansåg att deras åsikter och tankar tog till vara på både av chef och 

medarbetare. En av informanterna menade att om man hade åsikter eller tankar som man ville 

ta upp hade man återkommande möten där dessa kunde ventileras. Detta känns positivt 

eftersom omvårdnadspersonalen i Bengt Ingvads avhandling och Rolf Å Gustafsson och 

Marta Szebehelys rapport ansåg att bekräftelse från chefer och medarbetare var viktigt, men 

att de inte fick detta i den utsträckning de behövde.  

 

Utöver extrauppgifterna ansåg informanterna att all vårdpersonal utförde likvärdigt arbete. 

Informanterna menade att det som främst skiljde dem åt var utbildning och kompetens, men 

att man även blev bedömd för sin prestation. Detta kan ju innebära att de som åtar sig 

extrauppgifter och kanske då i synnerhet de extrauppgifter som kan anses som tidskrävande 
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och kräver någon form av särkunskap som till exempel att vara fackrepresentant, kanske ses 

som någon form av särskild prestation. De som av informanterna lyftes fram som de som har 

mest extra uppgifter var främst den manliga personalen.  

 

Enligt den likabehandlingspolicy som finns för kommunen måste man uppmuntra och ge alla 

samma chanser till utveckling, extrauppgifter och vidareutbildning (Likabehandlingspolicy 

för kommunen 2008). Man menade att man på detta äldreboende strävade efter att följa denna 

policy, och att de ansträngde sig för att behandla alla lika samt att alla skulle få samma chans. 

Detta gör att det är lite märkligt att en informant inte anser sig ha samma möjligheter som 

andra, när det verkar som att det är något man på detta äldreboende värderar högt.  

 

 

5.1.3 Arbetsklimat            

 

När vi ställde frågan om hur arbetsklimatet är på arbetsplatsen svarade samtliga att det var 

bra. Vi ställde följdfrågor bland andra hur man hanterade konflikter. En informant ansåg sig 

stå tillbaka vid konflikter, denna informant ville inte svara på varför den gjorde detta. 

Informanterna menade att det förekommer väldigt lite friktion på arbetsplatsen och att man 

arbetade bra tillsammans, men trots detta menar vi att det finns indikationer på att 

arbetsklimatet inte var helt friktionsfritt. Något som kan påverka arbetsklimatet är att det inom 

äldreomsorgen kan krävas av personalen att de ska fatta snabba och korrekta beslut under 

press. En annan indikation på att det har funnits friktion på arbetsplatsen är att en av de 

manliga informanterna inte upplevde det helt problemfritt när han började arbeta där. 

Informanten kände sig lite svalt mottagen när han kom in som nyanställd, han kände även sig 

lite utanför på grund av att han enligt sig själv ”var ny, ung och kille”. Men informanten 

berättar vidare att han kom snabbt in på arbetsplatsen och trivs bra nu (USK 3 man).  

 

Samma informant nämnde även att en av avdelningarna på äldreboendet uttryckligen har 

motsatt sig att ha manlig personal på sin avdelning. Det intressanta med detta är att samtliga 

informanter har svarat att de inte tror att det är svårare för män än kvinnor att komma in som 

ny på arbetsplatsen. En av informanterna hävdar att det inte nödvändigtvis skulle vara svårare 

för en man att komma ny till arbetsplatsen, men att det kanske skulle vara annorlunda än vad 

det skulle vara för en kvinna. Informanten utvecklade denna tankegång och tror att det är 

lättare för män att knyta an till den manliga personalen än till den kvinnliga. Denne menar 
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vidare att det lättare för en kvinna som kommer in som ny att knyta an till den kvinnliga 

personalen(USK 1 man). Detta visar på att informanterna har en stereotypisk bild på 

könsrollerna, de antar att en kvinna hellre umgås med andra kvinnor och vice versa, vilket nog 

är ett vanligt antagande(Hirdman 2004, s117). Den tankegång som informanten hade är 

problematisk av den anledningen att det kanske inte finns så mycket manlig 

omvårdnadspersonal. Urvalet av arbetskamrater blir mindre för män för att det inte finns så 

många. Om informantens resonemang stämmer skulle det kunna leda till att män på en 

arbetsplats som denna klumpas ihop och i brist på val börjar de umgås med varandra, utan 

någon egentlig anledning förutom att de är män. Vad vi menar är att de kanske på de flesta 

arbetsplatser finns ett ”vi och dem” tänkande bland personalen, det vill säga att man grupperar 

sig efter kön, ålder, etnicitet, religion med mer. Även om man kanske egentligen inte har så 

mycket gemensamt kanske man kan känna att attribut som dessa förenar en. 

 

 

5.2 Könsroller  

 

Eftersom undersköterska enligt tradition betraktas som ett kvinnoyrke anser vi det vara 

intressant att försöka undersöka hur personalen ställer sig till detta. Under årens gång har fler 

och fler män tagit anställning som både undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen i Sverige. Vi ställde frågor kring hur våra informanter upplevde att detta 

påverkat deras yrkesliv och synen på deras arbete. Det finns en relativt genomgående 

uppfattning av hur män och kvinnor är på arbetsplatsen. Denna uppfattning är både påtagande 

och för oss förvånande. Vi skulle vilja påstå att informanternas uppfattning av kön och genus 

är i hög grad stereotyp. Man beskriver män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet vid flera 

tillfällen utifrån mycket traditionella könsroller och stereotyper.  

 

Könsroller innebär att specifika karaktärsdrag, plikter, uppgifter och rättigheter tilldelas ett 

kön. En människas kön styr och frambringar vissa förväntningar om innehavande av 

könsspecifika egenskaper (Ljung 1998 s.223). Den traditionella bilden av män och kvinnor 

och därigenom manligt och kvinnligt kan i grova drag sägas bygga främst på synen på 

kvinnan som omhändertagande och mannen som försörjande. Den sfär som anses vara 

naturlig för kvinnan är hemmet medan det anses vara naturligt för mannen att gå ut i den 

offentliga sfären och ta ett arbete. Äldreomsorgen kan ses som ett förenande av dessa två, man 

har gjort ett yrke där man utför traditionellt kvinnliga sysslor, något som kvinnor förväntas 
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kunna, men inte män (Bergh 1995 s.41). Kvinnor anses enligt denna traditionella stereotyp 

vara mer emotionellt drivna medan män anses drivas av målmedvetenhet, alltså av viljan att 

slutföra ett projekt (Bender 1993, s.49). Denna traditionella syn på könen och deras 

egenskaper grundas även i tanken på män och kvinnor som varandras motsatser. Man kan 

ställa upp flera dikotomier som visar på detta, kvinnor är natur, omhändertagande, irrationella, 

och styrs av sina känslor, männen däremot är kultur, avståndstagande, rationella, och de styrs 

av logik. Man tillskriver de två könen fallenhet att utföra vissa handlingar och besitta vissa 

egenskaper.  

 

 

5.2.1 Könsfördelning 

 

Den allmänna uppfattningen bland våra informanter har varit att det är viktigt att det finns 

både kvinnlig och manlig personal inom äldreomsorgen. Samtliga informanter svarade ja när 

vi ställde frågan både vid intervjutillfällena och i enkäterna(Enkät samtliga). Som förklaring 

till varför detta är viktigt betonar flera av informanterna de traditionella könsrollerna. De 

menar att män och kvinnor kompletterar varandra i arbetet. De tillskriver män ett logiskt och 

praktiskt tänkande och man ser dem även som aktiva, män får saker gjorda. Detta illustreras 

tydligt i en informants uttalade ”Kvinnor är mer känslomässiga, män tänker mer logiskt” 

( USK 2 kvinna). Kvinnor tillskrivs ett mer irrationellt och emotionellt beteende där omsorg 

och omhändertagande kommer mer naturligt, kvinnor ses som vårdande. ”Kvinnor är på sitt 

sätt och män på sitt sätt. Och män är mer att det inte blir så mycket kvinnligt tjafs, om du 

förstår vad jag menar, de är mer rakt på sak. Kvinnor ska nöta och blöta något innan man 

kommer till en slutsats eller till ett beslut och detta krydda till konflikt”(USK 5 kvinna). Detta 

citat illustrerar tydligt hur de traditionella könsrollerna lever kvar på arbetsplatsen. Män 

beskrivs som effektiva och kvinnor som mer känslosamma och irrationella – män gör och 

kvinnor pratar. 

 

Uttalanden som dessa visar tydligt på det dikotomiska förhållande informanterna verkar anse 

att det finns mellan män och kvinnor. Trots detta lägger de varken positiva eller negativa 

värderingar till de egenskaper könen tillskrivs utan man konstaterar att det är så det är och att 

båda behövs. Butlers heterosexuella matris bygger på synen på manligt och kvinnligt som 

motsatser. Dessa motsatser förväntas begära och komplettera varandra. Den heterosexuella 
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matrisen menar Butler upprätthåller de diskursiva könsroller och normer som finns (Mattsson 

2005, s.26). 

 

Informanterna beskriver kvinnor som obeslutsamma när det gäller att lösa problem, man 

beskriver dem som ”skvallriga”. Män beskrivs i sin tur som logiska och de löser problem fort 

utan att vrida och vända på det allt för länge vilket kvinnor anses göra. Män anses inte heller 

vara ”skvallriga”. En informant menar att fler män inom yrket skulle kunna resultera i mindre 

”skitsnack” (enkät 5). Här tycks informanten hänvisa till bilden av mannen som den tystlåtna 

och beslutsfattande. Samtidigt ses kvinnor som de som talar ut om sina känslor för alla utom 

den eller de man faktiskt är arg på, vilket hänvisar till ett irrationellt och falskt beteende. Det 

påvisar också den stereotypa bilden av att kvinnor i grupp inte fungerar på grund av 

konflikträdsla vilket leder till ”skitsnack” som i sin tur leder till rivalitetsbeteende. 

 

Några informanter menar även att män kan komma med nya idéer och har ett annat sätt att se 

på saker och ting (USK 2 kvinna). Här illustreras igen att män först och främst ses som 

annorlunda. På grund av detta anses män kunna bidra med nya idéer och förslag på hur man 

på ett bättre sätt kan lösa problem eller kanske förändra en arbetssituation. Detta i sin tur kan 

vi återigen dra paralleller till den logik som informanterna förutsätter att män besitter. Flera av 

informanterna talar om det nya synsätt och arbetssätt som män skulle kunna bidra med. Man 

menar att fler män inom äldreomsorgen i allmänhet och på den egna arbetsplatsen i synnerhet 

skulle kunna leda till positiva förändringar. Dock utesluter man inte möjligheten att andra än 

män kan komma med nya idéer. En av informanterna talar om att det överlag skulle vara bra 

med ”nytt blod” inom äldreomsorgen. Hon menar att det är viktigt för äldreomsorgens framtid 

att man inte bara får in fler män utan ny personal överhuvudtaget. Denna informant begränsar 

inte sin önskan om nya idéer till bara män utan vill få in fler unga medarbetare. Dessa unga 

medarbetare skulle även de kunna, enligt informanterna, bidra med ett nytt synsätt (USK 4 

kvinna och USK 5 kvinna). 

 

 

5.3 Teknik lockar män? 

 

En av de manliga informanterna berättar om hur han har tagit på sig extra uppgifter utöver de 

vanliga arbetssysslorna. Bland dessa extra åtaganden finns bland annat datoransvarig och 

fakturaansvarig.(USK 3 man) Det hänvisas även till denna typ av extra åtaganden när vi 
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frågade vad man gjorde för att uppmuntra fler män att börja arbeta inom vården. ”Mycket går 

på dator idag så det finns många nya bitar som kan locka”( USK 5 kvinna). Man tror alltså 

att möjligheten till att arbeta med datorer och ny teknik kan locka fler män till äldreomsorgen 

då detta skulle göra yrket lite mer tekniskt. Sahlin- Andersson menar att yrkesidentiteters kön 

kan komma att förändras eller blandas, en anledning till detta kan till exempelvis vara 

införandet av teknologi på en arbetsplats. Om man utgår ifrån Sahlin-Anderssons argument så 

stämmer det bra in på vad informanterna vid det aktuella äldreboendet sa. En av de manliga 

undersköterskorna hade tagit på sig en hel del extrauppgifter som gick ut på att hantera 

datorer och vi fick uppfattningen om att han ansåg att detta gjorde hans arbete roligare. En av 

informanterna berättade att man brukade ha information om omvårdnadsyrket på 

högstadieskolor där man försökte marknadsföra yrket och att man riktade sig till de unga 

pojkarna när man talade om den nya teknologin inom äldreomsorgen. Detta anser vi vara 

problematiskt, dels av den anledning att de verkar anta att alla män är intresserade av datorer 

och teknologi vilket är väldigt stereotypiskt, fast denna bild av män överensstämmer med 

föreställningen om en sann maskulinitet. Men det som vi anser mest problematiskt är att man 

på något sätt genom att resonera såhär åsidosätter de anledningar som bör ligga till grund för 

att man vill arbeta inom vård och omsorg. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men 

det är ett faktum att arbetet i första hand går ut på att ta hand om äldre människor, att försöka 

få det låta som något annat är missledande och kan leda till problem. 

 

 

5.3.1 Det klassiska argumentet för män 

 

Mäns fysiska stryka är något som betonas, flera av informanterna menar att mäns stryka 

behövs inom äldreomsorgen då arbetet innefattar flera moment av tunga lyft. Undersköterskor 

och vårdbiträden som har varit aktiva inom yrket en längre tid drabbas ofta av diverse 

förslitningsskador. Att betona mäns fysiska kraft är visserligen förståeligt då det är en fördel 

inom yrket att besitta en viss styrka då man ibland hamnar i situationer där det till exempel 

krävs att man lyfter en vårdtagare som har fallit till golvet eller något liknande. Dock finns det 

ofta hjälpmedel som till exempel liftar att tillgå, vilket gör att det känns som en överdrift att 

mena att man behöver ha en viss form av fysiskstyrka när man utför arbetet. Anledningen till 

att det finns många hjälpmedel att tillgå är ju just för att bespara personalen förslitnings 

skador. Mäns styrka känns därför som ett väl använt, men missriktat argument.  
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Att inom arbetslivet hänvisa till mäns fysiska ”överlägsenhet” i förhållande till kvinnor är ett 

återkommande argument för män på bekostnad av kvinnor. Detta illustrerar Florin, män 

ansågs vara bättre lärare då de var starkare än sina kvinnliga motsvarigheter och kunde därför 

orka med fler barn och tyngre klasser (Florin 1987, s. ). Vad vi måste fråga oss är om mäns 

större muskelmassa verkligen kan anses vara en legitim anledning att anställa män framför 

kvinnor. Faktum är väl snarare att oavsett kön är en väl utvecklad muskelmassa nästan alltid 

en fördel, alltså att man som individ är vältränad. Dock är det sällan avgörande för hur och om 

man klarar av att utföra ett arbete. Då undersköterska traditionellt sätt måste anses som ett 

kvinnoyrke har man här utvecklat flera hjälpmedel för att bespara personalen tungt arbete i så 

stor utsträckning som möjligt. Detta är väl snarare något som man måste se som något 

positivt. Bara för att man fysiskt kan lyfta något betyder inte att man bör göra det. 

 

 

5.3.2 Hygien 

 

Daglig hygien är ett viktigt moment som utförs av undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen. Den dagliga hygienen inkluderar intimhygien vilket många vårdtagare kan 

känna obehag inför. Frågan om vem som ska utföra detta arbete kan leda till viss problematik 

då vissa vårdtagare inte känner sig bekväma med eller vill få hjälp med detta av en person av 

det motsatta könet. Man använder detta som ett argument för att det ska finnas fler män som 

arbetar inom vården då detta skulle möjliggöra i större utsträckning att manliga vårdtagare 

kan bli duschade och få hjälp med den dagliga hygienen av en person av samma kön.  

 

Det är främst de manliga informanterna som betonar detta. De manliga informanterna nämnde 

även att de upplevde det som att de manliga vårdtagarna tyckte det var trevligt med män i sin 

omgivning som de kunde finna gemensamma intressen och livserfarenheter i. Detta kanske 

även kan vara en generationsfråga.  

 

 

5.3.3 Varför jobbar så få män inom äldrevården?  

 

Vi ställde informanterna frågan varför de tror att det är mest kvinnor som arbetar inom 

äldreomsorgen. På detta fick vi blandade svar. De flesta av informanterna var överens om att 

den låga lönen var något som bidrog till att män inte arbetade inom äldreomsorgen. Det finns 
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många arbeten idag menade en informant där man arbetar med döda ting där lönen är dubbelt 

så hög (USK 1 man). En informant menade att lika traditionsbundet som det är att en kvinna 

arbetar med omvårdnad så är det för en man att arbeta som till exempel byggnadsarbetare. 

Båda dessa är gymnasieutbildningar, men en av dem genererar ungefär dubbelt så hög lön. Ur 

detta perspektiv känns det inte helt förvånande att en ung man väljer ett yrke som har högre 

status, betydligt mer betalt och som är socialt accepterat för en man, istället för ett yrke som 

kan ifrågasättas av många man möter.  

 

Detta bekräftas av en informant som berättade att hans vänner ifrågasatte hans yrkesval när 

han ville bli undersköterska (USK 3 man). Många av informanterna menade att 

undersköterska och vårdbiträde är kvinnodominerade yrken och att det har varit det sedan de 

uppkom. Några av informanterna trodde att det kommer att fortsätta att se ut såhär, för enligt 

dem är det naturligt att kvinnor söker sig till omvårdnadsyrken. Alltså menar informanterna 

att kvinnor arbetar inom äldreomsorgen på grund av tradition och natur, men de tror samtidigt 

att det kommer ske en förändring då det har börjat komma in fler män. De hoppas att det 

kommer att komma in ännu fler män inom äldreomsorgen, men det verkar inte som att de har 

någon tro på att yrket kommer att bli jämt fördelat könsmässigt.  

 

Det fanns även de informanter som menade att det största problemet var att allt färre är 

intresserade av ett arbete inom äldreomsorgen, både män och kvinnor. Man ansåg det viktigt 

att marknadsföra yrket mer i takt med att färre unga människor söker sig till äldreomsorgen. 

En informant berättade att kommunen informerade på högstadieskolor om yrket och försökte 

sälja ett budskap om att omvårdnadsyrket var ett framtidsyrke( USK 5 kvinna). Det betonas 

även att en blandad personal kanske gör det mer intressant för kommande generationer(USK 5 

kvinna). Många informanter menar att det finns en allmän syn på arbetet som inte stämmer 

överens med hur det är. Informanterna menade att någon som aldrig arbetat inom 

äldreomsorgen har en felaktig bild av vad man gör som undersköterska eller vårdbiträde, en 

informant sa ”Man tror att man bara håller på med nedre hygien hela tiden men arbetet 

består av mer än så”(USK 3 man). Detta kan enligt honom vara en av anledningarna till 

varför inte män inte vill arbeta inom äldreomsorgen.  
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5.4 Professionalisera?      

 

Samtliga informanter med undantag av en anser att utbildning är av stor vikt, den som inte 

tyckte detta var vårdbiträde (Enkät 14). Den allmänna åsikten var att utbildning ger större 

kompetens och att det är viktigt för den personliga utvecklingen. Utbildning verkar av många 

anses vara nyckeln till att höja statusen på yrket.  En del hänvisar även till att det är viktigt att 

hela tiden uppdatera sin kunskap och utbildning då det kommer ny forskning hela tiden till 

exempel om demenssjukdomar (Enkät 12). Vi menar att man kan koppla detta till både 

Evertsson och Thunborg. Att hävda att utbildning eller till och med vidareutbildning är viktigt 

för yrkesgruppen kan man se som ett försök till att göra anspråk på profession. Försök till 

profession, det vill säga att man genom att hävda sin utbildning och därigenom höja sitt 

kompetensområde. Behovet av att höja yrkets status som många informanter verkar känna, är 

intressant för oss och för vår undersökning. Varför vill man detta, är det till exempel för att få 

in fler män inom äldreomsorgen? Kan det vara för att man vill locka fler till äldreomsorgen 

eller är det så att man vill höja lönen? Vi ställer oss dessa frågor, inte egentligen i hopp om att 

kunna svara på dem, utan för att de är de frågorna som blir väckta och som har funnits länge i 

debatten om omvårdnadsyrket. Att tro att dessa frågor har ett enkelt svar känns naivt och 

felriktat då frågor kring status höjning och professionalisering är mycket komplexa.  

 

 

Man kan tydligt se i Thunborgs avhandling att undersköterskors anspråk på profession blir 

avvisat av läkare och sjuksköterskor. Undersköterskornas vilja att hävda och även stärka sin 

kompetens kanske främst i förhållande till vårdbiträdena blir speciellt tydlig i Thunborgs 

beskrivning av hur undersköterskorna ser på sig själva i jämförelse med hur läkare och 

sjuksköterskor ser på dem. Thunborg skriver om hur flera av sjukvårdsbiträden som deltagit i 

hennes undersökning inte upplevde det som att det spelade någon roll om man var utbildad 

undersköterska eller inte då man utförde samma sysslor oavsett. Flera av dem betonade 

istället vikten av livserfarenhet. (Thunborg 1999, s.248f).  

 

En av informanterna nämnde att denne ville ha större ansvar vad det gällde medicin och 

läkemedel, även detta kan man koppla till Thunborg. I Thunborgs avhandling beskriver hon 

hur en undersköterska betonar vikten av att veta vad man ger medicin för och att man vet 

varför man tar ett blodprov och så vidare medan sjuksköterskorna och läkarna i samma 

avhandling menade att det är irrelevant för en undersköterska eller ett vårdbiträde att vet detta, 
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för att de ändå inte kan ändra på någon dosering och de menade att de inte heller hade 

tillräcklig kompetens eller utbildning att uttala sig om medicinering. Informanten som ville ha 

mer medicinskt ansvar kanske ville detta på grund av att denne ansåg att det kunde vara en 

statushöjande faktor. Informanten ifråga var undersköterska och bör därför vara medveten om 

att den medicinhantering man får utöva är mycket begränsad och beroende av vad en 

sjuksköterska är villig att delegera till en. Informantens situation är lite omöjlig, det enda 

sättet för denne att få mer medicinskt ansvar är att utbilda sig till sjuksköterska eller läkare. 

Läkarna och sjuksköterskornas i Thunborgs avhandling menade att undersköterskors och 

vårdbiträdens önskan om mer medicinhantering gick ut över deras arbete med 

patientomvårdnad, vilket enligt läkarna och sjuksköterskorna var ryggmärgen i svensk 

sjukvård.  

 

När vi frågade personalen om de kunde tänka sig att vidare utbilda sig var svaren något 

spridda. Många var positivt inställda till detta och menade att man aldrig kan få för mycket 

kunskap och att det är kul att kunna utveckla sig och lära sig nya saker. ”Det finns alltid något 

nytt att lära sig som kan påverka kvaliteten för våra brukare” var det en informant som 

menade(Enkät 5). En annan informant svarade ”Vill gärna vara en bra förebild för mina 

barn- Utvecklar man inte sig då står man och trampar i samma ställe”(Enkät 12). Detta är 

några informanters beskrivningar om varför det är viktigt att utveckla sig. De fanns även de 

informanter som inte var villiga att utveckla sig med hjälp av utbildning. De som inte ville 

detta gav anledningar så som att de inte orkade plugga mer (Enkät 2) och en person valde att 

inte svara på frågan.  

 

När vi frågade om man talar mer om vidareutbildning och utveckling nu än vad man gjorde 

tidigare svarade hälften ja och hälften nej. Svaren på denna fråga är intressant av den 

anledningen att det blev så delade svar. De informanterna som svarade på denna fråga har 

arbetat länge inom vården, de flesta mer än 15 år med några få undantag, vilket gör det än mer 

intressant då de flesta har något att jämföra med. Denna fråga delade informanterna på mitten, 

hälften av männen svarade ja och hälften av kvinnorna svarade ja samt hälften 

undersköterskorna och hälften av vårdbiträdena svarade även de ja. Detta gör det ganska svårt 

för oss att dra någon egentlig slutsats.  Oavsett anledningen är det spännande att denna fråga 

lyckades dela informanterna på mitten, att denna fråga kunde få så splittrade svar bland 

personal på en och samma arbetsplats och som dessutom har arbetat där förhållandevis länge. 
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5.5 Framtiden? 

 

Den sista frågan vi ställde till informanterna var om de trodde att omvårdnadsyrket kommer 

att förändras i framtiden. Två av informanterna svarade att de inte visste. Flera informanter 

hoppades på att det skulle bli fler som utbildar sig till undersköterskor och att yrket därigenom 

blir mer attraktivt. En del tror att kraven på utbildningen kommer att vara högre och även att 

det kommer att finnas högre krav på att personalen ska vara utbildade undersköterskor. Just 

detta var intressant för de informanter som betonade att det i framtiden kommer att läggas vikt 

på att personalen på äldreboende är utbildade undersköterskor, var undersköterskor själva. De 

informanter som svarade på denna fråga som var vårdbiträde betonade inte utbildning, de 

betonade istället vikten av mer personal. En informant hoppades på att det i framtiden skulle 

göras ett psykologiskt test, detta då för att testa personers lämplighet för att arbeta inom 

omvårdnadsyrket (USK 1 man). Många informanter menade att äldreomsorgen kommer att bli 

tvingad att förändras i takt med att samhället förändras och mer utveckling sker. Många 

menade att detta är en naturlig följd av att de som är unga i dag kommer att ha större krav än 

de som är gamla i dag. Någon informant trodde att de gamla i framtiden kommer kanske få 

klara sig mer själva.  
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6. Slutdiskussion och slutsatser 
 
 
Vi har i vår undersökning och analys försökt att hitta källan till de diskurser som finns kring 

omvårdnadspersonal syn på sitt arbete och synen på sig själva. De diskurser som intresserat 

oss mest är de som behandlar deras sätt att se på kön och yrket. Vi har analyserat vårt resultat 

av vårt fältarbete med diskursanalys som Foucault beskriver det och andra författare så som 

Skeggs, Butler och Evertsson med flera. Vi ämnar här försöka dra en slutsats av vårt arbete 

och förhoppningsvis kunna föra en diskussion kring detta.  

 

Samtliga informanter i vår undersökning ansåg att manlig personal inom äldreomsorgen var 

viktigt. Men det som har varit mest framträdande och förvånande i vår undersökning är 

personalen på äldreboendets minst sagt stereotypa bild av män/manligt och kvinnor/kvinnligt. 

Vi blev förbryllade över informanternas inställning till kön och genus, samtidigt som det 

gjorde vår undersökning mer intressant. Vi fick intrycket av att informanterna relaterade till 

sig själva som konstant könade, det vill säga att de beskrev sig själva och andra ständigt 

utifrån kön.  

 

Informanterna beskrev kön utifrån dikotomiska förhållanden, män och kvinnor ses som 

varandras motsatser. Man beskriver det som att män och kvinnor behöver och kompletterar 

varandra. Enligt informanterna är detta en anledning till att det behövs både manlig och 

kvinnlig personal inom äldreomsorgen. Informanterna beskrev kön utifrån traditionella 

föreställningar. Det som varit mest påtagligt är att män ansågs vara mer logiskt tänkande än 

kvinnor samt att män ansågs ha ett annat sätt att se på saker. Informanterna tycks även anse att 

män i större utsträckning än kvinnor fick saker gjorda. Kvinnor beskrivs istället som 

emotionella och skvallriga. Informanterna menade även att kvinnor var mer irrationella när 

det kom till att fatta snabba beslut och sedan verkställa dessa. Detta känns som en ganska 

vanlig referens till de båda könen. Föreställningar om hur män och kvinnor kompletterar 

varandra cirkulerar överallt, inte minst i den allmänna samhällsdiskursen. Män och kvinnor 

ställs allt som oftast i kontrast till varandra, samtidigt som föreställningen om att könen 

behöver varandra, påvisas lika ofta föreställningen om könen som ensamma isär men ett 

tillsammans.  
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 Informanterna verkar vara medvetna om den diskurs som finns kring omvårdnadsyrket som 

kvinnodominerat och traditionsbundet, samtidigt som de påvisar ett traditionsbundet sätt att 

tänka på vad gäller män och kvinnor och hur dessa båda kön anses vara. Således är 

informanterna medvetna om den diskurs de befinner sig i, men verkar inte ifrågasätta den i 

någon större utsträckning. Vad detta kan bero på kan vi inte svara på, vi kan bara konstatera 

detta och känna oss en aning förvånade. En väg mot förändring skulle kunna vara att anställa 

fler män inom äldreomsorgen, vilket troligen skulle ge positiva effekter i form blandade 

yrkesidentiteter. Vilket kanske kan leda till att synen på omvårdnadsyrket som 

kvinnodominerat och traditionsbundet sakteligen luckras upp.  

 

Den allmänna åsikten bland informanterna är att män välkomnas till arbete inom 

äldreomsorgen samt att man försöker uppmuntra män att välja arbete inom äldreomsorgen 

genom att hänvisa till ny teknologin. Informanterna betonar att mäns fysiska styrka behövs 

inom äldreomsorgen, men detta argument känns för oss både överdrivet och missriktat av den 

anledningen att det inom äldreomsorgen finns hjälpmedel att tillgå vid lyft och förflyttningar. 

Det får oss att undra varför man trots de hjälpmedel som finns känner att mäns styrka är av 

någon större vikt. Att betona mäns fysiska styrka måste anses vara ett väl använt argument 

som används till mäns fördel. Vi nämnde i analysen att detta även varit ett argument för att 

manliga lärare skulle få högre lön än de kvinnliga. Vi skulle här åter igen vilja göra uttalandet 

att bara för att man kan lyfta något betyder det inte att man ska det.  

 

Utifrån vår frågeställning är det intressant att det främst är den manliga personalen som är 

noga med att betona den låga statusen och den låga lönen samtidigt som dessa åtar sig många 

extrauppgifter och anser att de har för lite medicinskt ansvar. Dessa extrauppgifter var något 

som många informanter betonade och lyfte fram vid intervjutillfällena. 

Vissa av dessa extrauppgifter utnyttjades även i hopp om att få fler män intresserade av ett 

yrke inom äldreomsorgen, exempel på dessa kan vara datoransvarig. Flera informanter gav 

uttryck för att dessa extrauppgifter var åtrådda bland personalen, något som de ansåg gjorde 

att deras arbete blev intressantare. De som talade om dessa extra åtaganden var främst den 

manliga personalen. Vi fick intrycket av att de som talade mycket om extrauppgifter ville få 

det att låta som att omvårdnadsyrket innehöll många administrativa delar. Vi får även i viss 

mån intrycket av att de som betonade dessa extrauppgifter lägger mycket av sin yrkesidentitet 

vid dem. Vad vi menar är att extrauppgifterna verkar ge dessa informanter ytterligare trygghet 

i sitt yrke. Således verkade som att det för vissa informanterna låg mer status i eventuella 
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extrauppgifter än omvårdnadsarbetet. Man skulle kunna säga att somliga av den manliga 

omvårdnadspersonalen verkar ha svårare att acceptera sitt yrke än vad den kvinnliga 

personalen verkar ha och den manliga personalen verkar känna ett större behov än den 

kvinnliga att poängtera att de tycker om och trivs med sitt yrke. Kanske kan det vara så att 

männen själva känner ett behov av att höja yrkets status i lite större utsträckning än vad den 

kvinnliga personalen gör. Detta skulle kunna bero på att den manliga personalen verkar känna 

ett större behov av att rättfärdiga sitt yrkes val än den kvinnliga. Vi anser att det är synd att 

man utgår ifrån att män måste lockas med extrauppgifter och teknologi för att ta arbete inom 

omvårdnadsyrket. Genom detta får vi intrycket av att man i någon egentlig mening inte 

arbetar mot att förändra den kvinnliga yrkesidentiteten, utan man försöker istället ge yrket nya 

arbetsuppgifter som man anser passar och tilltalar män. Varför ser man det inte som en 

möjlighet att män kanske har lika stort behov och fallenhet som kvinnor påstås ha av att vilja 

och kunna vårda, bry sig om och ta hand om äldre människor.   

 

 

Yrkets låga status var även något som informanterna diskuterade och betonade. Man drar 

paralleller mellan den låga statusen, den låga lönen och mäns och även ungdomars bristande 

intresse för att arbeta inom äldreomsorgen. Omvårdnadsyrket har aldrig haft hög status i 

samhället, informanterna menade att det finns en föreställning om att man som 

omvårdnadspersonal bara tar hand om nedre hygien, de menar att det finns en bild av yrket 

som äckligt. Denna föreställning är enligt informanterna tråkig och fel, omvårdnadsyrket 

beskrivs av dem som ett trevlig och mycket givande yrke. Samtidigt som informanterna 

menar att yrket är både fysiskt och psykiskt ansträngande, så anser de sig få mycket tillbaks. 

Informanterna hade en del förslag på hur man skulle kunna höja statusen. Ett av dessa förslag 

var att det skulle finnas krav på att vara utbildad undersköterska för att få arbeta. Man menade 

även att höjd lön skulle höja yrkets status. Man hänvisar till utbildning både i form av 

undersköterskeutbildning och i form av kurser på arbetsplatsen för att kunna utvecklas inom 

sitt yrke.  

 

Undersköterskorna betonar vikten av utbildning i större utsträckning än vårdbiträdena som i 

sin tur menade att det är viktigare med mer personal. Att förkovra sig och ta sig an 

extrauppgifter verkar vara ett sätt för informanterna att hävda eller göra anspråk på status. 

Informanterna verkar själva anse att status kommer med attribut som inkomst och utbildning, 

då de väljer att peka på detta som förklaring till brist på status. Istället för att se till dessa 
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attribut som en möjlighet till att höja yrkets status, skulle det kanske vara bättre att betona 

vikten av en fulländad omvårdnad till vårdtagarna. Omvårdnaden i sig skulle innebära status. 

För egentligen är det där statusen borde ligga i alla fall enligt oss, att kunna och vilja vårda, 

lyssna, förstå, trösta, skratta samt ta hand om äldre människor borde vara status i sig.  

 

Vårt fältarbete har givit oss en inblick i några av äldreomsorgens diskurser kring kön, 

arbetssituation samt synen på yrket. Den bild som vi har fått utifrån våra frågeformuleringar 

belyser problematiska synsätt. Ett av dessa problematiska synsätt är personalens uppfattning 

om kön. Kön beskrivs av informanterna utifrån ett traditionellt och biologistiskt perspektiv. 

De betraktar både sig själv och andra utifrån kön, de illustrera och upprätthåller Butlers 

beskrivning av performativitet och den heterosexuella matrisen. Vi har även fått en inblick i 

hur omvårdnadspersonalen främst männen vill försöka höja yrkets status, genom att 

exempelvis få yrket att verka mer administrativt. Vi har genom denna slutsats kunnat se hur 

mäns inträde inom äldreomsorgen är ett bidragande faktum i diskursen kring 

omvårdnadsyrkets status. Av den anledningen att personalen i allmänhet men den manliga 

personalen i synnerhet betonar och försöker höja yrkets status. Vi hävdar även att kunna visa 

på att mäns inträde inom äldreomsorgen inte i detta fall leder till en ny yrkesidentitet, vi 

menar snarare att man tillägger en manlig yrkesidentitet genom att hänvisa till ny teknologi, 

mäns styrka, mäns påstådda logik samt enligt informanterna annorlunda tankesätt.  

 

Om vi fick chansen skulle vi gärna både utöka och utveckla vårt arbete. Vi skulle gärna om 

det funnits tid och möjlighet gjort vårt fältarbete i större skala. Ett större material, kanske 

främst intervjuer men även enkäter, skulle medföra ett bredare perspektiv och därigenom 

tydligare slutsatser. Vi skulle även vilja undersöka diskurserna kring status lite närmre. Det 

samma gäller de normativa könsidentiteter man tillskriver sig själva och andra. Vi anser att 

om man hade gjort en likadan undersökning fast i större skala, så hade det lett till en ökad 

förståelse för var problematiken finns.  
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