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Abstract 
 

Författare: Ola Larsson 

Titel: ”Man jobbar olika men mot samma mål” - En kvalitativ intervjustudie om män som 

arbetar inom hemtjänsten. 

Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp. 

Handledare: Johanna Esseveld 

Sociologiska institutionen, höstterminen 2014. 

 

Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den 

svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där 

hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka kvinnodominerade arbetsplatser utifrån mäns berättelser av att 

arbeta där, och frågeställningarna handlar om hur manlig hemtjänstpersonal förhåller sig till 

kollegor och vårdtagare, och hur genus och genusrelationer tar sig uttryck i deras berättelser. 

Med kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer som metod har det resulterat i ett material 

bestående av fem intervjuer gjorda med män som arbetar inom hemtjänsten i Malmö. 

Materialet är kategoriserat i följande teman: ”Om jobbet”, ”Hur jobbet görs” och ”Relationer 

till andra”. Dessa teman har sedan analyserats med hjälp av R.W. Connells teori 

kring ”Maskuliniteter” och Pierre Bourdieus ”Den manliga dominansen”. Resultatet visar en 

grupp män som trivs bra med sitt jobb och förhåller sig till sitt arbete på en kvinnodominerad 

arbetsplats på ett odramatiskt sätt. Beskrivningarna av hemtjänsten visar också att det är ett 

arbete där genusroller och genusrelationer spelar stor roll för arbetets utförande. 

 

Nyckelord: Hemtjänst, Connell, Bourdieu, maskuliniteter, genusrelationer. 
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1. Inledning 

Sverige utmärker sig mot andra Europeiska länder bland annat för att andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden är hög, då ungefär lika många män som kvinnor befinner sig på 

arbetsmarknaden (SCB 2014 s.51, Global Gender Gap 2013 s.346, Eurostat 2014). Detta har 

framställts som ett exempel på ett jämlikt samhälle när både män och kvinnor har lika stor 

tillgång till arbetsmarknaden, men det som då glöms bort är att ojämlikheten mellan män och 

kvinnor är reproducerad vidare på arbetsmarknaden, när kvinnor i högre grad började 

lönearbeta flyttade de från hemmen till en kvinnodominerad offentlig sektor (Lundquist & 

Roman 2009 s.110). 

Endast ett fåtal yrken har en könsfördelning på 40-60%, och uppdelningen följer nära inpå 

de arbetsuppgifter som traditionellt förknippas med manliga och kvinnliga sysslor. Till 

exempel att större delen av det obetalda hushållsarbetet och barnomsorgen i hemmet utförs av 

kvinnor (SCB 2014 s.40). Det finns alltså en horisontell arbetsdelning genom att män och 

kvinnor arbetar i olika yrken (Alvesson & Billing 2011 s.79). Vård och omsorgssektorn är 

den största yrkesgruppen på arbetsmarknaden sett till antalet anställda, den gruppen utmärker 

sig dessutom genom att vara den med lägst medellön och högst skillnad i könsfördelningen 

när sektorn består av 15% män och 85% kvinnor (SCB 2014 s.72) och kvinnor tjänar i 

genomsnitt 86% av männens löner (SCB 2014 s.76). Även detta hur ojämlikheten beskrivs 

säger något om hur samhället ser ut, för när vi beskriver kvinnors löner som en del av 

männens säger vi också att männens genomsnittliga lön är den eftersträvansvärda, istället för 

att beskriva mäns lön som 116% av kvinnornas, vilket istället skulle tala för att män  tar för 

stor del av löneutrymmet (Connell 2009 s.188). 

Det finns även en vertikal könsarbetsdelning som betyder att endast ett fåtal kvinnor sitter 

på höga befattningar (Alvesson & Billing 2011 s.79). Endast 17 % av de svenska 

bolagsstyrelserna består av kvinnor (Global Gender Gap 2013 s.346), och världens ledare är 

med stor majoritet män (Connell 2009 s.14f).  

Hemtjänsten är ett av de områden på arbetsmarknaden där könsskillnaderna i personalen är 

störst, samma genusmönster visar sig här också på vårdtagarna då dubbelt så många kvinnor 

som män över 65 år får hemtjänst. Överrepresentationen av kvinnor beror dels på att det finns 

fler gamla kvinnor än män i befolkningen, men också på att gifta män i de flesta fall får hjälp 

i hemmet av sina hustrur ända fram till sin död (Szebehely 2013 s.28). Utifrån genusteori ska 

jag i denna uppsats fokusera på män som arbetar i hemtjänsten. Det som intresserar mig är de 

15% män som arbetar med omsorgsarbete och därmed i någon mening går emot statistiken 



	  

	   5	  

och de etablerade sociala strukturerna. Det jag ska undersöka är hur män upplever sitt arbete, 

arbetsförhållanden, relationer till andra på jobbet och genusrelationer i en miljö med majoritet 

kvinnliga kollegor, omsorgsarbete som traditionellt utförts och utförs av kvinnor och för en 

majoritet av kvinnliga vårdtagare. 

Det är relativt få tillfällen som jag kan komma ihåg att jag själv har reflekterat över att jag 

är man, över min egen manlighet eller maskulinitet, men när jag jobbade i hemtjänsten hände 

det ofta att jag upplevde att jag var man, därför att jag på olika sätt utmärkte mig bland de 

andra just som man. Det är också den bild jag har fått från manliga vänner som arbetat inom 

äldrevården, på grund av att de är män blir de uppmärksammade och behandlade annorlunda. 

Det kan handla om att lättare ”komma undan” med exempelvis dåligt utförd städning, eller att 

få beröm för att klara självklara arbetsuppgifter, som att bädda sängen eller laga mat. 

Att jag upplevde att jag utmärkte mig som man i just den miljön, tolkar jag dels som ”att 

vara man” generellt i samhället är så normaliserat att det inte märks, och dels att manligt och 

kvinnligt blir extra tydligt inom hemtjänsten. Det gjorde mig intresserad av hur olika miljöer 

kan ge olika upplevelser av genus och de inlärda genusrollerna, och att hemtjänsten är ett bra 

exempel för att undersöka detta. 

På det viset har jag egen förförståelse för vad jobbet inom hemtjänsten går ut på, och 

erfarenheter av hur det kan vara att vara man på ett fält som inte bara är traditionellt kvinnligt, 

utan där också majoriteten av personalen, cheferna och vårdtagarna är kvinnor.  

1.1 Problemformulering 
Mitt problem tar sin utgångspunkt i den ovan beskrivna tudelade arbetsmarknaden. Men 

handlar om genusrelationer och maskulinitet och hur de beskrivs av män som befinner sig i en 

till majoriteten feminin miljö. 

Inom många vetenskapliga fält, till exempel statsvetenskapen, har det länge inte 

reflekterats över genus eftersom bara män varit närvarande. Kvinnor har då inte bara varit 

avvikande, utan helt frånvarande (Connell 2009 s.162). Eftersom det manliga ställs upp som 

alltings mått blir det kvinnliga också det avvikande (Bourdieu 1999 s.27). Maskulinitet kan 

beskrivas på olika sätt, och i många sammanhang beskrivs det inte alls eftersom maskulinitet 

historiskt sett men också fortfarande utgör det normala tillståndet genom den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell 2008) och den manliga dominansen (Bourdieu 1999). Det är också 

dessa teorier två som utgör grunden för min analys. Därifrån kommer jag också att hämta de 

begrepp jag använder, vilka presenteras närmare under teorikapitlet nedan.  
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Hemtjänsten utförs i brukarnas egna hem, det gör att vårdtagarna kan påverka vem som ska 

utföra hjälpen och om det ska vara en man eller en kvinna. Dessutom är arbetet knutet till 

hemarbetets uppgifter, som är kvinnligt kodade (Storm 2008 s.16). 

Därför blir det intressant att höra män inom hemtjänstens berättelser om könsarbetsdelning, 

maskulinitet och femininitet inom hemtjänsten, hur arbetet utförs, samt samarbete med andra 

män och kvinnor på jobbet. 

Det är sociologiskt intressant att studera maskulinitet och genusrelationer i ett 

sammanhang där män är i minoritet och i en miljö som traditionellt definierats som kvinnlig. 

Ovanstående inledning och problemformulering har resulterat i ett antal frågor kring ämnet 

om hur det är att som man arbeta i ett yrke dominerat av kvinnor. Dessa frågor har sedan efter 

förankring i sociologisk teori och teori kring mans- och kvinnodominerade arbetsplatser 

resulterat i de sociologiskt vetenskapliga frågeställningar som presenteras under nästa avsnitt. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnodominerade arbetsplatser utifrån mäns 

berättelser av hur det är att jobba på en kvinnodominerad arbetsplats. Fokus läggs på hur de 

upplever sin berättar om sitt arbete, ser på sin roll som man och maskulinitet, samt hur de 

förhåller sig till de kvinnliga kollegorna och femininitet på arbetsplatsen. 

Mina frågeställningar för undersökningen är: 

• Hur förhåller sig manlig hemtjänstpersonal på arbetsplatser dominerade av kvinnor 

till sitt arbete, vårdtagare och kollegor? 

• På vilket sätt blir genusrelationer synliga i deras berättelser? 

• Vilka aspekter av teorier om den hegemoniska maskuliniteten och den manliga 

dominansen återfinns i deras berättelser? 

Detta ska jag ta reda på med hjälp av kvalitativa intervjuer med manlig hemtjänstpersonal, 

och teori om den hegemoniska maskuliniteten och den manliga dominansen. 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen handlar om de manliga omsorgsarbetarna inom hemtjänsten och är begränsat 

till deras berättelser om deras arbete, relationer till andra på arbetet och hur maskulinitet och 

genusrelationer reproduceras i arbetet. 

Geografiskt är studien avgränsad till arbetsplatser i Malmö, främst av praktiska skäl. 

Dessa avgränsningar är anpassade till studiens omfattning och syfte: att höra mäns 

berättelser av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. I en större studie hade det varit 
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intressant att också få med de kvinnliga kollegornas berättelser för att få en fördjupad bild av 

arbetsplatsen. 

1.4 Begreppsförklaringar 
Begreppet ”man” som generellt pronomen för en obestämd person eller grupp av personer, 

härstammar från substantivet ”man” som i sin tur kommer från ordet ”människa” 

(Nationalencyklopedin 2014). ”Man” som pronomen används ofta med oklar syftning på 

vem ”man” i det aktuella fallet är. Jag ser också ”man” som generellt pronomen som ett 

exempel på den hegemoniska maskuliniteten, och tycker att det i det här sammanhanget är 

särskilt olämpligt. Jag kommer inte använda mig av ”man” som pronomen den i här uppsatsen, 

i de fall när det ändå kräver en generell syftning på en person kommer jag använda 

begreppet ”en”. 

Med arbete menar jag här lönearbete, och i det här fallet det arbete som intervjupersonerna 

utför i egenskap av hemtjänstpersonal och på betald arbetstid. Omsorg och omsorgsarbetare 

används i betydelsen av den offentligt finansierade omsorgen som utförs av avlönad personal. 

De som är mottagare av vård benämns i materialet som både patienter, vårdtagare, ”de 

gamla”, kunder eller brukare. Jag kommer använda mig av begreppet vårdtagare då jag anser 

det mest neutralt och tydligt. 

Jag kommer att använda mig av begreppet ”genus” istället för kön och ser genus som 

socialt konstruerat, som ingående i ett system av sociala praktiker och sociala processer 

snarare än ett statiskt tillstånd baserad i den biologiska kroppen (Wharton 2012 s.8f). Genom 

att använda genus istället för ”kön” betonas att genus står för någonting annat än biologiskt 

kön, och att det också finns möjligheter till mer flexibla beskrivningar än den binära 

uppdelningen i man och kvinna som förknippas med begreppet ”kön” (Esseveld & Mulinari 

2015). Samtidigt kritiseras genusbegreppet för att det ändå är begränsat till två tänkbara genus, 

det maskulina och det feminina (Ibid.). I analysarbetet och i mina egna kommentarer 

använder jag ”genus”. Dock kan begreppet ”kön” även förekomma när jag citerar andra, eller 

i intervjumaterialet eftersom intervjupersonerna pratade om kön, kvinnor och män. I flera fall 

har intervjupersonerna också gått över till att prata om tjejer och killar, vilket framgår i citaten. 

Vem som är man och därmed kvalificerar sig för att delta i mitt material är här helt upp till 

dem jag intervjuar att avgöra. Min egen hållning till genus överensstämmer med de teorier 

som utgör grunden för analysen i det här arbetet, att genus inte är statiskt utan ett resultat av 

sociala praktiker och processer. 
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1.5 Hemtjänsten 
Hemtjänst, eller social hemhjälp, är en form av socialt bistånd som regleras främst av 

socialtjänstlagen 2001:453 kapitel 4 paragraf 1, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den som vill ha hjälp genom hemtjänst 

ansöker om det hos den egna kommunen, och det är också kommunerna som har ansvar för 

att bevilja och utföra biståndet, kommunen kan även utföra hemtjänst på entreprenad via 

privata utförare. Hemtjänst innebär hjälp i hemmet med personlig omvårdnad och hygien, 

vardagliga sysslor som att handla, städa och laga mat. Det går även att kombinera med 

hemsjukvård för den som är sjuk, trygghetslarm och förflyttning med färdtjänst. Personalen i 

hemtjänsten är anställda som vårdbiträde eller undersköterska, vårdbiträde kräver ingen 

yrkesutbildning medan undersköterska förväntas ha en utbildning motsvarande 

gymnasieskolans omvårdnadsprogram (Holmberg & Cedersund 2014, Malmö Stad 2014). 

2. Tidigare forskning 

Hemtjänsten har historiskt sett varit ett kvinnoarbete. Anders Bergh beskriver hur hemtjänsten 

när den startade på 50-talet inte kunde konkurrera om arbetskraften utan vände sig till 

husmödrar som lämnade hemmet några timmar om dagen för att utföra hemtjänstarbete. På 

det viset var det traditionellt sätt aldrig tal om att män skulle vara ”hemvårdarinnor” (Bergh 

1995 s.17). Berghs rapport om män och kvinnor i äldreomsorgen vittnar också om en fortsatt 

tydlig uppdelning av manligt och kvinnligt och där hemtjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter 

benämns som traditionell kvinnogöra (1995 s.27). Renita Sörensdotter menar också att 

omsorgsarbetet är feminint kodat, men det är också kodat av en viss sorts femininitet. Den 

femininitet som efterfrågas till omsorgsarbetet relateras till att den ska kunna ta hand om 

hemmet och kroppen, det beskrivs som ett ”husmorsideal” på hemtjänstpersonalen som 

hänger kvar än idag. Husmorsidealet innebär att det tas för givet att kvinnorna kan ”sköta ett 

hem”, byta gardiner, laga mat och ge omsorg. Det är den kunskapen som avgör 

förväntningarna för vad hemtjänstpersonalen förväntas kunna. Husmorskunskapen är högt 

värderad inom hemtjänsten men lågt värderad på arbetsmarknaden (2013 s.142). Eftersom 

husmorsidealet är förknippat med medelålders vita heterosexuella kvinnor har andra grupper, 

till exempel män, ett sämre utgångsläge för att leva upp till den förväntade kunskapen 

(Sörensdotter 2013 s.147). 
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Palle Storm (2008) har skrivit en rapport om hur genus kommer till uttryck i relationer 

mellan manliga och kvinnliga vårdtagare och omsorgspersonal på ett vårdboende. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i ett antagande om att det avlönade omsorgsarbetet är 

ett kvinnoyrke och att genusmönster reproducerar sig då män inte söker sig till utbildningar 

inom vården. Storm menar att studier på äldreomsorgen med genusperspektiv måste ta hänsyn 

till att denna sektor trots en manlig dominans i samhället i övrigt, är utformad och domineras 

av kvinnor och därför genomsyrad av kvinnligt kodade egenskaper (Storm 2008 s.8). Det han 

kommer fram till i sin studie är att genus kommer till uttryck i nästan alla situationer som han 

studerat, och frågan är snarare hur mycket. Omsorgen och det vårdande är tydligt kvinnligt, 

den kvinnliga omsorgsarbetaren utgör normen för arbetet, och därmed representerar mannen 

det avvikande (Storm 2008 s.118).  

De kvinnor som deltar i Storms studie beskriver sin relation till vårdtagarna som att de 

tänker sig att de är anhöriga och också behandlar vårdtagarna som om de vore en anhörig, 

vilket visar sig både i hur de talar om och med vårdtagarna. Det förklaras med att det var 

naturligt för de kvinnliga omsorgsarbetarna, eftersom de gjorde liknande arbete i sina hem. 

Men också för att det var lättare för vårdtagarna att ta emot hjälpen om de kunde relatera till 

en fiktiv kvinnlig anhörigrelation (Storm 2013 s.159). 

Män inom äldrevården riskerar på grund av att de inte alltid får göra alla uppgifter att inte 

betraktas som ”riktiga omsorgsarbetare” (Storm 2008 s.17). På det viset skiljer sig 

omsorgssektorn från andra sektorer i samhället, eftersom det kvinnliga utgör normen, 

samtidigt som det är rådande normer om manligt och kvinnligt som reproduceras och den 

generella maktordningen mellan män och kvinnor inte nödvändigtvis ändras (Storm 2008 

s.118). 

Storm betonar betydelsen av ålder, etnicitet och klass och ser en risk i att med 

genusperspektivet som ingång förblinda sig för andra ordningar och identiteter som kan vara 

av betydelse (2008 s.9). Men samtidigt, eftersom könsfördelningen är så ojämn inom 

äldreomsorgen, det gäller inte bara personalen, utan även vårdtagarna och cheferna är i 

majoritet kvinnor, så är det i det närmaste ofrånkomligt att kommentera och analysera kön i 

en studie på äldrevården (Storm 2008 s.15). 

I en genomgång av studier om omsorgsarbete lyfts också risken fram med att inom 

forskningen kring genus och omsorg fastna i just ett resonemang som handlar om att kvinnor 

har tillskrivits vårdande egenskaper som reproduceras inom omsorgssektorn. Att alltid koppla 

kvinnlighet till omsorg gör att det manliga omsorgsarbetet blir osynligt (Runesson & 

Eliasson-Lappalainen 2000 s.61). 



	  

	   10	  

Sörensdotter har vidare forskat kring den förändringsprocess som sakta men säkert sker 

inom omsorgssektorn. Hon ställer frågan om vad som händer med bilden av omsorgsarbetet 

när fler män kommer in i sektorn (2013 s.139). Studien beskriver också hur män ses som de 

som ”räddar” yrket och höjer dess status bara genom att bli fler i antal, något som 

Sörensdotter kallar ”kvantitativ jämställdhet”. Den jämställdhetsdiskursen inom 

omsorgssektorn bottnar i ett heteronormativt särartstänkande och handlar om att fler män 

behövs för att ”väga upp” det kvinnliga, med det manliga. På det viset blir männen åtråvärda 

bara genom att vara män, samtidigt som det finns en förgivet tagen acceptans för kvinnor 

inom omsorgen, som männen måste arbeta hårdare för att nå upp till. Sörensdotters slutsats är 

att jämställdhetsarbetet inom hemtjänsten därför inte bör fokusera på att föra in fler män, utan 

att lösa upp de genusnormer som arbetet är knutet till och de homosociala konstellationer som 

hela tiden reproducerar snäva genusiscensättningar (Sörensdotter 2013 s.151). 

Att studera vård och omsorg i Sverige är speciellt intressant eftersom den offentliga 

sektorn är stor i jämförelse med andra länder. I en amerikansk studie kring män och 

äldreomsorg blir problemformuleringen en helt annan eftersom äldreomsorgen handlar om 

vem i släkten som ska ta hand om de äldre, och därmed handlar mer om hur hemarbetet i 

familjen disponeras mellan familjemedlemmarna. Applegate & Kaye synliggjorde i denna 

studie en tydlig genusarbetsdelning där omsorgen av de äldre sköts av fruar och döttrar (1993 

s.152ff). Därmed upprepas ett liknande mönster som finns i den offentliga omsorgssektorn i 

Sverige. 

Utifrån detta forskningsläge ser jag att min studie blir relevant då den inte i första hand är 

en jämförelse mellan manligt och kvinnligt, utan berättelser från män som har omsorgsarbetet 

som sin huvudsakliga sysselsättning. 

3. Metod 

I genomförandet av denna studie använder jag mig av kvalitativ metod och mer specifikt 

kvalitativa intervjuer. I det här avsnittet motiverar jag valet av metod och vilka fördelar och 

risker mitt metodval innebär. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av att den strävar efter att fånga upp personers 

upplevelser av sin verklighet snarare än att beskriva en objektiv sanning eller ett 

orsakssamband, det går att få förståelse för personers egna tolkningar och förklaringar av 

situationen och deras egna upplevelser och reaktioner till en viss situation. Den kvalitativa 
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ansatsen inom samhällsvetenskapen har en tolkande ambition, och tolkningen ligger i att få 

fram den mening eller den betydelse som personerna som undersöks själva lägger vid 

fenomenet (Hennink et al. 2011 s.9). Kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning utmärker sig 

också genom att de objekt som undersöks inte bara blir undersökta objekt, utan även 

deltagande subjekt som är med och skapar den sociala verklighet som de beskriver 

(Hammersley & Atkinson 2007 s.97). 

Eftersom mitt syfte är att undersöka mäns upplevelser av att arbeta på en kvinnodominerad 

arbetsplats ser jag kvalitativ metod som lämplig. 

Ett problem med kvalitativ forskningsmetod och en kritik som förts fram är att ett 

empiriskt material baserad i en kvalitativ metod inte är ett ”bevis” för att det är sant, eftersom 

det handlar om subjektiva berättelser och subjektiva tolkningar. För att forskaren själv är en 

del av den sociala verklighet hen studerar genom tolkande metod, och har en framträdande 

subjektiv roll utifrån sin teoretiska och levda förförståelse, är det viktigt med reflexivitet och 

själv-reflektion av forskaren i sin roll som tolkare (Hennink et al. 2011 s.19). I mitt fall anser 

jag att jag som man får en viss relation till intervjupersonerna då vi delar vissa 

genusrelaterade erfarenheter, men också att jag har arbetat i hemtjänsten tidigare, vilket jag 

redovisat i inledningen. Det är en viktig förutsättning för en lyckad intervju att både kunna 

sätta sig in i den andres situation, och samtidigt hålla en distans och ett vetenskapligt 

förhållningssätt (Ehn & Öberg 2011 s.59). I intervjusituationen berättade jag att jag arbetat i 

hemtjänsten, men i övrigt lämnade jag det åt sidan under själva intervjun och berättade inte 

mer om mig eller mina erfarenheter av arbetet. Även senare i analysarbetet har jag låtit teorin 

förklara materialet utan påverkan av mina tidigare erfarenheter. 

Jag har använt mig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med män som arbetar inom 

omsorgssektorn, avgränsat till äldrevård och hemtjänsten. Kvalitativa intervjuer har beskrivits 

som ett samtal med ett syfte mellan två personer. Intervjusituationen påminner om ett vanligt 

samtal, men med skillnaden att intervjuaren ställer avsiktligt riktade frågor med fokus på ett 

visst ämne till intervjupersonen. På det viset blir intervjun ett samtal med bestämda avsikter 

(Ryen 2004 s.46). Vid semistrukturerade intervjuer används ofta en färdig lista med ämnen 

och frågor, dock är ordningen inte viktig, utan intervjupersonen får möjlighet att själv 

utveckla resonemanget och sina idéer kring de olika ämnena utan att direkt svara på frågorna 

en och en. Det gör att svaren blir öppna och fokus hamnar på det som intervjupersonen tycker 

är viktigt (Denscombe 2009 s.235). Jag ser kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor som en bra metod till min undersökning eftersom jag med öppna frågor även kan få 

tillgång till berättelser och tankar som jag inte tänkt på på förhand, men också för att få en 
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djupare förståelse genom att kunna ställa följdfrågor om det är något i berättelserna som jag 

ser som extra intressant, och känner behöver vidareutvecklas. 

Det är också av betydelse i vilket sammanhang och i vilken miljö insamlandet av material 

äger rum (Hennink et al. 2011 s.20f). Beroende på urvalsförfarandet som jag beskriver 

närmare nedan, har platserna för intervjuerna varierat. De tre personer som jag har fått direkt 

kontakt med har jag träffat på en offentlig plats till exempel bibliotek eller café. Två 

intervjuer har jag utfört på personernas arbetsplats, det har flera praktiska fördelar, till 

exempel att det är en bekant miljö och praktiskt smidigt för att det är i relation till arbetet och 

arbetsrollen. Men det finns också	   hämmande effekter förknippade med att vara på 

intervjupersonens arbetsplats, till exempel att samtalet kan upplevas som kontrollerat av en 

chef, eller att rummet vi är i är förknippat med stress. Dock upplevde jag inte att någon av de 

jag intervjuade kände sig obekväma eller hämmade av platsen under intervjuns gång. 

Kriterierna för att välja mina intervjupersoner har varit att de ska vara män och arbeta inom 

hemtjänsten. Urvalet har gått till genom användande av så kallade ”grindvakter”, 

nyckelpersoner som är etablerade på fältet och därmed kan hjälpa till att komma i kontakt 

med personer att intervjua (Denscombe 2009 s.103, Silverman 2006 s.81f, 402). Det handlar 

här om personer jag känner som arbetar inom hemtjänsten som ombetts fråga personer på 

deras arbetsplats. Jag har också själv har ringt upp enhetschefer och via dem sökt kontakt med 

personalen. Vid något tillfälle har jag fått direkt kontakt med intervjupersonerna via en chef, 

och vid något tillfälle har en chef förmedlat kontakten. Användandet av grindvakter (ibid.) har 

inte gett de resultat jag förväntat mig med utgångspunkt i metodlitteraturen. Vad det har 

berott på vet jag inte. Det som har gett resultat har istället varit när jag har fått direktkontakt 

via telefon med personer att intervjua. En inbokad intervju har inte blivit av för att personen 

hoppat av innan jag kunde genomföra intervjun. Jag upplever inte att avhoppet hade med 

ämnets karaktär att göra, för de jag har kontaktat har alltid varit positiva till att bli intervjuade. 

Däremot upplever jag att deltagandet är svårare att motivera utifrån tidsuppoffringen som det 

kräver. 

De etiska aspekterna är viktiga vid genomförandet av ett forskningsprojekt, kanske i 

synnerhet inom den kvalitativa forskningen, då forskaren får tillgång till mycket personlig 

information (Hennink et al. 2011 s.62). I den här studien har jag följt Vetenskapsrådets etiska 

regler för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2014). Angående samtycke har 

jag berättat för samtliga intervjupersoner att deras deltagande är frivilligt, att de kan avbryta 

när som helst under studiens gång, och att deras deltagande är anonymt och materialet 

behandlas konfidentiellt. Anonymiseringen är en viktig del i de etiska aspekterna, för att 
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intervjupersonerna ska känna sig trygga med att de inte får några men eller följder av sitt 

medverkande (Denscombe 2009 s.195). För att anonymisera mina intervjupersoner har jag 

tagit bort saker i deras berättelser som kan förknippas med deras person, till exempel 

födelseland, arbetsplats, namn, platser eller andra personliga detaljer. 

Mitt analysarbete har jag gjort genom att först kategorisera efter teman kring vad 

berättelserna i intervjuerna handlar om. Sen har jag analyserat de olika kategorierna utifrån de 

teoretiska begreppen som presenteras närmare i teorikapitlet. De olika kategorierna 

presenteras i under varje rubrik i analysdelen. 

3.1 Material 
Metod och urvalsarbetet har resulterat i fem intervjuer med män som arbetar i hemtjänsten i 

olika områden i Malmö. Intervjuerna är mellan fyrtio och sjuttio minuter långa. Min 

undersökning är begränsad till Malmö. I Malmö finns bara hemtjänst i kommunal regi. 

Intervjupersonerna är mellan 35 och 63 år, har jobbat mellan 3 och 34 år inom hemtjänsten 

och har olika etniskt ursprung. I analysen kommer de att benämnas med de fingerade namnen 

Amed, Göran, Jarmo, Jens och Manuel. I övrigt kommer jag inte att presentera 

intervjupersonerna närmare, för att bevara deras anonymitet. 

Antalet intervjuer som är nödvändiga är svårt att definiera på förhand, den övre 

begränsningen har att göra med de praktiska förutsättningarna i form av tid och rum för 

planering, genomförande, bearbetning och analys. Den undre begränsningen beror på 

teoretisk mättnad, det vill säga att ytterligare material inte tillför några nya perspektiv, utan 

bekräftar och förfinar det redan insamlade materialet (Denscombe 2009 s.139). I den här 

undersökningen hade ytterligare en intervju planerats, men som beskrivits ovan hoppade han 

av. Jag anser ändå att materialet jag samlat in uppfyller kriteriet för teoretisk mättnad. 

Samtliga intervjupersoner hade förhållandevis lång erfarenhet av arbetet. Det tolkar jag har 

att göra med dels tidpunkten för intervjuerna, att de män som bara jobbat en kort period 

främst jobbar på vår och sommarhalvåret, och dels för att de som jobbat längre kanske var 

mer villiga att ställa upp för att de kände sig säkrare på sitt jobb och sin situation. 

Även om jag har personliga kopplingar till personer som arbetar inom hemtjänsten och 

också tidigare kollegor och chefer så har de jag intervjuar inga sådana kopplingar till mig. 
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4. Teori 

Min studie tar teoretisk utgångspunkt i genusteori och maskulinitetsteori och jag använder 

R.W. Connells Maskuliniteter (2008) och teorin kring den hegemoniska maskuliniteten för att 

synliggöra hur olika grupper av män skiljer sig åt inom patriarkatet, i relation till både andra 

män och kvinnor. Jag använder även Pierre Bourdieus Den manliga dominansen (1999) för 

att beskriva hur genusroller och genusrelationer kan reproducera sig. 

De teorier jag väljer för att analysera materialet påverkar också resultatet. Teorierna jag har 

valt är sin tur grundade i ett vetenskapligt paradigm, i det här fallet kritisk genusteori om att 

vi lever i ett androcentriskt samhälle, ett patriarkat. Det finns också en ambition i dessa teorier 

om att det beskrivna samhället där män har ett dominansförhållande över kvinnor bör 

förändras (Bourdieu 1999 s.130, Connell 2008 s.238).  

Kritik har riktats mot maskulinitetsforskningen för att den fortsätter att berätta mäns 

historia ur ett manligt perspektiv och att det skulle missgynna kvinnor och försvåra för 

jämställdhet (Connell 2008 s.17). Med maskulinitetsteorins hjälp berättas mannens historia 

utifrån ett genusperspektiv, med betoning på maskulinitet och utan att sätta likhetstecken 

mellan mannens och människans historia (Connell 2008 s.60). Genom att män beskrivs som 

könade legitimeras maskulinitetsforskningen som viktig för att förstå genus och 

genusrelationer. Ett av de första konstateranden är att män precis som kvinnor inte kan ses 

som en homogen grupp. Det handlar också om att se genus relationellt, där maskulinitet och 

femininitet studeras i relation till varandra (Wharton 2012 s.6). 

4.1 Den Hegemoniska maskuliniteten 
Den hegemoniska maskuliniteten har sitt ursprung ur Gramscis hegemonibegrepp, där 

Gramsci använde begreppet för att skapa förståelse för klassrelationer används det av Connell 

för att skapa förståelse för genusrelationer. Användningen av begreppet den hegemoniska 

maskuliniteten möjliggör att identifiera vilka grupper män som genomgående och konstant 

kan hävda och upprätthålla en ledande position i samhället (Connell 2008 s.115). 

Connell använder begreppen genusregim och genusordning för att synliggöra olika typer 

av genusrelationer skapas på olika nivåer i samhället. Genusregim är de genusmönster som 

finns inom samhällets institutioner som familj, skolor och arbetsplatser och förklarar de 

genusroller som finns inom varje institution (Connell 2009 s.101). Dessa genusregimer ingår i 

ett större mönster, samhällets genusordning. Genusregimerna överensstämmer ofta med 

genusordningens hierarkier, men de kan också avvika, eller gå före i en förändring av 
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genusordningen. Inom både genusregimerna och genusordningen gestaltas genus genom 

genusrelationer som inte bara är mellan kvinnor och män, utan också mellan olika grupper av 

kvinnor och män (Connell 2009 s.102). De olika positionerna i genusrelationerna är 

dynamiska och kan förändras över tid eller på olika platser (Connell 2008 s.114). 

Connell belyser hur maskulinitet och patriarkatet hänger samman och argumenterar att 

patriarkatet både är uttrycket för och skapare av den hegemoniska maskuliniteten (Connell 

2008 s.73). Connell problematiserar innehållet i tidigare patriarkatsteorier, där män som grupp 

har makt över kvinnor som grupp, genom att se gruppen män som splittrade i olika grupper av 

män. Med ett maskulinitetsperspektiv på patriarkatet synliggör Connell hur det drabbar olika 

grupper på olika sätt. (Connell 2008 s.111). På det viset finns det olika former för 

underordning där män drabbas olika av patriarkatet. Här samspelar också maskuliniteter i 

relation med etnicitet och klass i skapandet av multipla maskuliniteter. Connell beskriver 

maskuliniteter utifrån begreppen; hegemoni, underordning, delaktighet och marginalisering 

(Connell 2008 s.114). 

Den hegemoniska maskuliniteten definieras som ”det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet” (Connell 2008 s.115). Det behöver inte vara den mest 

iögonfallande gruppen män som innehar den positionen, men den hegemoniska 

maskuliniteten är sammankopplad med institutionell och kulturell makt. Hegemonin är 

förknippad med hävdandet av auktoritet, och hotet om våld för att upprätthålla hegemonin är 

också närvarande (ibid.).  

Vid sidan av de grupper av män med en hegemoniskt dominant position, finns det också 

underordnade grupper av män. Både de hegemoniska och de underordnade grupperna av män 

varierar över tid och plats. Ett exempel för vår tid är hur homosexuella män underordnas 

heterosexuella män. I försvarandet av sin hegemoniska position tillskriver här grupperna med 

den hegemoniska maskuliniteten de underordnade grupperna feminina egenskaper som en 

symbolik för att det maskulina står över det feminina i genusordningen (Connell 2008 s.116f)  

Deltagandet i den hegemoniska maskuliniteten kan vara både direkt eller indirekt. Med det 

menas att patriarkatet ger mannen fördelar även om han inte aktivt ingår i eller försvarar 

gruppen män som tillhör den hegemoniska maskuliniteten. Delaktigheten kompliceras genom 

att dessa delaktiga män inte bara är passiva supportrar till patriarkatet utan dessutom lever i 

tillsynes jämställda förhållanden med kvinnor och tar sin del av hemarbetet, men erhåller 

samtidigt patriarkatets överordnande fördelar (Connell 2008 s.117f). Dessa grupper män som 

inte är en del av den hegemoniska maskuliniteten, men inte heller är engagerade i något 

motstånd, blir ändå deltagare i det kollektiva patriarkala projektet. De är inte heller drabbade 
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av patriarkatets negativa effekter vad gäller underordning för kvinnor och vissa grupper av 

män. Därför förändrar de inte heller genusmaktordningen (Connell 2008 s.147). 

När maskulinitet samspelar med andra strukturer som etnicitet och klass skapas ytterligare 

marginalisering av grupper av män från den hegemoniska maskuliniteten, skriver Connell 

vidare. Marginaliseringen hör ihop med att auktorisera den hegemoniska maskuliniteten 

genom att peka ut enskilda individer, till exempel icke-vita sportstjärnor som framgångsrika 

förebilder för den hegemoniska maskuliniteten. Dessa enskilda framgångsrika män får utgöra 

förebilder utan att det förekommer någon nedsipprande effekt eller att andra rasifierade 

grupper får social auktoritet (Connell 2008 s.119).  

Connell beskriver ett flertal former för hur den struktur som håller männen fast i 

patriarkatet kan brytas. För det krävs aktiv handling och politik. Ett sätt är det som beskrivs 

som protestmaskulinitet, där män aktivt söker sig bort från den hegemoniska maskulinitetens 

fördelar (Connell 2008 s.142f). Passivitet är ett sätt att motsätta sig den hegemoniska 

maskuliniteten. Det kan till exempel handla om att aktivt ta mindre plats eller som man hålla 

låg profil som ett sätt att medvetet avsäga sig patriarkatets maskulina privilegier (Connell 

2008 s.159). 

4.2 Den Manliga dominansen 
Med den manliga dominansen menar Bourdieu att samhället består av ett system av 

motsättningar utifrån kvinnligt och manligt, dessa motsättningar exemplifieras genom hög/låg, 

ovanpå/under, framför/bakom, rak/böjd, torr/fuktig etc. Dessa indelningar kan ses som 

godtyckliga, men alla ting i systemet av motsättningar blir också värderade och då skapas en 

genusstruktur av över och underordning, där män dominerar och kvinnor domineras 

(Bourdieu 1999 s.19ff). 

Med habitus menar Bourdieu en genererande princip för klassificerbara praktiker och ett 

system för att klassificera samma praktiker. På det viset blir individers habitus både resultatet 

av praktiserade sociala mönster och skapare av dem. Habitus är en strukturerad och 

strukturerande struktur (Bourdieu 1993 s.298f). Habitus påverkar hur människor tolkar, 

värderar och handlar i den sociala världen, och förklarar hur varje persons handlingar är ett 

resultat av sociala erfarenheter som är inristade i människors kroppar. Eftersom handlingen är 

påverkad av tidigare erfarenheter och upplevelser återskapas dessa tidigare erfarenheter i 

praktiserandet av dem, men eftersom nya praktiker hela tiden adderas till tidigare kan habitus 

förändras, dock utan att tidigare erfarenheter försvinner (Broady 1991 s.225). 
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I teorin om Den manliga dominansen använder sig Bourdieu av sitt eget begrepp habitus 

för att förklara hur de uppdelningar som görs mellan manligt och kvinnligt genus och det 

dominansförhållande som finns däremellan blir förkroppsligat (Bourdieu 1999 s.13). 

Eftersom det också är en del av ett objektivt system av motsättningar menar Bourdieu att de 

upplevs som naturliga när de i själva verket är socialt konstruerade, det skapas ett system av 

skillnader där könsuppdelningen blir en del av dem, en förkroppsligad social lag utformad 

enligt en lång socialiseringsprocess (Bourdieu 1999 s.20f, 64). Dominansförhållandena 

mellan olika genus och den manliga dominansen upplevs också som naturliga och behöver 

därför inte legitimeras i sig själv, ”den legitimerar en dominansrelation genom att göra det till 

en del av en biologisk natur vilken själv är en naturaliserad social konstruktion” (Bourdieu 

1999 s. 36). Genusrollerna och genusrelationerna blir en självuppfyllande profetia som 

bekräftas genom att den förutspås gå i uppfyllelse. Det bekönade habitus blir en kod som var 

och en lär sig tyda (Bourdieu 1999 s.46f). 

Genusstrukturerna är historiska och finns inom samhälleliga institutioner som skolan, 

kyrkan, familjen och staten som alla är med och bidrar till reproduktionen av genusrollerna. 

(Bourdieu 1999 s.48f). Reproduktionen blir i sin tur en omedveten anpassning till en objektiv 

dominanskultur (Bourdieu 1999 s.50). 

Eftersom den sociala inlärningen genom habitus ger en förkroppsligad lag, räcker det inte 

med att medvetandegöra individen om dominansförhållandena, för att kunna frigöra sig ifrån 

genusstrukturen. Det räcker inte att tillgängliggöra en formell frihet och avskaffa det yttre 

tvånget för att den som tidigare inte har haft tillträde ska ta för sig av den nya friheten 

eftersom ett symboliskt tvång fortfarande finns kvar (Bourdieu 1999 s.52f). Ett exempel är 

hur införandet av kvinnlig rösträtt inte direkt leder till att kvinnor blir delaktiga i 

maktutövningen. Det strukturella utanförskapet finns kvar som gör att kvinnorna utesluter sig 

själva från det politiska fältet (Bourdieu 1999 s.53). Den könsligt ordnade sociala ordningen 

får kvinnor att söka sig bort från traditionellt manliga utbildningar. På det viset är följden av 

ett bekönat habitus en av de viktigaste faktorerna bakom den relativa konstansen hos den 

könsliga arbetsdelningens struktur (Bourdieu 1999 s.111). Skillnaderna på arbetsmarknaden 

består, även efter att fler och fler fält blir tillgängliga för både kvinnor och män. Både män 

och kvinnor anpassar sig efter hur arbetsmarknaden är utformad. Män överger yrken där 

statusen sjunker, vilket den gör när en yrkesgrupp feminiseras (Bourdieu 1999 s.107f). 

Bourdieu beskriver det som att arbetsmarknaden har en formell jämlikhet eftersom det inte 

finns några synliga hinder, men i realiteten är den starkt begränsad (1999 s.108). 
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Dessa dispositioner av genusmönster är inte alltid uppenbara, utan kan uppträda genom 

små detaljer, dessa detaljer kan avslöjas både medvetet och omedvetet, men för alltid med sig 

en fingervisning om hur respektive genus-habitus ”bör” uppträda eller agera. Däri finns också 

den reproducerande funktionen, att det som görs både är ett resultat av ett inlärt mönster, men 

också en fingervisning om hur mönstret ser ut och hur det bör se ut. Strukturen skapas i 

samma moment som den praktiseras (Bourdieu 1999 s.69ff). Dessa genusmönster skapas på 

många små ”val” eller handlingar som sammantaget bidrar till att bygga upp de 

maktstrukturer som ger män en dominerande position över kvinnor, var och en av dessa 

handlingar bidrar till den förtryckande strukturen, men kan isolerad inte ställas tills svars 

(Bourdieu 1999 s.74). 

Genusmönster kan skilja sig mellan olika institutioner och fält, men gemensamt är att de 

dominerande sätter standarden för vad som är normalt eller rätt (Bourdieu 1999 s. 77). 

Även på arbetsmarknaden reproduceras de befintliga rollerna med inneboende hierarkier 

mellan könen, skriver Bourdieu vidare. Därför ligger tyngdpunkten i att förändra de 

hierarkiska strukturerna inte hos mäns motstånd eller kvinnors eget ansvar, utan i ett kritiskt 

arbete och ifrågasättande på det sätt som de feministiska rörelserna har arbetat för. Trögheten 

i habitus försvårar dock denna förändring (Bourdieu 1999 s.104f). 

Connell och Bourdieu beskriver båda den genusmaktordning som gör att män har makt 

över kvinnor, men Connell problematiserar den bilden genom att förklara att män inte kan ses 

som en homogen grupp utan består av flera olika grupper män. Både Connell och Bourdieu 

beskriver också genusrelationerna mellan män och kvinnor som viktiga för att förstå de olika 

dominansförhållandena och hierarkierna mellan olika genus. Sedan betonar Bourdieu hur 

dominansförhållandet byggs upp av ett system av skillnader, medan Connell beskriver hur 

genusordningen består genom att vissa grupper män aktivt försvarar sin hegemoniska position. 

Utifrån samma resonemang beskrivs möjligheterna att bryta sig ur patriarkatets 

dominansförhållande. Då Connell menar att det måste göras med aktiv handling och politik, 

menar Bourdieu att det inte går att ändra på de inlärda genusstrukturerna eftersom de är 

förkroppsligade genom habitus. Det är dock möjligt att ändra dessa strukturer, men det tar 

längre tid. 

I analysen kommer jag främst använda mig av Connell för att se hur maskulinitet tar sig 

uttryck i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten, och Bourdieu för att se hur 

genusroller tar sig uttryck och reproduceras. 
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5. Analys 

Analysen är gjord i två steg, först är materialet sammanställt och presenterat i kategorier i en 

beskrivande analys utifrån de teman som intervjuerna utgjorde. Dessa kategorier är; ”Om 

jobbet”, ”Hur jobbet görs” och ”Relationer till andra”. Sedan har jag analyserat berättelserna 

med hjälp av teorin om Den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008) och Den manliga 

dominansen (Bourdieu 1999), vilket presenteras under varje rubrik. 

5.1 Om jobbet 
Under den här rubriken presenteras hur intervjupersonerna beskriver sitt arbete och sin 

arbetsplats. Vad de gör, om trivsel och varför de började där. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att arbetet i hemtjänsten passar dem väldigt bra, och 

flera har arbetat i olika typer av omsorgsverksamhet men fastnat för hemtjänsten för att de 

trivts. Gemensamt är också att de inte medvetet sökt sig till hemtjänsten, men när de ”hamnat” 

där har de trivts och stannat kvar. Att de inte har gjort ett aktivt val att börja arbeta i 

hemtjänsten kan förstås med hjälp av hur Bourdieu beskriver det symboliska tvånget som gör 

att individen stänger sig själv ute från fält där deras genus-habitus inte hör hemma (Bourdieu 

1999 s.53). Det handlar här om att intervjupersonerna som män inte ser hemtjänsten som ett 

alternativ att söka sig till eftersom det är så starkt kvinnligt kodat. 

Trivseln och det som gör att det tycker om sitt jobb handlar dels om kontakten med 

vårdtagarna och dels möjligheten att hjälpa dem till ett bättre liv. Det handlar också om ett 

positivt gensvar från vårdtagarna, som oftast är glada över att de hjälper dem. Även om andra 

positiva aspekter nämns, som kontakten med kollegorna och själva arbetets utformning, så är 

det kontakten med vårdtagarna som är det centrala. 

Alltså, det handlar ju om att hjälpa människor som på ett eller annat sätt inte kan få en bra tillvaro, en bra 

vardag. Och hur mycket man hjälper dem till att uppnå det, det beror ju väldigt mycket på från person till 

person. Det är allt ifrån att kanske hjälpa någon med frukost på morgonen, till att sköta om någon helt och 

hållet, med hygien, påklädning, toalett, dusch och så vidare. Så det handlar om och hjälpa individen att få 

ett bra liv så att säga/…/Det som gör att jag trivs är ju att jag gillar det här med att jag hjälper människor. 

Och just den kontakten man får med människor. Det är det som gör att jag stannar så att säga. Det ger mig 

något/…/och det är på grund av den kontakten, man känner ändå att, för mig att det finns något värde i 

det jag gör, som inte har med mig att göra, jag tycker det är rätt skönt. 

Jens 

Manuel har arbetat på olika arbetsplatser inom omsorgssektorn, men trivs bäst i hemtjänsten 

på grund av arbetets karaktär, att han får vara ute och jobba. Han beskriver arbetet som fritt 
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och betonar flexibiliteten i själva jobbet, att det är möjligt att själv lägga upp arbetet under 

dagen. 

Alla intervjupersoner beskriver stressen med arbetet som ett problem, även om det inte 

alltid är det, så blir det stressigt så fort någon är sjuk eller någon vårdtagare larmar. Där finns 

en irritation mot att cheferna inte förstår hur det är att jobba med människor. 

Det är vi som träffar dem, det är vi som kan! Inte de som sitter där uppe på kontoret! De kan ingenting, de 

vet ingenting om hur det funkar, och det är vi som ger hjälp till dem, ibland säger de, de tänker alltid på 

tiden, jag ska vara där 10-20 minuter, men va fan vi jobbar med människor. 

Manuel 

Manuel beskriver komplexiteten i att arbeta med människor, att det är svårt att schemalägga 

en exakt tid för till exempel uppstigning varje dag, då det kan ta olika lång tid beroende på 

humör och hälsotillstånd. 

Jag kan inte sätta en tid till någon när jag inte vet hur det är med henne på morgonen om hon klarar stiga 

upp, det är inte lätt att jobba med människor. Det är så, man är inte pigg varje dag, ibland klarar de inte att 

gå upp från sängen och det tar mer tid. Så det är så. 

Manuel 

Jarmo beskriver sitt engagemang som mer än bara ett jobb, och han ser till vårdtagarens 

behov snarare än att fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Man måste vara öppen/…/Jag brukar säga till min chef, och även när jag kommer hem till dem att jag 

kommer inte som någon slags representant av kommunen eller stadsdelen, utan jag kommer hem som 

medmänniska. Och det innebär en hel del, jag har inte den listan nu ska jag göra så och så, och du 

ska…utan man ser vad man behöver, det är klart att jag har min lista med stödpunkter och i regel gör jag 

dem också men, det kan handla om andra saker också. 

Jarmo 

Alla berättar att	  jobbet blir meningsfullt genom ett stort mått engagemang och omtanke från 

deras sida, de visar också upp en yrkesstolthet och yrkeskunnande i att de vet hur jobbet ska 

utföras på bästa sätt och det är svårt att jobba med människor, men att det är något som de 

behärskar och att deras kunskap är värdefull. Utifrån Connells olika maskuliniteter frångår 

dessa män den hegemoniska maskulinitetens egenskaper genom att de ägnas sig åt ett tydligt 

feminint kodat arbete. Det behöver dock inte i det här sammanhanget betyda att de tillhör en 

underordnad grupp, vilken Connell ser i relation till den hegemoniska maskuliniteten 

(Connell 2008 s.116). I Beskrivningarna av hur de trivs på jobbet finns en obekymrad 

inställning till arbetet och eftersom de jobbar med människor måste de ta det för vad det är. 
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Så de trivs alla med innehållet i arbetet, men när det beskrivs i ett större perspektiv antyds 

en medvetenhet kring att arbetet har låg status, något som de tycker borde förändras så att fler 

fick upp ögonen för att ett arbete inom hemtjänsten är ett bra jobb. 

Jag tror att kanske många killar, de skäms kanske? Att jobba med gamla och inom detta yrke kanske. Och 

att det är dåligt betalt också. Eftersom det är många kvinnor i detta, så därför har vi dåligt betalt. Om det 

hade varit bara män, det är säkert vi hade haft bättre betalt. Så funkar samhället, tyvärr. Jag vet inte varför. 

Det är så. 

Manuel 

De beskriver sitt jobb som ett lågstatusarbete, samtidigt som de förklarar ingående att inte 

vem som helst kan utföra det, och att de har specifik kunskap och engagemang för just dessa 

arbetsuppgifter. Det blir alltså en skillnad i beskrivningen av jobbet på ett personligt och ett 

strukturellt plan. Det är också i det sistnämnda som (ojämlika) genusrelationer blir synliga, att 

omsorgsarbetet blir kvinnligt kodat beskrivs som att det hänger samman med att låg lön, 

eftersom kvinnor har lägre löner blir lönen en faktor för varför det är få män i hemtjänsten. 

De upprepar en bild som de upplever andra har på deras arbete, min tolkning är också att 

de alla försvarar sitt yrke, även om det inte finns någon synlig anklagelse. 

Kompisarna säger: ”Amed, det är inte fel på ditt jobb, det är ett jättebra jobb, men jag vet att jag inte kan 

göra det, det är inte fel på ditt jobb, men jag kan inte”. Det är ju olika, ja, det är ju olika. 

Amed 

Utifrån Connells begrepp kring genusregim och genusordning (2009 s.101f.), tolkar jag deras 

beskrivning av arbetet som att det är skillnad på genusregimen inom arbetet och arbetets 

position i samhällets genusordning. I beskrivningen av arbetet inom den egna genusregimen 

har de trivs bra i sin roll som män, men i beskrivningen av arbetet i samhällets genusordning 

finns det en medvetenhet om att det är låg status på hemtjänstarbetet. Genom en medvetenhet 

på arbetets låga status i genusordningen visar det också en medvetenhet om avvikandet i 

relation till den hegemoniska maskuliniteten. Men jag tolkar även det som en obekymrad 

inställning, de trivs med sitt jobb och det är bra som det är. 

5.2 Hur jobbet görs 
Under den här rubriken presenteras hur intervjupersonerna beskriver hur de har lärt sig jobbet, 

vilken kunskap de har och var de har fått den ifrån, och hur de löser och utför de olika 

arbetsuppgifterna. I berättelserna om hur jobbet görs ser jag två teman som detta kapitel 

kommer vara indelat efter; ”teoretisk och praktisk kunskap” och ”taktiker”. 
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Ingen av intervjupersonerna hade utbildat sig för arbete inom hemtjänsten, men alla hade 

erfarenhet av tidigare omsorgsarbete på andra typer av äldre- eller demensboenden. Sedan har 

de gått olika specifika utbildningar till exempel i medicinhantering eller tunga lyft. Flera har 

fått betald undersköterskeutbildning medan de arbetat, två av intervjupersonerna är utbildade 

till undersköterska och sjuksköterska i sina respektive hemländer. 

5.2.1 Teoretisk och praktisk kunskap 
Arbetsuppgifterna beskrivs genomgående utifrån två kategorier där det är skillnad på teoretisk 

och praktisk kunskap, en medicinsk och en hjälpande. Den medicinska är den som de lär sig 

på utbildningar och handlar om att ge mediciner och övrig vård. Den delen är också hårdare 

kontrollerad genom signeringslistor, uppföljning och kontroller. Den andra delen handlar om 

att hjälpa vårdtagarna att klara vardagen. Där ingår mat, hygien, städ och liknande. Den delen 

beskrivs som friare att utforma utifrån personalens individuella kunskap och erfarenheter. Här 

finns ett antagande om att den kunskapen inte behöver läras ut, vilket också har att göra med 

att arbetet är kvinnligt kodat och baserat på uppgifter som kvinnor förväntas kunna, vilket de 

utifrån Bourdieus teori får genom den socialiseringsprocess som ligger till grund för 

genusrollerna som här reproduceras från hemmet till arbetet (Bourdieu 1999 s.48ff). 

Undersköterskeutbildningen beskrivs av Jens som ”lite mer kött på benen”, och han menar 

att det inte var något som påverkade hur han utför sitt jobb. När det handlar om att lära sig 

den praktiska, hjälpande delen om hur själva arbetet ska utföras, berättar intervjupersonerna 

att det är sunt förnuft som gäller, men de har också frågat kollegor och vårdtagare. De berättar 

att i början och med nya vårdtagare kan det kännas osäkert för att de inte vet vilka eventuella 

sjukdomar eller liknande vårdtagaren har. Det finns då vissa hjälpmedel för att få information 

om vårdtagaren, men de nämner att de i första hand frågar vårdtagaren om vad som ska göras. 

Man får gå upp och fråga, har de ramlat så får man ringa distriktsköterskan, så får man gå och titta i deras 

kunduppdrag ju, titta på deras anhöriga, telefonnummer man kan ringa till. Det är många som bara har 

larm, sen får de ta det vidare på sjukhuset, deras sjukdomshistoria. Så man vet ju inte om de har epilepsi 

eller vad de har, man vet ingenting om dem. Man vet bara att de har larm och den och den. 

Göran 

Amed beskriver den kunskapen som krävs för att göra jobbet som något som hör ihop med 

livserfarenhet. På det viset bagatelliserar han sin yrkesroll till något som alla kan, och som är 

lätt att utföra, men han säger också att tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga för att 

kunna utföra arbetet, något han har fått genom att som barn hjälpa sin mamma i hemmet. Det 

Amed beskriver blir också tydligt genom habitusbegreppet, då hans kompetens för arbetet är 
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förkroppsligat genom tidigare social inlärning (Bourdieu 1999 s.13, 64). Han beskriver också 

här hur hans habitus har blivit format av kvinnliga egenskaper genom sin mamma, så att det 

passar hemtjänstarbetet. 

Jarmo säger att det är viktigt att ha kunskap både från utbildning och livserfarenhet, han 

beskriver också vikten av att lyssna till vårdtagarnas individuella önskemål och behov för att 

kunna utföra arbetet. 

Ja, dels är det så som sagt helt vanliga uppgifter som man själv utför i vardagen, som att gå och handla, 

bädda en säng, alltså det är inget problem, dessa vet man alltså hur man gör. När det gäller 

sjukvårdsuppgifter, det hade jag med mig från min gamla [arbetsplats]. Dessutom har jag också lärt mig 

att lyssna och se. Så innan jag exempelvis gör något frågar jag; ”hur vill du ha det?” ”-jag ska ha två 

smörgåsar” ”-Vad ska du ha för bröd?” Jaha det är bra ja ok. ”vad ska du ha för pålägg?”. 

Jarmo 

De berättar också att det finns arbetsuppgifter som de beskriver att de inte kan, för att de inte 

har lärt sig det tidigare. Till exempel beskriver flera av intervjupersonerna att de inte kan rulla 

håret på vårdtagarna för att de inte vet hur det ska göras. 

Och det är vissa grejer, till exempel om de vill ha papiljotter! Sådana grejer, herregud! [skrattar]. Det kan 

vi inte. Innan gjorde vi det mycket det kommer jag ihåg när jag började inom hemtjänsten, efter duschen 

skulle man sätta papiljotter på dem, herregud! Det kan inte killar, det måste vara kvinnor. Vi är inte 

frisörskor [skrattar]. Det är vi inte. Så sådana grejer, därför vill många tanter inte ha killar. Också därför 

att vem ska fixa håret sen? Och några är väldigt fixerade vid att håret ska bli fint och…herre, och vi bara 

kammar och sen är det slut. 

Manuel 

På det viset visar det sig också hur arbetet är könat, och de anser sig inte kunna lära sig 

arbetsuppgifter som de inte kan sedan tidigare, medan de kvinnliga kollegorna förutsätts 

kunna rulla håret. Den typen av arbetsuppgifter ingår inte heller i några formella utbildningar. 

Det utförda arbetet därmed olika utfört beroende på vem som gör det, eftersom de anställda 

får utrymme för att göra det på sitt sätt. Här ser jag också hur Manuel agerar enligt hur han 

upplever att han bör uppträda enligt sitt genus-habitus (Bourdieu 1999 s.69ff). Med 

uppfattningen att han inte kan lära sig att sätta papiljotter agerar i enighet med hur 

genusstrukturen han har kodat av ser ut. Och med Bourdieus begrepp reproducerar han på 

samma gång samma struktur. 

I intervjuerna säger intervjupersonerna att alla vårdbiträden gör samma jobb, men 

samtidigt menar de att de har lite olika sätt att utföra de enskilda uppgifterna, något som jag 

tolkar är beroende av deras bakgrund, och här spelar genus roll. Manuel vet inte hur han ska 
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förklara det och beskriver det mer som en känsla av att alla har samma arbetsuppgifter men att 

de utförs på olika sätt utifrån individuella egenskaper. Jarmo är lite tydligare: 

Ja, om det finns något som är kvinnligt och manligt, kvinnor som sagt de är mer måna om, på något sätt, 

om hälsan, inte bara hos sig själv men till exempel hos vårdtagarna, med sådana små små anmärkningar 

som att: ”du kan inte äta så mycket för du går upp i vikt”. Män säger inte så till någon annan. ”Är detta 

här nyttigt? Du är inte rakad idag!” Män brukar inte resonera så. Så att kvinnor är mer liksom, bättre på 

något sätt på omvårdnad. Och sen en annan sak, att det inte är säkert att den mannen blir gladare av att bli 

rakad. 

Jarmo 

Här beskrivs hur personalen utifrån genus gör arbetet på olika sätt när Jarmo menar att 

kvinnor och män har olika sätt att ta hand om vårdtagaren. Jag tolkar också att det är den här 

typen av många små val och handlingar utifrån genus-habitus, som Bourdieu menar 

sammantaget bygger de större maktstrukturer som är baserade på skillnader mellan kvinnor 

och män (1999 s.74). 

5.2.2 Taktiker 
I berättelserna om hur jobbet görs berättar alla på olika sätt att de har egna taktiker, ”att vara 

lite finurlig” för att bygga upp en relation med vårdtagarna och att de ska kunna göra sitt jobb 

på ett bra sätt, här refererar de till såväl den egna arbetsmiljön och vårdtagarnas situation. 

För Amed handlar det om att nå fram till vårdtagarna med vad han beskriver som just 

olika ”taktiker”, och han har olika förhållningssätt till olika vårdtagare, vissa skojar han med 

och andra får han ta det mer seriöst med, men det handlar om att läsa av situationen och vad 

vårdtagaren känner. Jarmo beskriver det som en ”strategi” för att närma sig, ”låsa upp” och 

bygga upp relationer med vårdtagarna. Han betonar också att han är populär bland 

vårdtagarna, och han gör extra saker för dem för att bli omtyckt, vilket motiveras med att 

arbetet blir lättare för dem själva om de har en bra relation med vårdtagarna.  

Det finns vissa vårdtagare som är rätt så svåra att komma nära, kvinnor kan tycka att ”du kan inte 

dammsuga”. Så kan jag inte? Det har hänt att [jag säger]: ”Ja, jag vet att kvinnor kan ha synpunkter på 

hur män städar”, men så börjar hon skratta: ”ok gör vad vill”. Ja man kan, vissa kan man låsa upp… 

Jarmo 

Här beskriver Jarmo hur han i kontakten med vårdtagaren ser deras relation som viktig och 

hur han arbetar för att ta reda på vad som är fel för att de ska få en bra relation. Här beskrivs 

också hur genusrelationerna blir tydliga i kontakten med vårdtagaren. 

Det är några gamla kvinnor, ibland vill de inte ha killarna hemma. Därför att de inte är vana. Att man ska 

visa sig naken eller duscha eller att få hjälp från en kille, kanske för de tycker att det inte passar, ja de är 
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från en helt annan generation. Jag tror inte det är något personligt. Det är det inte, därför de vet inte vem 

du är, det är bara att du är kille. Men sen efter en tid när de vet att det är du som alltid kommer, så börjar 

de lugna sig och ändra sig mer. Jag har haft en tant, från början ville hon inte, och sen har vi ätit frukost 

nästan varenda dag tillsammans, och vi har blivit mycket, jag kan inte säga kompisar, men lite mer 

vänskap, vi har mycket trevligt tillsammans. 

Manuel 

Manuel beskriver hur han kan komma till vårdtagare som inte vill att han tar hand om dem för 

att han är man, men att han genom att under en längre tid bygga upp relationen kan få dem att 

ändra sig. I det här fallet handlar det om att låta vårdtagaren lära känna honom som 

vårdbiträde snarare än bara som ”man”, vilket är det hon reagerar på. Manuel bygger här upp 

relationen genom att komma varje dag och de sitter ner och äter frukost tillsammans. 

Flera av intervjupersonerna tar upp fenomenet med att ”göra extra”. De förklarar det 

vidare med att det handlar om en skillnad mellan det som ”ska” utföras, som vårdtagaren fått 

beviljat och som står på listan, och sådant som personalen gör utöver det, extra tjänster som 

vårdtagaren önskar.  

Det intervjupersonerna beskriver som generella taktiker visar sig i deras exempel ha att 

göra med de situationer där de på grund av de är män har svårt att utföra arbetet, då måste de 

lirka lite med vårdtagarna för att bygga upp en relation. Här blir genusrelationen till 

vårdtagaren också tydlig och viktig för dem att kunna hantera. Det som beskrivs är att när 

genusrelationer blir synliga försvårar det arbetet i kontakten med vårdtagaren, men 

intervjupersonerna försöker med hjälp av taktiker tona ner vikten av genus så att de kan utföra 

sitt jobb. Utifrån Bourdieus begrepp om tillgänglighet genom frånvaro av yttre tvång men där 

det symboliska tvånget finns kvar (Bourdieu 1999 s.52) tolkar jag det som att männen i 

hemtjänsten här i sitt arbete har tillträde till ett fält där de på grund av att de är män har 

svårigheter att ta sig fram, på ett sätt som deras kvinnliga kollegor inte har. Utifrån tidigare 

forskning på hemtjänsten som säger att män representerar det avvikande (Storm 2008 s.118) 

och där husmorsidealet som är en vit medelålders kvinna utgör ideal-omsorgsgivaren 

(Sörensdotter 2013 s.147) går det att förstå att männen i hemtjänsten använder sig av taktiker 

eller gör extra saker för att upplever att de har mer att bevisa för att de är män. 

5.3 Relationer till andra 
Under den här rubriken presenteras de beskrivningar som intervjupersonerna gör i relation till 

vårdtagare och kollegor. 
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5.3.1 Vårdtagare 
Jag har tidigare visat att det finns vissa förväntningar hos vårdtagare om att män inte kan göra 

allt som ingår i omvårdnaden, men i alla intervjuer beskrivs att flera av de gamla uppskattar 

när det kommer manlig personal, just därför att de är män. Jens säger att de äldre tyckte det 

var väldigt roligt för de hade inte sett en så ung kille i hemtjänsten. Då när han började för 20 

år sedan upplever han att det var ännu mera ovanligt än det är nu. Att han fick ett ”positivt 

gensvar” gjorde också att han gillade jobbet. 

Jag tror inte det är något speciellt i sättet som jag utför mitt arbete, men däremot så vet jag att det finns 

många vårdtagare som gillar att där är män, jag kan inte säga exakt vad det beror på, men ja man får höra 

det ibland att dom uppskattar att det kommer män till dem. Jag vet inte, vad det beror på för det säger de 

aldrig direkt, men så är det. Så är det. 

Jens 

I relationen till vårdtagaren beskriver Jens hur han får positiv uppmärksamhet för att han är 

man. Här ser jag åter hur Connells begrepp kring genusregim och genusordning (2009 

s.101f.) blir användbara på samma sätt som i intervjupersonernas beskrivningar av jobbet. 

Inom den genusregim som hemtjänsten utgör är männen i minoritet, men de får trots- och 

troligen på grund av det- mycket uppmärksamhet. Genom att göra skillnad på genusregim och 

genusordning, går det att tolka att de män som arbetar inom hemtjänstens genusregim, får del 

av de egenskaper som förknippas med patriarkatet genom extra uppmärksamhet just för att de 

är män, något som inte följer med till andra institutioner i samhället. 

Jarmo menar att han får en närmare kontakt med vissa manliga vårdtagare som vill ha 

en ”manlig” kontakt och prata om sådant som vårdtagaren vill prata med andra män om. Till 

exempel kvinnor och fotboll, eller att de vill dricka sprit. I flera av intervjuerna blir det tydligt 

att det är på vårdtagarnas villkor som alla insatser sker, och vill de dricka kaffe istället för att 

duscha så går det inte att tvinga dem. Det tyder också på ödmjukhet inför arbetet och 

relationen till vårdtagarna. I många situationer handlar det om en avvägning för om det finns 

tid och utrymme för att sitta ner och prata. Jarmo beskriver vidare: 

Jag försökte lirka med honom men okej han vill dricka kaffe, hur som helst, i slutändan är det de som 

bestämmer. Så säger han: ”och vill du ta mjölken?” Ja, det är klart, så öppnar jag kylskåpsdörren [skrattar 

till], och så fick jag en flaska i handen…”O vad bra! Nu ska vi skåla!” Ja, du kan gärna dricka lite men 

jag kan inte säger jag, ”jo men det ska du också…” Så plötsligt börjar han gråta. Men vad är det som är 

galet här nu, så säger han: ”jag fyllde år igår…det var ingen som var här…” Jajaja, det är klart vi skålar. 

Det blev ingen dusch den gången, eftersom vi skålade en gång till. Så han var jätteglad. 

Jarmo 
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Det är främst i kontakten med vårdtagarna som genus blir synligt. Det vanligaste och som alla 

intervjupersonerna beskriver är när det är kvinnliga vårdtagare som ska ha dusch då vissa 

äldre kvinnor inte vill bli duschade av manlig personal. Intervjupersonerna nämner även 

exempel på män som inte vill bli duschade av kvinnor, och kvinnlig personal som inte vill 

duscha vissa män. Kontakten med vårdtagarna blir också könad på det viset att 

intervjupersonerna beskriver manliga och kvinnliga vårdtagare olika och med olika behov 

utifrån genus. Det kan till exempel handla om att manliga vårdtagare beskrivs som att de ”går 

ner sig” när de blir ensamma, de röker eller dricker mer och sköter inte hygienen eller 

städningen så bra. På det viset reproduceras och skapas de genusmönster som Bourdieu 

beskriver (1999 s.69ff) inte bara från hemtjänstpersonalens habitus till deras arbete, utan 

också till vårdtagarna då de tillskrivs genusrelaterade egenskaper. Och på andra hållet skapas 

genusroller från vårdtagarna då de tillåts bestämma att genus spelar roll för vem som ska få 

utföra deras hjälp. 

Det finns en stor förståelse för att genus spelar roll för vårdtagarna, även om det innebär 

lite mer jobb. 

Vi märker rätt snabbt, en gammal fröken som alltid har klarat sig själv, då är det inte så lätt att komma 

som man och gå dit där och säga: ”nu är det dusch”. Då säger de oftast: ”nä, jag vill inte”, och då går jag 

ner och säger till gruppen, det går inte, nä då vet vi det. Då får vi ändra ju. 

Göran 

Genomgående ses det inte som ett problem att vårdtagarna har dessa önskemål eller åsikter, 

det ses snarare som småsaker som de måste hantera, och ibland tillsammans med kollegor. 

Om det finns bra kemi mellan oss två, försöker vi alltid fixa, och varför ska vi komplicera det mer? 

Manuel 

5.3.2 Kollegor 
I intervjuerna beskrivs relationerna och samarbetet med kollegor som mycket bra, och att alla 

trivs tillsammans. Flera av intervjupersonerna menar att det inte är av någon större betydelse 

att jobba på en arbetsplats som består till största delen av kvinnor och de tycker inte att de blir 

behandlade annorlunda. När Jens kommenterar att han har varit ensam man i sin grupp de 

första åren han jobbade i hemtjänsten säger han att han inte tänkt så mycket på det, det han 

tänkte mycket på när han började var snarare att de flesta var mycket äldre än han själv. 

Om jag tänker tillbaka så är det inte så mycket att det är bara kvinnor kanske utan, jag har varit på något 

ställe där det var många äldre kvinnor. Kanske från femtioårsåldern och så och där trivdes jag inte alls. 

Men när det blev mer uppblandat, alltså större åldersspann, då funkade det mycket bättre och så är det på 
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det jobbet där jag är nu. Där är ett större åldersspann, jag funderar väldigt lite på det faktiskt. Det blir 

liksom bara ens vardag, det blir naturligt. 

Jens 

Men ibland blir även genusrollerna tydliga mellan kollegor. Ett exempel som Jarmo beskriver 

är när en tung vårdtagare har ramlat och det är en kvinnlig kollega hemma hos vårdtagaren, då 

ringer de efter honom eller någon annan man. På det viset synliggörs traditionella genusroller 

där män som grupp ses som fysiskt starkare. Och på specifik fråga om hur det är att jobba på 

en kvinnodominerad arbetsplats kommer mer stereotypa beskrivningar av kvinnor. Till 

exempel att det är mycket ”snack” i personalrummet. 

Jag vet inte hur jag ska förklara, men de kan vara lite komplicerade ibland. Jag kan inte säga alla kvinnor 

men, men när de är i grupp. När vi är allihopa därinne, vi är tjugotvå stycken och vi är fyra killar som 

jobbar där. Det är mycket snack, tjejerna snackar snackar snackar. Och ibland när vi träffas alla killar där 

inne, det är helt tyst [skrattar]. När det bara är killar, läser vi vår tidning, andra kollar datorer, jättelugnt 

och jättetrevligt [skrattar]. Sen när det börjar komma in tjejer, det blir heelt…vet inte varför. Det är 

kvinnogrej kanske jag vet inte. Det är sån där [gör sorl-ljud] Det tysta är slut. 

Manuel 

Även Jarmo beskriver att jobba främst med kvinnliga kollegor som att det inte spelar någon 

roll eller påverkar jobbet. Jarmo menar också att det inte är så konstigt att det blir mycket 

snack, eftersom många jobbar ensamma och sen när de ses till lunchen vill alla prata, 

samtidigt benämner han de kvinnliga kollegorna som ”dom”, vilket tyder på att män och 

kvinnor tillhör olika grupper på jobbet. Här ser jag med Connells begrepp om deltagande 

maskuliniteter (2008 s.117f), att män och kvinnor till synes arbetar på ett jämlikt sätt och gör 

samma arbetsuppgifter, men när skillnad görs mellan män och kvinnor, tar gruppen män alltid 

del av patriarkatets fördelar, även om de inte aktivt deltar i det patriarkala projektet (ibid.). 

Intervjupersonerna beskriver det som att genus inte spelar så stor roll i arbetet, men samtidigt 

är genusrollerna hela tiden närvarande, och då också patriarkatet som de utifrån Connells teori 

deltar i även om de gör det indirekt. 

Alla intervjupersoner har jobbat länge inom omsorgssektorn, den person som bara arbetat 3 

år i hemtjänsten har tidigare arbetat närmare 30 år på ett äldreboende. De är vana vid att ha 

majoritet kvinnliga kollegor, men de är samtidigt medvetna om att de som män är i minoritet. 

Det beskrivs alltså generellt att det inte spelar någon roll för hur jobbet görs mellan män 

och kvinnor, men samtidigt antyds hela tiden att det är små skillnader i arbetet och kollegor 

emellan som är relaterade till genus. Att kvinnor och män ser på jobbet på olika sätt, har olika 

problem och lösningar, men många gånger utan några konkreta exempel. 
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Ibland är kvinnorna bättre, de kanske ser en annan lösning på det. Än männen gör. För många av männen 

är de ju så pang bom bom bom. De vet precis vad de ska göra, men de kanske tänker efter mer, kvinnorna. 

Och har en annan lösning på det hela. Ja, man jobbar olika men mot samma mål. 

Göran 

I de fall där skillnader och motsättningar beskrivs mellan män och kvinnor, även om de inte 

alltid är konkreta, synliggörs också den manliga dominansen. Enligt det Bourdieu beskriver 

innebär det system av motsättningar mellan manligt och kvinnligt också ett system av över 

och underordning (1999 s.19ff). 

6. Resultat och slutsatser 

Analysen av materialet visar en grupp män som trivs med vad de gör. De tycker om sitt jobb, 

att vårda och hjälpa, och gör mer än vad som förväntas av dem enligt arbetsbeskrivningarna. 

De sticker ut genom att vara män och arbeta i hemtjänsten, men deras berättelser visar att de 

inte ser sig själva som annorlunda eller undantag, omvårdnad av äldre vårdtagare är deras 

vardagsverklighet. 

Utifrån Connells beskrivning av institutionell genusregim och samhällelig genusordning 

(Connell 2009 s.101) blir genusregimen inom hemtjänsten avvikande mot samhällets 

genusordning då den är kvinnligt kodad och det kvinnliga utgör normen (Storm 2008 s.118). 

Dock behöver det inte betyda att dessa män inom hemtjänsten går före i en förändring av 

samhällets genusordning. Hemtjänsten reproducerar samtidigt samhällets genusordning, 

eftersom det kvinnligt kodade fältet, omsorg om andra, genom hemtjänsten blir 

institutionaliserat. 

Då livserfarenhet spelar roll för hur arbetet utförs, har också habitus och genus betydelse 

för hur arbetet utförs. Det beskrivs inte som ett problem att den manliga personalen inte får 

lov att göra vissa uppgifter för vårdtagarna, det tolkar jag beror på att männen är 

förhållandevis få. I en situation med jämnare fördelning mellan kvinnor och män skulle det 

potentiellt sätt innebära ett problem om männen inte gjorde alla arbetsuppgifter. Det visar 

också på en acceptans för skillnader och motsättningar mellan män och kvinnor. Genom att 

rätta sig efter dessa skillnader reproduceras också genusstrukturerna och de befintliga 

genusrelationerna, vilka Bourdieu visat innebär ett dominansförhållande där män dominerar 

och kvinnor domineras (1999 s.19ff). 
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I relation till Connells teori om maskuliniteter ser jag hur de män som arbetar i hemtjänsten 

och ingår i den här studien skiljer sig från den hegemoniska maskuliniteten. I den 

samhälleliga genusordningen avviker de mot den hegemoniska maskuliniteten då de arbetar i 

ett kvinnligt kodat fält med kvinnligt kodade arbetsuppgifter och på det viset överskrids de 

förväntningar som är knutna till maskulinitet. I hemtjänstens genusregim får de ändå mycket 

uppmärksamhet i förhållande till sitt numerära underläge och blir iögonfallande just för att de 

är män. Eftersom Connell också beskriver de olika genusrelationerna, maskulinitet och 

femininitet som dynamiska (2008 s.114) finns det här möjlighet till förändring genom att de 

överskrider de förväntningar som Bourdieu beskriver (1999 s.69ff) i hur män och kvinnor bör 

agera enligt rådande genusordning. Det blir synligt i hur arbetet görs, när de utvecklar egna 

strategier och taktiker för att ge bra omsorg. 

När Connell beskriver olika sätt att motsätta sig den hegemoniska maskuliniteten och 

patriarkatet beskrivs aktiva handlingar med hjälp av två strategier; passivitet eller 

protestmaskulinitet (Connell 2008 s.142f, 159). De män som har deltagit i min studie bryter 

mot samhällets genusordning och patriarkatet genom att de tar på sig kvinnligt kodade 

arbetsuppgifter. Därmed bryter de även mot de förväntningar som är knutna till ett system 

med manlig dominans. 

Dessa män kan i viss mån ses som rebeller, de bryter mönster, och deras berättelser kan 

tolkas som att deras yrkesroll och förhållanden till andra möjliggör en väg mot ett annat 

samhälle där kvinnor och män utför samma arbete på liknande sätt. Men samtidigt som dessa 

män arbetar i hemtjänsten och statistiskt bryter ett mönster är det inte möjligt att utifrån deras 

berättelser dra slutsatsen att de gör motstånd mot genusregimen och genusrollerna inom 

hemtjänsten. Genom att inte aktivt eller medvetet agera reproducerar de ett system av manligt 

och kvinnligt samtidigt som de är rebeller i samma system.  

För att återgå till frågeställningarna: De män som ingår i min undersökning förhåller sig till 

sitt arbete på en kvinnodominerad arbetsplats på ett odramatiskt sätt. De beskriver en 

arbetsplats där genus spelar stor roll i utförandet av arbetet, och genusrelationerna blir 

speciellt synliga i relationen till vårdtagarna. Männen i undersökningen avviker i relation till 

den hegemoniska maskuliniteten i sitt arbete med omsorg. En stor del av arbetet utförs utifrån 

tidigare livserfarenhet, och då dessa livserfarenheter ingår i ett system av manlig dominans 

(Bourdieu 1999) respektive genusordning (Connell 2008) är arbetet präglat av dessa 

genusrelationer och habitus. 
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7. Avslutande kommentarer 

Under genomförandet av intervjuerna upptäckte jag svårigheten med att intervjua personer 

om något de inte tänkt på. Mina intervjupersoner hade inte funderat i någon högre grad på 

genusfrågor, då jag ville att genusfrågorna skulle komma fram spontant blev det en större 

utmaning än vad jag förväntade mig och materialet kom att kretsa kring arbetet och relationer 

till andra i högre grad än kring maskulinitet och genusrelationer. 

Mina förväntningar på hur intervjupersonernas berättelser skulle vara var också 

förknippade med min egen förförståelse och upplevelse av mitt arbete i hemtjänsten. Men 

även min kunskap om genusteorier spelade en roll här. Med hjälp av dessa teorier såg jag 

genus och genusrelationer tydligare än vad de beskrev i sina berättelser. 

Ett vidare problem är att ett allt för stort fokus på kön skulle kunna göra att jag missar 

andra förklaringsfaktorer som finns i materialet. Till exempel att klass och etnicitet spelar en 

viktig roll för männens berättelser om sitt arbete. Genom att i analysen fokusera på och 

benämna genusrelationer, och lämna klass och etnicitet åt sidan, ser jag att jag som forskare 

också med denna undersökning är med och reproducerar genusrelationer.  

Utifrån denna studies vittnesmål om hur de anställda kan påverka arbetet förhållandevis 

fritt ser jag det som intressant för vidare studier att också undersöka hur det praktiska 

hemtjänstarbetet styrs, utifrån vilka ramar och vad det får för konsekvenser för arbetets 

karaktär.  
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