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Abstract 
 

Arbetsmarknaden är könssegregerad och ojämställd på grund av att den är beroende av 

föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper. Vård- och omsorgssektorn är en av de 

mest segregerade och lågavlönade delarna av arbetsmarknaden på grund av att yrkena är nära 

förknippade med egenskaper som ses som kvinnliga. I denna studie analyseras intervjuer med 

8 hemtjänstarbetare för att undersöka sambandet mellan omsorgsarbete och 

genusarbetsdelning. För att undersöka sambandet mellan dessa analyseras möjliga 

subjektspositioner och egenskaper som tillskrivs hemtjänstarbetare. Den metod som använts är 

diskursanalys baserad på Laclau och Mouffes diskursteori. För att analysera har teorier om den 

heterosexuella matrisen, maskulinitet, heteronormativ genusarbetsdelning och emotionellt 

lönearbete använts. Studien visar att subjektspositionen hemtjänstarbetare är ambivalent. 

Studien visar att subjektspositionen hemtjänstarbetare har stark koppling till kvinnligt kodade 

egenskaper samtidigt visar studien att betydelsen bakom subjektspositionen förskjuts av 

jämställdhetsdiskursen och ökat manligt deltagande i yrket. Studien visar även att 

hemtjänstyrket påverkas av olika ekonomiska diskurser och heteronormativitet.  
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Inledning  

Det är vida känt att vård- och omsorgsyrket är en kvinnodominerad sektor och när jag började 

jobba inom hemtjänsten var arbetslaget dominerat av kvinnlig personal. Jag blev under tiden 

mer och mer uppmärksam på att det fanns en konflikt mellan den kvinnliga och manliga 

personalen. Den kvinnliga personalen berättade återkommande att män inte kan jobba med 

hemtjänst eftersom de saknar viktiga och avgörande egenskaper. Genom dessa kommentarer 

lärde jag mig mycket om hur de sociala processerna på arbetsplatsen var beskaffade. I upptakten 

till den här uppsatsen insåg jag att kommentarerna från den kvinnliga hemtjänstpersonalen 

tillskrev kvinnor speciella egenskaper som gör att de är särskilt lämpade att arbeta med omsorg 

medan föreställningen omsorgsgivande män omöjliggjordes.  

 

Föreställningen om att kvinnor har egenskaper som gör att dem är särskilt lämpade för att utföra 

omsorg är förknippad med kvinnors reproduktiva roll och har en lång historia. När den svenska 

nationella politiken i efterkrigstiden ville effektivisera och rationalisera ekonomin med 

utbyggnaden av offentlig sektor, skapades det speciella kvinnoyrken.1 Enligt Marta Szebehely 

är hemmafrun och hennes arbete förebilden som hemvården och senare den moderna 

hemtjänsten är organiserad utifrån. Szebehely menar även att hemtjänsten länge har betraktats 

som ett ideellt arbete som utförts av välvilliga kvinnor. Den föreställningen har bidragit till att 

omsorgsyrket är och länge har varit ett av de mest könssegregerade på arbetsmarknaden och ett 

yrke som kompletterat den manliga huvudförsörjarens lön och därför ofta varit deltid.2 

 

Inom arbetsmarknadsforskning pratar man om vertikal och horisontell arbetsdelning. Den 

horisontella arbetsdelningen innebär att kvinnor och män arbetar i olika sektorer t.ex. män i 

privat sektor och kvinnor i högre utsträckning i den offentliga. Den vertikala 

könsarbetsdelningen innebär att där kvinnor och män arbetar inom samma bransch eller sektor, 

så är män i högre utsträckning än kvinnor chefer eller innehar ledande positioner.3 Arbete mot 

den könssegregerade arbetsmarknaden har bl.a. inneburit att yrken som sjuksköterska och 

förskolelärare har varit föremål för nationella satsningar, yrkena har t.ex. akademiserats för att 

                                                 
1 Hirdman, Yvonne. Genus: Om Det Stabilas föränderliga Former. 1. uppl. ed., Malmö Liber, 2001, s 176 f.   
2 Szebehely, Marta. Vardagens Organisering: Om vårdbiträden Och Gamla i Hemtjänsten, 1995, 

S 58 ff.    
3 Acker, Joan. “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.” Gender and Society, vol. 4, no. 
2, 1990, s 146–150. 



 

höja statusen på yrkena och locka fler män.4 Ett yrke som inte varit föremål för nationella 

jämställdhetssatsningar på samma sätt är undersköterskeyrket. Undersköterskeyrket är kanske 

det yrke som innefattar vardaglig omsorg till ännu högre utsträckning än andra omsorgsyrken.  

 

I denna uppsats menar jag att det inte bara är mellan yrken som genusarbetsdelningen existerar. 

Även inom yrken påverkas genomförandet av föreställningar om kön.5 Den rådande 

arbetsdelningen bygger på en föreställning om kön och genom att återupprepa föreställningen 

blir den sällan ifrågasatt. Vård- och omsorgssektorns organisering är beroende av 

föreställningarna om manliga och kvinnliga egenskaper. Som en konsekvens av att 

omsorgsyrkena är nära sammanknutet med den deltidsarbetande hemmafrun har 

heltidsarbetande män uteslutits från vår förståelse av omsorg.6 Så vad händer när allt fler män 

tar del i yrket? En kan misstänka att det kommer att uppstå en konflikt när två komponenter likt 

dessa, som tidigare har kontrasterats till varandra, ska kombineras. Hemtjänstyrket är långt ifrån 

mansdominerat men allt fler män tar del i professionen och jag misstänker att det kommer att 

utmana det vedertagna sättet att beskriva och förstå omsorgssektorn.   

 

Genom att analysera omsorgsarbetares beskrivning av sig själva och sin vardag vill jag visa på 

vilka normer som konstruerar diskurserna kring omsorgsarbete. När föreställningar förändras 

och politiska reformer genomförs, när vård blir en offentlig angelägenhet istället för en 

hemmasyssla eller när vården privatiseras, ändras ramverket och således förändras 

vardagspraktiken hos de som arbetar med omsorg. Genom att göra intervjuer med 

hemtjänstarbetare ämnar jag undersöka hur idéerna bakom omsorgssektorn påverkar deras 

vardag.  

  

                                                 
4 Nordberg, Marie. “Jämställdhetens Spjutspets? Manliga Arbetstagare i Kvinnoyrken, jämställdhet, 
Maskulinitet, Femininitet Och Heteronormativitet.” Jämställdhetens Spjutspets? Manliga Arbetstagare i 
Kvinnoyrken, jämställdhet, Maskulinitet, Femininitet Och Heteronormativiteten, 2005. 
5 Acker. 1990, s 146–150. 
6 Szebehely. 1995, s58ff. 



 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan konstruktionen av omsorgsarbete och 

genusarbetsdelning samt undersöka vilka identiteter som blir möjliga för hemtjänstarbetarna.  

Frågeställningar  

Vilka diskurser strukturerar hemtjänsten?   

Vilka subjektspositioner blir möjliga för hemtjänstarbetarna att identifiera sig med?  

Finns det subjektspositioner som är i konflikt med varandra?  

Teori och metod  

För att analysera sambandet mellan omsorg, genusarbetsdelning och möjliga identiteter 

kommer jag att utgå från feministiska teorier om genusarbetsdelning, emotionellt lönearbete 

samt kön/genus/sexualitet. Nedan kommer jag att förklara begrepp som är centrala för min 

undersökning samt varför och hur dem kommer att användas.  

 

Genusarbetsdelning  

Enligt Rubin påminner den könssegregerade arbetsmarknaden mycket om kärnfamiljens 

arbetsdelning. Både arbetsdelningen på arbetsmarknaden och i kärnfamiljen bygger är 

heteronormativ och baseras på normer och föreställningar om genus och sexualitet vilket skapar 

möjliga praktiker och identiteter för individer beroende på deras genus. Enligt Wikander är det 

föreställningarna om vad en ”riktig kvinna” och en ”riktig man” förväntas vara och göra som 

ligger till grund för den rådande arbetsdelningen.7 I likhet med Rubin menar Wikander att 

Genusarbetsdelningen skapar förväntningar på att kvinnor ska arbete med reproduktion. 

Kvinnor tilldelas huvudansvaret för de sysslor som ofta förväntas genomföras oavlönat eller 

lågavlönat. Exempel på dessa reproduktiva sysslor är att ta hand om andra människor, hem och 

relationer. Dessa arbetsuppgifter har betydligt lägre status än de uppgifter som förväntas utföras 

av män vilka ofta har en mer teknisk karaktär.8  

 

Både Rubin och Wikander menar att den genussegregerade arbetsmarknaden inte beror på 

något biologiskt förankrat kön utan menar att det är en effekt av social hierarkisering. Genom 

att tillskriva personer olika arbetsuppgifter genom ett genussystem skapas det manliga och 

                                                 
7 Rubin. 1975, s 39–41.  
8 Wikander, Ulla. Delat Arbete, Delad Makt: Om Kvinnors Underordning i Och Genom Arbetet: En Historisk Essä, 
uppl. 7, Uppsala, Univ., Department of Economic History, 1997, s 6.   



 

kvinnliga och ser till att är i ett fortsatt beroende av varandra. Den heteronormativa 

genusarbetsdelningen möjliggör kvinnors underordning och ser till att förhållandet mellan män 

och kvinnor kvarstår. Wikander antyder dock att arbetsdelningen kan förändras utan att 

maktordningen mellan könen förändras därför att arbetsdelningen i sig inte är konstituerande 

för genusdikotomin. Genusdikotomin och heteronormativiteten är avgörande för hur vi tolkar 

vår omvärld. Dessa normer strukturerar och organiserar våra liv vilket gör att 

genusarbetsdelningen blir det mest självklara sättet att organisera arbetsmarknaden. 

Heteronormen genomsyrar tolkningsramen genom vilken vi förstår vår kultur och omvärld 

vilket gör att vi tolkar det som avviker från heteronormen som onaturligt.9 Jag finner detta 

intressant därför att det borde betyda att män och ickeheterosexuella kvinnor betraktas som 

onaturliga och obegripliga när de tar del i ett reproduktivt yrke.  

 

Som antyddes i inledningen är arbetsmarknaden könssegregerad både horisontellt och vertikalt. 

Den horisontella segregeringen syns eftersom könen placeras i en hierarkisk ordning med män 

på toppen och kvinnor i botten. Den vertikala segregationen blir mest tydlig när det kommer 

till erkännande och lönesättning. Det är generellt svårare för kvinnor att få erkännande för det 

jobb som de genomför samt att de ofta får lägre lön än manliga kollegor.  Genusnormerna 

präglar lönesättningen vilket också kan kopplas till den könssegregerade arbetsmarknadens 

utformning. Kvinnodominerade yrken tenderar att ha lägre löner än mansdominerade yrken.10  

 

En anledning till att genusarbetsdelningen lever kvar är att kvinnors kunskap och arbete 

historiskt sett har värderats lägre än mäns kunskap och arbete. De flesta kvinnodominerade 

yrken ses som okvalificerade medan mansdominerade yrken kräver kvalificering.11 Enligt 

Acker gör dessa föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper att en kvinna aldrig fullt 

ut kan ses som en arbetare. Hon skriver såhär:” the concept of a universal worker excludes and 

marginalizes women who cannot, almost by definition, achieve the qualities of a real worker 

because to do so is to become like a man”. Detta faktum gör att jag förväntar mig upptäcka 

skarpa avgränsningar mellan manlig och kvinnlig personal i min undersökning.12  

 

                                                 
9 Wikander. 1997 s 6. & Rubin. 1997, s 39–41.  
10 Acker. 1990, s 146–150. 
11 Wikander. 1997, s 6. 
12 Acker. 1990, s 150.  



 

Emotionellt lönearbete   

Emotioner kan förklaras som människors förmåga att uppleva känslor och vissa emotioner, till 

exempel stolthet och skam, är särskilt viktiga för att bilda relationer mellan människor. Känslor 

är en av de viktigaste delarna inom hemtjänstyrket eftersom syftet med omsorgen är att öka 

tryggheten hos vårdtagarna. Vissa känslor är förknippade med vissa roller och begränsar vilka 

positioner som är möjliga att identifiera sig med. Förväntningarna på att hemtjänstpersonalen 

ska producera trygghetskänslor skapar utgångspunkten för den roll som de förväntas spela.13  

Emotioner är något som vi behöver förhålla oss till i alla situationer men i lönearbete kan det 

bli extra konfliktfyllt. Begreppet emotionellt lönearbete introducerades av Hochschild 1983 i 

boken ”The Managed Heart”. I de yrken som förväntas att framkalla känslor menar hon att det 

sker en kommersialisering av det som vi annars gör i privata relationer. Hon menar att 

emotionellt lönearbete är handel av känslor som styrs av känsloregler som bestäms för en 

specifik kontext. Hochschild pekar ut tre karaktärsdrag som alla emotionella lönearbetsyrken 

har gemensamt. Det första är direktinteraktion med kunder där personalen är ansikte mot 

ansikte med sina klienter. För det andra förväntas de anställda att producera känslor hos både 

kunden och sig själv. För det tredje har inte personalen kontroll över vilka känslor det är som 

ska produceras. Känsloreglerna bestäms av arbetsgivaren och sprids vidare till personalen 

genom övervakning och utbildning.14 

 

I en lönearbetskontext har känslorna och emotionerna ett bytesvärde som mäts genom den lön 

som den anställde får. I det privata livet, där vi inte får betalt beroende på vilka känslor vi 

förväntas ha, är utbytet av känslor värderat i stunden och vi får betalt i form av stärkta relationer. 

I ett emotionellt lönearbete förväntas vi producera känslor i utbyte mot lön och kan inte förvänta 

oss att det ska få något mervärde i form ömsesidiga känslor. Att arbeta emotionellt kan anses 

vara nödvändigt när det gället att ha ett fungerande offentligt samhälle men kan på många vis 

vara ohälsosamt. Emotionellt lönearbetet får många konsekvenser och en av de starkaste är att 

det förtydligar vilka känslor som är tillåtna och inte. I varje situation finns det normer som pekar 

ut vilka känslor som är avvikande och de personer som uppvisar de förbjudna känslorna kan 

riskera att straffas av omgivningen.15 De känslor som förväntas av oss begränsas och formas av 

                                                 
13 Dahlgren, Lars, et al. Emotioner, Vardagsliv &Amp; Samhälle: En Introduktion till Emotionssociologi, 1. Uppl., 
Malmö Liber, 2004, s 15-16.  
14 Hochschild, Arlie Russell R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California 
Press, 2012, s 147.  
15 Hochschild. 1983, s 90. 



 

klass, status och kön.16 I intervjuerna är beskrivningen av emotioner som en känsla och ett sjätte 

sinne återkommande. Emotioner blir som ett undermedvetet regelverk som vägleder oss och får 

oss att känna hur vi ska bete oss i de situationer vi befinner oss i.17  

 

När känslorna som en känner inte stämmer överens med normerna och de känsloreglerna som 

dominerar i situationen uppstår det som Hochschild benämner som emotionell dissonans. 

Hochschild menar att det finns olika strategier att hantera denna arbetsbörda och att detta 

handlar om hur vida en kan skilja på sig själv och yrket eller inte.18 Med detta går det att förstå 

att de känslor som hemtjänstpersonalen förväntas känna och framkalla hos andra ställer stora 

krav på personalens prestation. 

 

Kön, genus och sexualitet 

Den heterosexuella matrisen är ett begrepp som förknippas med Butler och som presenterades 

första gången i texten Gender Trouble. Butlers teori bygger på idén om att det inte finns några 

naturgivna könsuppdelningar. Butler menar att kön konstrueras och är i själva verket detsamma 

som genus. Kön/Genus konstruerats utifrån det dominerande genussystemet och är hopflätad 

med en rådande heterosexuell hegemoni. Den heterosexuella matrisen skapar begripliga subjekt 

och gör att vi förstår oss själva utifrån dessa hegemoniska kategorier. En föreställer sig att en 

är man därför att en inte är kvinna. I analysen utgår jag från att identiteterna som är möjliga för 

hemtjänstarbetarna skapas utifrån heteronorm och genussystem. Vad som är manligt och vad 

som är kvinnligt samt vad som är accepterad heterosexualitet skapas, enligt Butler, genom 

upprepning. Det uttryck som blir upprepat är det som legitimerar de maktrelationer som finns 

inbyggda i den heterosexuella matrisen.19   

 

Det dominerande genussystemet som bestämmer hur kön/genus ska utformas har politiska 

motiv. Samtidigt som systemet skapar en scen där vi får tillåtelse att leva ut våra roller så är det 

dessa hegemoniska roller som alla måste förhålla sig till. Systemet skapar listan med 

möjligheter men skapar samtidigt identiteter och sexualiteten som inte får existera. 

Heteronormen och genussystemet kräver varandra. Den som bryter mot dessa praktiker straffas 

                                                 
16 Dahlgren och Starrin. 2004, s 53-54.  
17 Wettergren, ÅSa. “Moving and Jamming: Implications for Social Movement Theory.”, Karlstad University 
Studies, 2005, s 90.  
18 Hochschild. 1983, s 90. 
19 Butler, Judith: Gender Trouble, London, Routledge, 1990, s11. 



 

och blir obegripliga.20 Hegemoni handlar om kulturell dominans och gäller även normerna i 

samhället då dessa bidrar till att de överordnade behåller sin position. Connell beskriver i sin 

text Maskuliniteter den hegemoniska maskuliniteten som ”den konfiguration av genuspraktik 

som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”.21 De 

egenskaper som tillskrivs den maskulina normen är det som för tillfället garanterar att 

maskuliniteten behåller sin överordnade position jämte femininiteten. Denna teori är intressant 

då den menar att män tillskrivs de egenskaper som enligt diskursen är åtråvärda medan de 

kvinnliga egenskaperna automatiskt blir mindre åtråvärda. Inom hemtjänsten har de kvinnligt 

kodade egenskaperna sett som eftersträvansvärda men enligt Connell borde dessa värderingar 

förändras när män tar del i ett kvinnodominerat rum.  

 

Diskursanalys som teori och metod  

Diskursanalys är ett koncept som rymmer både teoretiska och socialkonstruktivistiska 

antaganden samt metod för att analysera den diskurs genom vilken vi förstår världen.22 I min 

mening möjliggör detta att jag med hjälp av diskursanalys kan undersöka sambandet mellan 

identitetsskapande, kön och omsorgsarbete. För att förklara diskursteori och varför jag finner 

det passande för min undersökning kommer jag att utgå från Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000). Jag kommer främst att 

inspireras av kapitlet där Winther Jørgensen och Phillips diskuterar Laclau och Mouffes 

diskursteori.  

 

Konceptet diskurs kan uppfattas som ett abstrakt koncept i mångas tycke och jag finner det 

därför skäligt att göra en återblick till hur begreppet tidigare har definierats. En vanlig definition 

är att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.23 Jag stödjer mig på denna 

Laclau och Mouffes definition eftersom den innefattar en bred syn på vad som formas av 

diskurser. Till exempel innefattas vardagspraktiker vilket är lätt att förringa när definitionerna 

av diskurs blir abstrakta. 

 

                                                 
20 Butler. 1990, s 23. 
21 Connell, RW. Maskuliniteter, Göteborg, Daidalos, 1999, s 101.  
22 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, S 10f.  
23 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, s27. 



 

Grunden till diskursteorin utgår från en poststrukturalistisk förståelse av att språket är en 

”maskin som konstituerar den sociala världen”.24 Genom att vi talar om verkligheten skapar vi 

representationer som förklarar och skapar mening med verkligheten. Förutom den 

språkfilosofiska/semiotiska ansatsen vilar diskursanalysens på en socialkonstruktionistisk 

grund. I förlängningen innefattar detta även sociala identiteter och sociala relationer. Jag 

kommer i min uppsats att utgå från att berättelserna från intervjupersonerna är uttryck för en 

större övergripande abstrakt diskurs. Detta innebär att jag ser samband mellan 

hemtjänstarbetarnas vardagspraktiker och de diskurser som formar genus, sexualitet, klass och 

etnicitet i det övriga samhället. I en diskurs, vilken alltid är kontingent, möjliggörs vissa 

kunskaper, identiteter och sociala relationer som upprätthålls genom återupprepning och 

diskursiva praktiker. Medan vissa fenomen blir möjliga av diskursen blir andra former av 

handling otänkbara.25 

 

Laclau och Mouffes diskursteori  

Alla praktiker, inklusive det berättande och vardagspraktiserade som jag kommer att analysera, 

ses enligt Laclau och Mouffes som diskursiva. Abstrakta och ”avpersonifierade” diskurser är 

analytiskt fokus hos Laclau och Mouffe och de menar att dessa stora abstrakta diskurser både 

möjliggör och begränsar våra handlingsmöjligheter.26 I min analys att analyserar jag 

vardagspraktiker och kommer genom det urskiljer de mönster som de avpersonifierade 

diskurserna utgör. På vilket sätt formar till exempel diskursen som formar genus hemtjänst 

arbetarnas vardagspraktiker?  Något som är fundamentalt i Laclau och Mouffes teori är all 

betydelse i ständig förändring eftersom diskurserna är i kamp med varandra om vilken betydelse 

som blir dominerande.27  

 

I Laclau och Mouffes diskursteori ses det sociala som en stor väv av betydelser. Vår omvärld 

blir begriplig för oss genom att vi ger den betydelse och Laclau och Mouffe menar att en diskurs 

är fixeringen av betydelser som gör att världen blir begriplig. Genom att knyta ihop egenskaper 

och företeelser med särskilda tecken och diskurser upprättas en tolkningsram genom vilken vi 

kan förstå världen. Alla tecken som finns i en diskurs kallar Laclau och Mouffe för moment. 

Till exempel får tecknen ”man” och ”kvinna” betydelse genom att de delas upp i en dikotomi 

                                                 
24 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, s16. 
25 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, s10-32. 
26 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, s50-51. 
27 Winther Jörgenssen & Philips. 2000, s32.  



 

och tillskrivs motsättande egenskaper.  Diskursen har gränser och Laclau och Mouffe menar att 

det visar på att diskursen är en tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Genom att 

artikulation skapas ett samband mellan moment. Inga tecken, lika så subjekt, har mening innan 

de fylls med innehåll i relation till varandra. En diskurs etableras genom att betydelser kartläggs 

i förhållanden till några nodalpunkter. Nodalpunkter är särskilt priviligierade tecken som alla 

andra moment organiseras utifrån.28 

 

I min undersökning spelar analysen av identitetsskapande stor roll. Enligt både mig och Laclau 

och Mouffe är identiteter är diskursivt skapade och kontingenta. Enligt Laclau och Mouffe 

existerar inga sanna identiteter. Diskursen begränsar vilka subjektspositioner som är möjliga 

för subjektet att identifiera sig med. Subjektet är därför det samma som subjektspositioner 

formade av ett diskursivt mönster. Subjektet styrs av de möjliga tolkningarna som tillåts av 

diskursen.29 Jag kommer i min analys att leta efter tillblivelsen och beskrivningen av möjliga 

identiteter inom en diskurs. Under en och samma dag kan ett subjekt, utan att vara medveten 

om det, ta del i flera diskurser och således också flera subjektspositioner. Till exempel kan ett 

subjekt vara ”hemtjänstpersonal” på arbetstid, ”konsument” när den handlar, ”patient” när den 

uppsöker vård eller ”son” när den besöker sina föräldrar. Det är inte förrän motstridiga diskurser 

försöker att strukturera samma situation som det uppstår konflikt. Det är till exempel omöjligt 

att vara mottagare och givare av omsorg på samma gång.30  

 

När kampen mellan diskurser intensifieras uppstår det som Laclau och Mouffe kallar för 

antagonism. Antagonism är konflikten mellan diskurser som konkurrerar om att vara den stabila 

och objektiva verklighetsbilden. När antagonismen intensifieras sker hegemoniska 

interventioner. En antagonism kan tillexempel handla om subjektet. Ett och samma subjekt kan 

tolkas och förstås olika beroende på vilken diskurs som bistår med meningsskapandet vilket 

ovanstående exempel visar.31 Kampen mellan diskurserna är ständig. När kampen mellan olika 

diskurser intensifieras kan en dominerande diskurs riskera att förlora sin status, men konflikter 

kan också upplösas genom hegemoniska interventioner. En hegemonisk intervention är ett 

ingripande som strävar efter att återställa entydigheten i kampen om tolkning och makten. I en 
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hegemonisk intervention bestäms vilken diskurs som är den dominerande och subjektets 

entydighet återställs.32  

 

För att förklara vad en hegemonisk intervention tar jag ett exempel från min egen erfarenhet av 

att arbete med hemtjänst. En sommar var jag regelbundet i kontakt med en vårdtagare som 

behövde mycket hjälp. En dag frågade denne om jag kunde tänka mig att plocka blommorna 

utanför fönstret och då såg jag chansen att förgylla dennes dag.33 I det här fallet uppstod 

antagonism mellan att förstå mig som anhörig eller personal. Konsekvensen av antagonismen 

blev att jag aldrig blev schemalagd där igen. Att jag inte blev schemalagd där igen stabiliserade 

entydiga förståelsen av hemtjänst som ett yrke. I de fall som diskurserna i mitt material visar 

på antagonism är min ansats att urskilja vilken av dessa som för tillfälle är hegemonisk genom 

att undersöka interventioner.  

 

Diskursteorin är det perspektiv som jag utgår från när jag undersöker materialet men jag menar 

också att diskursteorin inte är någon avgränsad metod. I analysen använder jag perspektivet och 

begreppen från diskursteorin. I analysen diskuterar jag vilka diskurser som enligt materialet 

strukturerar omsorg och hemtjänst. Jag letar även efter vilka subjektspositioner som är möjliga 

för intervjupersonerna att identifiera sig med. Jag letar även efter motsättningar, antagonism 

och hegemoniska interventioner som skapar begränsningar för subjekten. Eftersom det material 

jag kommer att undersöker innehåller berättelser om vardagspraktiker är det viktigt att 

analysera hur intervjupersonerna använder språket och vad och hur de artikulerar sambandet 

mellan olika tecken.  

 

Material  

Jag har genomfört 6 kvalitativa intervjuer och intervjuat totalt 8 personer som jobbar som 

undersköterskor inom hemtjänst. Av dessa 8 personer är 4 kvinnor. Min intention var att 

intervjua informanterna var för sig men detta visade sig vara ogenomförbart då flera av 

informanterna önskade att bli intervjuade tillsammans med en annan kollega. Jag är medveten 

om att det kan ha påverkat deras berättande men trots detta upplevde jag inte att det begränsade 

någons talutrymme. I de två intervjuerna med dubbla intervjupersoner pratade de båda ungefär 
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lika mycket och jag bedömer att de inte påverkades märkvärt av varandra. I uppsatsen kallas 

informanterna för namn som inte är deras riktiga. 

 

Intervjuerna som jag genomförde med informanterna var semistrukturerade. Vid 

intervjutillfället introducerade jag informanten för tre teman som var omsorg, effektivisering 

och manligt/kvinnligt.  Detta möjliggjorde att informanterna själva kunde avgöra vad de fann 

relevant att berätta i förhållande till temana samtidigt som jag kunde ställa följdfrågor. Detta 

sätt att strukturera intervjuerna försäkrade att informanternas erfarenheter och intresse styrde, 

samtidigt som jag fick möjlighet att fråga om det som jag ville undersöka.  

 

I alla intervjuer har informanterna på något sätt gjort skillnad på män eller kvinnor.  Eftersom 

att detta varit återkommande i intervjuerna har jag frågat efter vad de tänker att skillnaden är. 

När jag har frågat efter skillnaden mellan män och kvinnor har det resulterat i att de flesta varit 

extra tydliga med vilka skillnader som de upplevt. Ibland har informanterna försvarat sitt 

jämställdhetsideal och påpekat likheten mellan män och kvinnor. Det är med andra ord flera 

olika tolkningar av samma kontext som kommer till uttryck i materialet. Även under en och 

samma intervju har informanterna gett uttryck för olika tolkningar av samma situation. Det är 

främst de manliga informanterna som gett uttryck för jämställdhetsideal. 

 

Alla informanter arbetar inom kommunal hemtjänst. Detta är relevant för min undersökning 

därför att en av mina utgångspunkter är att privatiseringen av vård- och omsorgssektorn 

påverkar hur hemtjänsten är organiserad. Skillnaden mellan privat och kommunal hemtjänst 

diskuteras även vid något tillfälle av informanterna vilket indikerar på att det finns en skillnad 

mellan dessa två sätt att bedriva hemtjänst. 

 

Reflexivitet i intervjusituationen  

I min undersökning utgår jag från att all kunskap är socialt skapad i samspel mellan människor. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är forskning ett sätt att undersöka en specifik historiskt 

och kulturellt beroende kontext snarare än att visa hur verkligheten på något objektivt sätt är 

beskaffad.34 Genom att tala om verkligheten bidrar forskaren till de diskurser som den 

undersöker. Detta gör att forskarens roll i undersökningen är komplex.  Denna premiss gör att 
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jag som forskare inte har någon priviligierad kunskapsposition men ger mig ändå möjlighet att 

analysera den kontext som jag till viss del är med och skapar.  

 

Den logiska konsekvensen av den position som jag ovan placerat mig själv i blir ett reflexivt 

förhållningssätt till intervjusituationen. Den reflexiva intervjun kännetecknas Enligt Thomsson 

av ”att låta olika tankar krocka med varandra i en process där kunskap inte är något som finns 

utan som skapas”.35 Detta innebär att jag inte kommer söka efter några bevis på hur verkligheten 

är beskaffad och jag kommer inte heller att leta efter något rätt svar som framträder med hjälp 

av rätt frågor. Sättet som jag pratar, de frågor och följdfrågor som jag väljer att ställa styr inom 

vilka diskurser samtalet mellan mig och intervjupersonen förs.  

 

Forskarens kön som tillgång eller begränsning? 

I köns- och sexualitetsforskning har betydelsen av forskarens könstillhörighet återkommande 

diskuterats. Enligt Nordberg gället detta framförallt den forskning baserad på intervjuer och 

observationer med män.36 Eftersom hälften av mina informanter är män som tar del i ett 

kvinnokodat yrke är detta en diskussion jag behöver förhålla mig till. Så vad har min 

könstillhörighet betytt i mötet med informanterna?  

 

För det första handlar detta om hur jag som kvinnligt kodad person i mötet med arbetstagarna 

framkallar vissa samtal och stereotyper av kvinnor. Vid upprepande tillfällen blev min 

könstillhörighet påmind genom uttalanden som ”du vet för du är kvinna” och liknande. I och 

med detta har jag antagits förstå vissa situationer enbart utifrån föreställningen om att jag har 

vissa erfarenheter och egenskaper. De manliga informanterna uttryckte oftare 

jämställdhetsdiskursen. Jag tänker att de gjorde detta på grund av att de ville framstå som 

jämställda och korrekta inför en kvinnlig intervjuare som studerar genus.  

 

Medan vissa forskare menar att tillhörighet till kategorin kvinna möjliggör en kritisk analys av 

genus menar jag att kritiken i min analys möjliggjorts av min feministiska utgångspunkt. Den 

feministiska utgångspunkten är inte given för alla som identifieras som kvinnor. Enligt mig är 

alla analyser beroende av den diskurs de rör sig inom men också att de inte automatiskt är 

bundna till forskarens könstillhörighet. Analysen har uppkommit från en specifik position i 
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genussystemet men jag menar att analysen påverkats mer av min erfarenhet och förförståelse 

av hemtjänstyrket än det har av min könade position.  

 

Avgränsningar  

I början av analysarbetet upptäckte jag flera delar av materialet med vilka en skulle kunna 

undersöka de mekanismer som upprätthåller den binära könsuppdelningen. Enligt Gayle Rubin 

är uppdelandet och könskodandet av arbetsuppgifter en av de isärhållande mekanismerna.37 

Även om det är en väldigt intressant fråga som jag gärna funderar på innefattar mitt syfte inget 

utrymme för denna diskussion. Mitt syfte är att undersöka sambandet mellan 

genusarbetsdelning och subjektskapande inom omsorgsarbete och inte upprätthållandet av den  

binära könsuppdelningen, som till viss del skulle vara möjlig med det här materialet.  

 

I intervjuerna har också rummet och platsens betydelse diskuterats vid flera tillfällen. Till 

exempel har innebörden av arbetets placering i det privata hemmet kontra sjukhusmiljö/särskilt 

boende diskuterats. Jag är övertygad om att det fysiska och sociala rummet har betydelse för 

arbetets utformning. Till exempel misstänker jag att hemmet är en könad plats och att vissa 

platser i ett hem har sexuell laddning. Detta hade varit intressant att undersöka med ett annat 

teoretiskt ramverk och andra forskningsfrågor. 

 

I tidigare forskning har betydelsen av rasifiering diskuterats i relation till möjliga 

subjektspositioner och vardagspraktiker. Alla mina informanter har vithetsprivilegier och pratar 

sällan eller inte alls om dessa privilegier eller de maktrelationer dem skapar. Effekten av att 

rasifieras som ickevit framkommer endast en gång i mitt material och då återberättad av en 

person med vithetsprivilegier. Om materialet hade varit ett annat hade jag funnit det intressant 

att undersöka hur rasifieringsprocesser skapar hemtjänstens sociala sammanhang. Materialet 

har även begränsat möjligheterna att undersöka hur positionering utifrån klass påverkar 

kontexten. Informanterna har liknande klassbakgrunder och jag utgår från att det är orsaken till 

att de alla arbetar inom samma yrke utan att analysera det vidare.   
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Tidigare forskning   

Under de senaste femton åren har det producerats relativt mycket forskning om omsorg med en 

genusteoretisk ansats. Här nedan kommer jag kortfattat återge 5 texter skrivna på området och 

hur jag kommer att förhålla mig till dessa i min analys.  På olika sätt beskriver texterna 

uppkomsten av den kontext som jag kommer att undersöka. Genom att förhålla mig till dessa 

texter kommer jag närmare en förståelse om hur diskursen och de vardagspraktiker jag vill 

undersöka är konstruerade.  

 

Privat eller offentligt ansvar 

Brodin har skrivit en avhandling i ekonomisk historia om hur ansvaret för omsorgen bollats 

mellan offentlig och privat sektor från 1940-talet och framåt. Brodin har skrivit om relationer 

mellan politiska idéer och hemtjänstyrket vilket på ett bra sätt visar uppkomsten av den kontext 

som jag kommer att undersöka. Under efterkrigstiden menar Brodin att det var speciellt två 

idéer som var centrala. Den första idén var den att kvinnor skulle delta i den formella 

arbetsmarknaden. När detta beslutades fanns det ett behov av att skapa jobb som skulle finnas 

tillgängliga för de kvinnor som tidigare inte varit medräknade i den redan existerande 

arbetsmarknaden. Den andra idén var den att det fanns ett offentligt ansvar för omsorgen av 

äldre personer. Brodin menar att följden av att dessa två idéer etablerades i den politiska sfären 

var att kvinnor erbjöds offentliga anställningar med fokus på de arbetsuppgifter de tidigare 

utförts i hemmet. Genom att skapa offentliga kvinnojobb och samtidigt klara upp de äldres 

behov av vård möjliggjorde den (inte så radikala) hemvården att männen oberört kunde fortsätta 

jobba i industrin.38  

 

På grund av den ekonomiska diskursen under 1980-talet förändrades synen på äldrevården. De 

äldre hade tidigare betraktats som beroende av hjälp vilket lett till en omfattande expandering 

av särskilda boende. På 80-talet började de äldre betraktas som självständiga och äldrevården 

skulle därmed utföras i hemmet istället. I och med den nyliberala vändningen kom 

äldreomsorgen att kännetecknas av principen ”det fria valet”. Detta innebar att 

hemtjänstpersonalen förväntades att arbeta efter de vårdtagarnas önskemål snarare än efter det 

tidigare behovsstyrda arbetssättet. I samband med reformen av hemtjänsten på 80-talet 
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förändrades bilden av den ideala hemtjänstarbetaren. Yrket skulle professionaliseras och ledde 

till att hemtjänstarbetaren förväntades vara utbildad undersköterska.39  

 

Föreställningen om att den ideala hemtjänstarbetaren är de som tidigare betraktats som lämpliga 

hemmafruar har orsakat en strängt genusuppdelad arbetsmarknad. Brodins analys av 

diskussionen om huruvida ansvaret för äldreomsorgen ska vara privat eller offentlig visar att 

ansvaret oavsett setts som kvinnligt. Eftersom hälften av mina informanter identifierar sig som 

män kommer jag att undersöka hur personalens vardagspraktiker möjliggörs och begränsas 

utifrån föreställningen av den ideala hemtjänstarbetaren som Brodin identifierat och 

historiserat. I min analys av materialet kommer jag även att undersöka hur 80-talets tankar om 

det fria valet påverkar informanternas vardagspraktiker. 

 

Jämställdhet och särart   

I avhandlingen Jämställdhetens Spjutspets? Manliga Arbetstagare i Kvinnoyrken, jämställdhet, 

Maskulinitet, Femininitet Och Heteronormativitet undersöker Nordberg sammanflätningen av 

diskurser i tre kvinnligt kodade yrkesområden.  Dessa är barnomsorg, sjukvård och 

damfrisering. Nordberg har kommit fram till att de två diskurser som främst formar dessa 

arbetsplatser är särarts- och jämställdhetsdiskursen. I särartsdiskursen antas män och kvinnor 

representera en polär uppdelning av egenskaper. Könskategorierna antas vara stabila och tydligt 

avgränsade från varandra genom skilda värderingar, normer och praktiker. Detta leder enligt 

Nordberg till exempel till att män förväntas bidra med ett manligt perspektiv till arbetsplatsen. 

Nordberg menar att dessa yrken, främst barnomsorg och sjukvård, är jämställdhetens spjutspets 

eftersom fördelning av reproduktivt ansvar förväntas medföra jämställdhet. I 

Jämställdhetsdiskursen tillskrivs män egenskaper som moderna och emotionella.  Dessa två 

diskurser är motstridande och skapar ett ständigt omförhandlande om män och kvinnors roll i 

yrkena enligt Nordberg. Hon menar även att förståelsen av arbetsplatserna stabiliseras genom 

en föreställning om en positiv särart som både blir begriplig enligt jämställdhets- och 

särartsdiskursen. Att den manliga och kvinnliga personalen skulle kunna vara lika utesluts alltså 

i de flesta fall enligt Nordbergs undersökning. Nordberg menar att mäns deltagande i 

kvinnoyrken gör att yrket måste omkodas eftersom manlig personal blir obegripliga när yrket 

definieras av kvinnligt kodade egenskaper.40  
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I min analys letar jag efter vilka diskurser som formar informanternas vardagspraktiker. I likhet 

med Nordberg är det extra intressant att se vilka egenskaper som tillskrivs den manliga och 

kvinnliga personalen samt undersöka om och hur de skiljer sig åt. Eftersom krav på utbildning 

innebär att yrket får ett högre status lär det vara lättare för män att ses till exempel som 

sjuksköterska än undersköterska. Detta gör att konflikterna mellan subjektspositionen 

undersköterska och man är större än i jämförelse med sjuksköterska. Till skillnad från Norbergs 

undersökning, som till stor del är baserad på intervjuer med högskoleutbildade personer, 

kommer min undersökning att utgå från intervjuer med personer som har ett yrke som inte 

kräver någon högre utbildning. Eftersom Nordbergs och min undersökning har flera 

beröringspunkter jämför jag min analys med hennes ett flertal gånger.41 

 

Omsorg i omvandling 

Mellan 2007 och 2012 pågick ett forskningsprojekt under parollen Omsorg i omvandling: 

vardagsliv, organisering och välfärdspolitik vid Stockholms universitet. 

Forskningsprogrammets syfte var att analysera äldreomsorgens styrningsidéer, 

resursfördelning och organisering för att kartlägga förändringarnas konsekvenser hos de närmst 

berörda parterna, det vill säga omsorgsbehövande gamla människor, deras närstående, 

omsorgspersonal och lokala beslutsfattare. Flera forskare och doktorander deltog i detta 

forskningsprojekt och jag kommer att kort återge de tre texter som jag finner mest intressant i 

relation till min undersökning.  

 

En av dessa texter är Sörensdotters avhandling Omsorg i omvandling. Genus, klass och etnicitet 

inom hemtjänsten. Genom att göra observationer inom hemtjänsten synliggör Sörensdotter 

vilka diskurser som formar genus, sexualitet, etnicitet och klass på arbetsplatsen. Avhandlingen 

visar att omsorgsarbetet håller på att förändras och att hemtjänstens starka koppling till vithet 

och kvinnlighet utmanas genom att allt fler vita män och människor med annan hudfärg börjar 

arbeta med omsorg. Hon menar också att hemtjänsten är ett yrke där personalen förväntas utföra 

ett emotionellt arbete och att det främst är kvinnorna som förväntas utföra det.42 På många sätt 

påminner Sörensdotter avhandlingsområde det område som jag undersöker. På grund av 

likheterna kommer jag återkommande att jämföra min analys med hennes. Förutom att 
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omfattningen skiljer våra undersökningar åt, det är trots allt stor skillnad på en avhandling och 

c-uppsats, ser jag en skillnad i vårt material. Även fast jag inser att alla subjektspositioner är 

konstruerade i förhållande till klass och etnicitet kommer jag på grund av mina informanters 

liknande positioner, i dessa dimensioner, inte att fokusera lika mycket på dessa dimensioner 

som Sörensdotter har gjort. Det som däremot blir möjligt i min undersökning till skillnad från 

hennes är att ytterligare undersöka effekten av manliga arbetstagares och fokusera på vad som 

händer när de deltar i ett kvinnoyrke. Innebörden av att prata med informanter som arbetar på 

en arbetsplats som består av hälften kvinnor ska inte underskattas. Eftersom jag även intervjuat 

häften män kan jag undersöka hur de förhåller sig till det kvinnodominerade yrket.  

 

En annan text som blev till inom forskningsprojektet är Storms rapport Kvinnor och män i 

avlönat omsorgsarbete: hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem.  I 

rapporten konstaterar Storm att arbetet på sjukhemmet är format av ett aktivt görande av kön 

och sexualitet. Storm menar att kön görs i mötet mellan kollegor och brukare. Bland annat 

menar han att kvinnlig personal anses ha en medfödd egenskap att ge god omsorg och att de 

förstärker sin femininitet i möte med brukarna. Han kommer också fram till att föreställningarna 

om sexualitet och heteronormativiteten formar relationerna mellan personalen och vårdtagarna. 

Till exempel förväntas den manliga personalen utgöra ett hot mot kvinnliga brukare i intima 

relationer.43 I min analys kommer jag att undersöka vilka egenskaper som tillskrivs manlig och 

kvinnlig personal, hur kön iscensätts och hur heteronormen formar det dagliga arbetet. 

Ett av de verk som har tydligast koppling till forskningsprojektet är antologin Genus i 

omsorgens vardag sammanställd av ledarna för forskningsprojektet Gunnarsson och Szebehely. 

Studierna som presenteras i boken har en stor mångfald och innefattar alla olika perspektiv på 

omsorgsområdet som jag kan tänka mig. Forskningen som presenteras har fokus på de personer 

som berörs av omsorg, det vill säga äldre och personer med olika funktionsvariationer, deras 

anhöriga, omsorgspersonal och politiker. Antologin innehåller studier baserade på kvalitativa 

intervjuer med äldre personer, personer med olika funktionsvariationer och personal, 

observationer av arbetet inom hemtjänst och på sjukhem, textanalys av kvantitativt inriktade 

enkät- och intervjustudier med frågor till personal, politiker och hjälpbehövande personer i 

olika åldrar. De två ovan nämnda texterna, Omsorg i omvandling och Kvinnor och män i avlönat 

omsorgsarbete, återfinns i förkortade versioner tillsammans med ett antal kapitel skrivna vid 
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SU. Det som studierna gemensamt är att de fokuserar på vardagliga praktiker och gör 

maktrelationer synliga. Det övergripande resultatet av studierna är att alla situationer inom 

omsorgsarbetet formas av från föreställningen om könade egenskaper.44 Gunnarssons och 

Szebehelys resonemang gör det tydligt att min undersökningskontext kommer vara full med 

komplexa maktrelationer baserade på kön. De studier i antologin som berört hemtjänst och 

undersköterskeyrket har främst baserats på observationer vilket begränsat utforskandet av hur 

personalen ser på sig själva. Detta kan jag undersöka närmare eftersom mitt material utgörs av 

informanternas berättelser om sig själva och deras vardag.  

 

Analys av intervjuer  
 

Härmed är mina teoretiska utgångpunkter uppsatta och jag avser att nedan göra en diskursanalys 

av materialet som framkommit ur de kvalitativa intervjuer som jag hållit med 8 

hemtjänstarbetare. Genom att analysera deras berättelser om sig själva och deras 

vardagspraktiker letar jag efter de begränsningar och möjligheter som diskursen kring omsorg 

ger upphov till. De tre frågor som jag kommer undersöka är vilka diskurser strukturerar 

hemtjänsten, vilka subjektspositioner blir möjliga för hemtjänstarbetarna att identifiera sig med 

samt finns det subjektspositioner som är i konflikt med varandra? De teman som jag kommer 

att strukturera analysen efter har framträtt under insamlings- och transkriberingsprocessen. 

Dessa teman är omsorg och emotioner som lönearbete, Kvinnors och mäns plats i yrket, hjälp 

eller service samt intimhygien, sexualitet och genusbestämda kroppar.  

 

Omsorg och emotioner som lönearbete  

Det här analysavsnittet kommer att behandla den delen av intervjuerna där informanterna 

berättar om vad omsorgsarbete är och vilka egenskaper som tillskrivs en omsorgsarbetare. 

Majoriteten av alla som jobbar inom den offentliga omsorgen i Sverige är kvinnor och 

omsorgsyrken kännetecknas av låg status och låg lön.45 Därför är det intressant att undersöka 

föreställningar om och vilka egenskapernas som förväntas av en omsorgsarbetare formas av 

diskurser som handlar om känslor, arbete och tjänster.  

Reproduktivt arbete jämfört med produktivt arbete   
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Omsorgsyrket förklaras ofta genom att beskrivas som motsatsen till produktiva yrken. I 

intervjun men Ingalill lyfte hon själv ämnet och försökte förklara för mig vad skillnaden är.  

 
Ingalill: Det är ju inte som att köra en långtradare eller vad man nu gör istället. Det är ändå 
människor som man har att göra med. […] Det är klart att det är dåliga arbetstider och dålig lön 
så, det är klart. En karl kanske vill tjäna mer, fast det är klart att det vill vi fruntimmer också. […] 
Jag tror att karlar vill ha mera måndag- till fredagjobb. Jag kan inte säga att man har mer fritid 
om man jobbar måndag till fredag för om man jobbar heltid så jobbar man lika många timmar. 
Men det är kanske det med kontinuitet jämfört med obekväm arbetstid.  

 

I Inga-lillas berättelse går det att urskilja en uppdelning mellan det arbete som hon innehar, 

undersköterska i hemtjänsten, och det som hon beskriver som måndag-till-fredag-jobb. Genom 

att skilja på dessa två skapas separata fenomen med skilda egenskaper. Det är genom att 

artikulera skillnader som betydelsen med dessa två tecken blir till. I diskursen genom vilken 

informanten tolkar sitt yrkes betydelse blir momenten omsorgsarbete och måndag-till-fredag-

jobb priviligierade tecken, så kallade nodalpunkter.  Förutom att betydelsen hos dessa två 

nodalpunkter bestäms genom att artikulera dem som motsatser till varandra, begripliggörs 

nodalpunkterna genom att tillskriva dem egenskaper. Informanten ställer kontinuitet mot 

obekväm arbetstid där kontinuitet är en egenskap som tillhör dessa måndag-till-fredag-jobb och 

omsorgsarbete knyts ihop med obekväm arbetstid. Informanten menar att de två olika typerna 

av arbete innebära samma arbetsbörda när båda är en heltidssysselsättning. Ändå antas 

omsorgsyrket vara mindre attraktivt på grund av att arbetsbördan och osäkerhet i forma av låg 

lön och obekväm arbetstid. 

 

Det som jag finner mest intressant i ovanstående citat är att yrkenas förhållande till relationer 

beskrivs olika. Omsorgsarbete beskrivs som ett arbete som formas i relation till andra 

människor medan måndag-till-fredags-jobb beskrivs som något som inte är lika beroende av 

personer och relationer. Genom att beskriva yrkena på det viset framträder det vilka 

subjektspositioner som blir möjliga för personer som arbetar med de olika yrkena. Förutom att 

informanten tillskriver måndag-till-fredags-jobben en manlig arbetare och omsorg till något 

kvinnligt beskriver hon hur en omsorgsarbetare behöver identifiera sig som en person som är 

bra på relationer. Arbetarna som jobbar ”måndag till fredag” beskrivs som några som inte 

behöver bry sig särskilt om relationer. Den subjektsposition som blir möjliga för dessa 

konventionella arbetare kopplas därmed inte samman till relationer.  

Egenskaper hos en omsorgsarbetare  



 

I diskursen som skapar betydelsen hos olika arbeten finns en mångfald av möjliga 

subjektspositioner. Förutom att omsorgsarbete beskrivs som beroende av relationer kan en 

möjlig subjektsposition för en omsorgsarbetare bli en olämplig personal. Detta bestäms av 

personens förhållande till egenskapen att vara bra på relationer. Föreställningen om vad 

diskursen kring omsorgsarbete kräver för egenskaper hos arbetarna utvecklas under intervjun 

med Eva och Margaretha när de säger:  

 
Eva: Många tycker jag passar inte faktiskt. Det är hemskt att säga men det finns en typ som går 
på jobbet för att man älskar sitt jobb och så finns det dem som går på jobbet bara för att få sin 
lön. Det är en markant skillnad. […] Jag kan gå på Volvo och stå där och svetsa och skita i att jag 
svetsar fel, då spelar det igen roll. Det går inte här. 
  
Margaretha: Många går in och gör precis det som de ska göra och inte pratar med människan. 
De säger inte ett ord vissa. De går bara in och sätter på kaffet och säger att fikat är färdigt och 
så går dem. Det är ofta så.  

 

Av citatet framgår det att omsorgsarbetet handlar om mer än att genomföra en arbetsuppgift, 

som här exemplifieras av att göra fika. Uppgiften är att göra fika åt någon som har hjälp av 

hemtjänst men, till skillnad från det arbetet som utförs på Volvo, spelar det stor roll hur arbetet 

genomförs. Genomförandet ska vara gjort i hänsyn till känslor och relationer vilket återigen 

visar på att diskursen skapar subjektspositionen bra omsorgsarbetare som är socialt kompetent 

och känslig samt en dålig omsorgsarbetare utan känslor social kompetens.  

 

Eva: Jag tror att man måste vara en speciell typ av människa för att kunna jobba inom vården. 
Du måste vara ödmjuk och du måste vara flexibel och ha mycket kärlek i dig om jag uttrycker 
mig så. Många går hem till brukare men bemöter dem inte så att det går hem hos dem och då 
fungerar det inte. Sedan kan någon annan gå dit, till exempel jag, och då fungerar det hur bra 
som helst. Det handlar mycket om bemötande.  

 

Jag tolkar detta som att omsorg begripliggörs i diskursen genom att förknippa det med känslor 

och att omsorgsarbete inte kan existera eller förstås om det inte utförs med känslor. Om fika 

dukas fram utan känslomässig iblandning är det dåligt. Enligt informanterna kan inte personer 

som inte är duktiga på att producera känslor arbeta med omsorg. Enligt Hochschilds är de flesta 

yrken som domineras av kvinnlig arbetsstyrka emotionella arbeten.46 Hemtjänstyrket beskrivs 

av informanterna som ett personorienterat yrke där personalen möter vårdtagare ansikte mot 

ansikte och förväntas att framkalla trygghetskänslor hos dem. Enligt Hochschild är detta något 
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som vi ofta gör i privata relationer men vad blir konsekvensen när ett värde bestäms på 

produktionen av dessa känslor?  

 

Lön för att framkalla känslor 

Hemtjänstpersonalen får betalt för att framkalla bra känslor och de förväntas att göra det oavsett 

situation. Enligt Hochschild innebär detta stor påfrestning på de anställda eftersom de förlorar 

bestämmanderätten över sina egna känslor när deras emotioner utnyttjas i ett vinstsyfte. Till 

skillnad från flygbolag som anställer flygvärdinnor för att le drivs inte den kommunala 

hemtjänsten med samma vinstintresse, men deras erbjudna tjänster bygger fortfarande på att de 

lovar att leverera en trygghetskänsla. När trycket på framkallandet av dessa känslor ökar, till 

exempel när det sker omfattande rationaliseringar och ökat arbetstempo, blir det svårt för 

personalen att leverera djupa och genuina känslor, enligt Hochschild.47 Exempel på det 

framkommer i intervjun med Gunnar. Han argumenterar också för att det är speciellt kvinnor 

känner ansvar för att leverera känslor och att de därför drabbas hårdast när känsloproduktionen 

ska effektiviseras.  

Gunnar: Kvinnor idag är de som har mest problem med att vara utbrända. Särskilt inom vård och 
omsorg. Det är för att de går på 100% från morgon till kväll. In i väggen direkt. […] Kanske har 
det med att göra med att kvinnor är mödrar ofta. Att det finns en slags inbyggd empati på det 
sättet. 

 

Hochschild menar att det finns tre sätt att hantera pressen som uppstår när en anställd förväntas 

effektivisera sin känsloproduktion; (1) Den enskilde identifierar sig allt för helhjärtat med 

arbetet och blir oförmögen att göra skillnad på arbete och fritid vilket leder till negativ stress 

och utbrändhet. (2) Den enskilde skiljer på sig själv, sin identitet och arbetet. Den löper då 

mindre risk för utbrändhet men kan känna skuldkänslor för att inte ta sitt arbete på tillräckligt 

stort allvar. (3) Den enskilde är för lite involverar i arbete och för mycket mentalt frånvarande. 

Den riskerar att bli främmande för sig själv i yrkesrollen samt att den riskerar att bli cynisk mot 

de människor som den förväntas hjälpa.48 Konsekvenserna som han beskriver, att kvinnorna 

inom vård och omsorg arbetar 100% med känslor och blir utbrända, stämmer helt överens med 

det första sättet som Hochschild identifierat. När Gunnar beskriver sitt eget tillvägagångsätt i 

förhållande till känsloproduktionen säger han att han ibland kan känna stress av att inte göra 

tillräckligt för vårdtagarna men han uppvisar även ett gränsdragande mellan sig själv och 

arbetet.  
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Dahlgren och Starrin menar att hanteringen av känslor historiskt sett i första hand har varit en 

fråga för kvinnor. De menar att emotionellt arbete inte har varit lika viktigt för män som för 

kvinnor därför att kvinnor har haft begränsad tillgång till materiella och sociala resurser. 

Konsekvensen av det är att emotionellt arbete förknippas med subjektspositionen kvinna.49 Till 

skillnad från informanten som menar att egenskapen att utföra känslomässigt arbete finns i en 

inre essens, menar jag att personer som identifierar sig med subjektspositionen kvinna förväntas 

att vara duktig på att hantera och framkalla känslor. Informanten Gunnar identifierar sig med 

subjektspositionen man, som inte är lika förknippat med egenskapen omsorg, och enligt mig 

kan det vara en avgörande anledning till varför hans tillvägagångsätt blir annorlunda jämfört 

med de kvinnor som han beskriver.  

Inga-lill: Jag tror att kvinnor har mer ansvar än karlar. Just det med omsorgsbiten. Men om de 
har jobbat ett tag så kanske de lär sig. Men karlar, jag vet inte, men de är som mer disträ på 
något vis. Men att de i överhuvudtaget sökt ett jobb inom vården så måste de ändå veta 
litegrann vad det handlar om.   

 

I ovanstående citat berättar informanten Inga-Lill om att hon upplever att män som jobbar inom 

hemtjänsten känner mindre ansvar inför arbetet än vad hon gör. Hon beskriver även hur hon 

upplever att män kan förefalla mer disträ när de arbetar. Jag misstänker att de män som har 

format informantens bild av manliga omsorgsarbetare har varit personer som gått tillväga så 

som Hochschilds tredje identifierade strategi.  

 

Arbete på fritiden  

I många situationer som beskrivits i intervjuerna blir det tydligt att det är svårt att leverera det 

förväntade inom loppet av en arbetsdag. Det är även återkommande att det är kvinnor som 

känner större ansvar och som drabbas hårdast utav skuldkänslor när arbetstiden och behoven 

hos vårdtagarna inte går ihop. Ett bevis på detta framkommer i intervjun med Gunnar när han 

säger:  

Gunnar: Och jag upplever nog att många kvinnor som ändå på fritiden kan titta på saker på 
affären och tänka att deras kontaktperson skulle behöva det så då köper jag den när jag ändå är 
här. Eller tänka att Kalle behöver nya kläder och istället för att begära tiden från planeraren och 
få göra det under arbetstid så gör man det på privat tid. Nog har jag också gjort så när jag har 
sprungit på någonting som jag sett men det är inte så att jag går och tänker på mina brukare 
hela tiden.  

 
Gunnar beskriver hur han upplevt att kvinnlig personal utför arbete på fritiden när det inte finns 

utrymme att göra det som behövs på arbetstid. Hemtjänsten är organiserad så att arbetsgivaren 
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förväntar sig både att personalen ska ta hand om vårdtagarna och samtidigt förväntas anpassa 

sig efter arbetstiderna. Citatet visar dock att det ibland är omöjligt att leva upp till dessa två 

krav samtidigt. Enligt Omsorgsforskaren Rosmarie Eliasson skulle inte arbetet gå ihop om 

personalen inte agerade utifrån en form av ”sund olydnad”. Hemtjänstpersonalen får omsorgen 

att gå ihop genom att bryta mot normer och förordningar genom att till exempel arbeta på 

fritiden.50 Det är främst kvinnorna på arbetsplatsen som Gunnar menar uppvisar ”sund 

olydnad”. När jag frågade informanten Inga-Lill om hon tror att män och kvinnor känner lika 

stort ansvar över att göra ”det lilla extra” på fritiden svara hon:  

 
Inga-Lill: Nej det tror jag inte. Jag tror att karlarna tänker att jag jobbar mitt och sedan är det 
bra. De tänker liksom inte på att det påverkar dem som är runtomkring. 

 

Inga-Lill föreställning om män och kvinnors inställning till att arbeta på fritiden eller göra det 

”lilla extra” stämmer överens med Gunnars berättelse. De Berättar båda att de upplever att 

kvinnor känner större ansvar. De upplever även att kvinnligt kodad personal är mer 

uppmärksamma på de behov som finns utanför de uttalade hemtjänstgöromålen.  

 
Gunnar: Jag är ganska duktig på data, eller normalduktig, fast kanske lite bättre än en 
normalanvändare. Jag kan fixa problem och så och då kunde jag ta hem datorer för att fixa. […] 
Tillslut tog jag på mig för mycket och det hände att brukarna ringde på min fritid.  

 

Något jag tyckte var intressant med Gunnars berättelse var att de sysslor som han beskriver är 

tydligt genuskodade. Gunnar beskriver hur hans kvinnliga kollegor ofta tar ansvar och känner 

behov av att köpa nya kläder medan informanten som identifierar sig som man blir tillfrågad 

om andra tjänster. I Gunnars fall blev det hans förmåga att laga datorer som ledde till att han 

överbelastades med arbete på fritiden. Jag är inte förvånad över att det är en sådan syssla som 

förväntas av en man eftersom män ofta tillskrivs tekniska och mekaniska kunskaper. Det som 

däremot är förvånande är att vårdtagarna förväntar sig datorreperationer från en 

omsorgsarbetare. Jag menar att vårdtagarna inte förväntar sig datorreparationer av hemtjänsten 

därför att hemtjänsten förstås som något kvinnligt. När manliga omsorgsarbetare utför 

otraditionella omsorgsuppgifter blir sprickorna mellan subjektspositionen man och 

omsorgsarbetare tydliga igen.  

 

Skådespeleri  
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För att omsorgsarbetarna ska hantera dissonansen mellan de inre känslorna och de känslor som 

de förväntas ha/framkalla krävs det enligt Goffman, som återges av Kalman och Andersson, att 

all social interaktion måste följa en sedan tidigare bestäm tolkningsram för att göra 

omsorgsarbetet begripligt. Enligt Goffman är ”Embedding” en strategi genom vilken en kan 

manipulera intrycket av en själv hos andra. Strategin handlar om att använda språk och beteende 

som inte är ens egen. Genom att identifiera sig med en identitet som inte är ens egen, till 

exempel en professionell subjektsposition, blir omsorggivarnas handlingar begripliga för dem 

själva.51 

 

Margaretha: När man går till en äldre, nu tänker jag speciellt på en äldre herre som är väldigt 
kristen, då sätter man på sig en liten gloria och är väldigt pryd. När man går till nästa så kan man 
ha en annan jargong som är lite mer fräck.   
 
Eva: Man är lite av en kameleont alltså. I varje dörr som man öppnar så är det en historia som 
man måste tänka på. Det måste man kunna bemöta på rätt sätt.  

 

Dessa strategier kräver enastående skådespelarförmågor av en omsorgsarbetare. 

Hemtjänstyrket kräver att personalen kan agera flexibelt och anpassa sig efter vårdtagarens 

person och situation. I omsorgssituationen behöver varje enskild personal iscensätta ett mönster 

av emotionella uttryck genom sitt kroppsspråk och sätt att tala.52 Detta kan liknad vid ett 

skådespel som krävs för att hantera den emotionella dissonansen som uppstår i 

hemtjänstpersonalen.  

 

Dessa två faktum, att subjektspositionen kvinna bestäms utifrån relationen med egenskapen 

omhändertagande och känslosam samt att omsorgsyrket kräver ett framställande av känslor, 

visar på att det kvinnodominerade omsorgsyrket inte kan mätas med samma mått som många 

andra yrken. Omsorgsyrket är oförenligt med effektivisering och vinstintresse eftersom det är 

omöjligt att kombinera en effektiviserad känsloproduktion med de rättigheter arbetare har att 

inte bli exploaterade. Det uppstår antagonism mellan subjektspositionen kvinna och 

subjektspositionen konventionell arbetare vilket jag tolkar som att omsorgsarbete riskerar att 

kräva omöjliga subjekt. Subjektspositionen kvinna blir begriplig genom att knytas samman med 

egenskapen känslosam och kärleksfull och förutsättningen för subjektspositionen konventionell 
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arbetare är att personen kan skilja mellan sin identitet och sitt arbete. När omsorgen är ett 

lönearbete riskerar de personer som jobbar inom yrket att vara i ständig konflikt mellan dessa 

motsägande subjektspositioner vilket riskerar att leda till stor stress och otydliga subjekt. När 

det är otydligt vilken subjektsposition som en ska identifiera sig med krävs det strategier och 

interventioner för att diskursen ska återfå sin entydighet. Utan entydighet och med stark 

antagonism blir subjektets identitetsskapande mycket konfliktfyllt.  

 

Kvinnors och mäns plats i hemtjänsten  

Under det här temat kommer jag att analysera den delen av intervjuerna där informanterna 

berättar om män och kvinnors plats i och väg till yrket. Inom hemtjänsten arbetar det en stor 

majoritet av kvinnor och detta kan förklaras med att yrket är utformat efter de egenskaper en 

hemmafru förväntas ha.53 Genom att utforma yrket med hemmafrun som ideal arbetare blir det 

lättare för personer som anser sig ha dessa kvinnligt kodade egenskaper att söka sig till yrket. 

Hirdman menar att själva konstruktionen av kön är beroende av att tillskriva män och kvinnor 

olika egenskaper och göromål. Hon menar att detta könsmönstret förbjuder män och kvinnor 

att närma sig de egenskaper som det andra könet tillskrivs.54 På grund av detta kan det uppstå 

antagonism när det traditionellt kvinnligt kodade hemtjänstyrket öppnar upp för manlig 

personal.  

 

Yrkesval  

Om yrkesvalet var fritt, vilket bäddas in i begreppet val, skulle det vara lätt att bryta 

könsmönstret men det märks tydligt att så inte är fallet.  I intervjuerna frågade jag informanterna 

varför de började jobba som hemtjänst, om de föreställer sig att de kommer att jobba med 

hemtjänst i framtiden och vad som fått dem att stanna kvar på jobbet. På grund av att 

hemtjänstyrket begripliggörs genom att kopplas ihop med kvinnligt kodade egenskaper finns 

det olika mycket plats för kvinnor och män i yrket. 55 Jag misstänker att detta påverkar den väg 

som informanterna har haft in i yrket. I intervjun med Anders och Birgitta berättar Birgitta hur 

vårdtagarna hon träffade på nittitalet brukade säga att hemtjänsten inte var ett ”riktigt karljobb”.  
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Birgitta: Jag tänker på när Anders började på Haga, det var vissa som tyckte att det inte var något 
riktigt jobb för en karl. De kunde säga att de tyckte att man var lite lat som karl om man började 
jobba med det här och att det inte var något riktigt karljobb. Det vet jag att det var någon som 
sa. 

 
Det måste ha varit svårt för Anders att välja att arbeta hemtjänst eftersom allt visade på att 

manliga hemtjänstarbetare var obegripliga. I intervjun med Eva och Margareta berättar dem om 

hur det gick till och varför de sökte sig till hemtjänsten:  

 

Margaretha: Jag blev dagmamma och jag har alltid sagt så att när jag inte skulle jobba med det 
då ska jag jobba med äldre. Jag tycker dem är ganska lik, de blir som barn ibland och man måste 
ju ja ta hand om dem på samma sätt.  
 
Eva: Ja det var väl att jag kände en känsla att man vill hjälpa. Mina föräldrar var äldre också så 
att jag hjälpte väl dem sedan jag var 15 år. det är ett tacksamt jobb för det är givande och man 
får så otroligt mycket tillbaka för en liten sak. Det var där omvårdnaden, ta hand om och hjälpa 
som fick mig att börja jobba här.  

 

Margaretha berättar hur hon alltid har sett hemtjänstyrket som ett möjligt yrke. Hon berättar 

även att de egenskaper som krävs för att en ska kunna arbeta i hemtjänsten är nära det som hon 

har erfarenhet av sedan tidigare. Margaretha har varit dagmamma vilket betyder att hon har 

tagit hand om barn i hemmet vilket är en syssla som många kvinnor har erfarenhet av. Eva 

beskriver en liknande bakgrund där hon lärde sig att ge omsorg i den privata sfären när hennes 

föräldrar var i behov. Sedan Eva var 15 år har hon förväntats att ge omsorg till de i sin närhet 

och det har lett till att hon har fått egenskaper som krävs för att arbeta i hemtjänsten. Nordberg 

skriver att kvinnors förmåga att ge omsorg förväntas vara en personlig egenskap eller en 

kompetens de utvecklat i hemmet. Den kunskapen om omsorg män förväntas ha, förväntats de 

har tagit till sig under formell utbildning.56  

 

Enligt Nordberg blir kvinnor goda omsorgsgivare därför att de förväntas vara det, men jag vill 

med informanternas berättelser i ryggen, konstatera att det pågår en utbildande process i den 

privata sfären som lär kvinnor omsorg. Om informanterna inte hade tagit hand om sina föräldrar 

eller arbetat som dagmamma hade de inte lärt sig att ge omsorg. Förväntningarna skapar 

förutsättningen för om personen lär sig ta hand om andra eller inte men om behovet att ta hand 

om andra saknas menar jag att det utbildande processen kan utebli. Processens uteblivelse 

skulle till exempel kunna bero på friska familjemedlemmar eller ett oberoende av lönearbete. 

Detta visar på att omsorgsgivandet påverkas av klasstrukturer. Sättet som informanterna har 
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kvalificerat sig för yrket varierar. I intervjun med Ulf berättar han sin historia som är i stor 

kontrast med den som Margaretha och Eva återgav.  

  

Ulf: Jag ville börja om med något annat och så hade jag betald undersköterskeutbildning. Då tog 
jag chansen att hoppa på något nytt.  

 

Ulf berättar att den största anledningen till att han sökte sig till hemtjänsten var att han blev 

uppsagd av tidigare arbetsgivare och att han blev erbjuden en betald undersköterskeutbildning. 

Genom att understryka att utbildningen var betald utesluts möjligheten att informanten skulle 

ha tagit yrket för att välvilligt ta hand om andra människor. Detta visar på att det var den 

personliga vinsten som gjorde att Ulf blev undersköterska. Ulfs yrkesval skapar antagonism 

mellan de två subjektspositionerna man och omsorgsgivare. Den hegemoniska interventionen 

blir att Ulf genom att förklara att yrket är en följd av betald utbildning och inte en del av hans 

personliga egenskaper återskapar sig själv som man och distanserar sig till subjektspositionen 

omsorgsgivare.  

 

Enligt Nordberg upprätthålls förståelsen av att det lågavlönade omsorgsarbetet är kvinnligt 

genom normen om att det är mannen som är huvudförsörjare.57 Vid ett annat tillfälle i intervjun 

berättar Ulf att hans fru har ett lågavlönat jobb och jag förstår utifrån hur han talar om sin 

familjs ekonomiska situation att han känner stort ansvar för att familjens försörjning och 

därmed är rädd för att bli arbetslös. Föreställningen om mannen som huvudförsörjare gör att 

det blir mer skamfyllt för en man att vara arbetslös än att utföra sysslor som kodas som 

kvinnliga. Den ekonomiska aspekten blir även påtaglig i samtalet med Inga-Lill. 

  

Inga-Lill: Karlar ska nog vidare tror jag. De kanske är utbildade med något annat och vill ha ett 
annat jobb men det beror helt på tillfället.  

 

De egenskaper som skapar kategorin man innefattar även förväntningar på att mannen ska vilja 

göra karriär. Informanten Inga-Lill föreställer sig att den typiska mannen är högre utbildad och 

är på tillfälligt besök i yrket eftersom hon förväntar sig att han vill söka sig vidare. Enligt 

Christine Williams är det vanligt att omgivningen upprätthåller normerna kring kategorin man 

genom att uppmuntra dem att söka sig vidare till andra jobb eller högre befattningar.58 Detta 

leder till en situation som männen som arbetar med omsorg oftare behöver försvara sitt 

yrkesval. Sörensdotter menar att ifrågasättandet av de manliga hemtjänstarbetarnas yrkesval 
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sker på grund av den kvinnliga normen inom yrket.59 När jag frågar de manliga informanterna 

får jag liknande svar från dem alla och deras svar skiljer sig markant från de kvinnliga 

informanternas.  

 
Gunnar: Jag var kanske inte så sugen på det egentligen, att hjälpa gamla människor med 
toabesök och sånt och jag kände inte att det var något som jag ville egentligen. Men jag behövde 
pengar och jag tänkte att jag ska prova iallafall. Sedan var det på den tiden att det jobbade 
hemskt få killar inom vården så de var lätt att få jobb. Det var nästan som att killar 
könskvoterades in. Man ville få in fler killar att jobba inom vården. 

 

Trots att alla informanter är utbildade undersköterskor är det bara de kvinnligt kodade 

informanterna som beskriver valet av yrke som rationella val medan de manliga informanternas 

val krävs en annan form av motivation. De kvinnliga informanterna motiverar sitt yrkesval med 

att de har lämpliga personliga egenskaper och erfarenheter. Detta talar för att de valt yrke utifrån 

de förväntningar som genusarbetsdelningen har skapat och eftersom de väljer det yrke som de 

förväntas kan det uppfattas som ett rationellt val. Till skillnad från den kvinnliga personalen 

beskriver de manliga informanterna hur deras yrkesval var mer en tillfällighet än rationellt val. 

Den största anledningen till att den manliga personalen valde att arbeta i hemtjänsten var att 

kommunen sökte och rekryterade män till den kommunala undersköterskeutbildningen. 

Tillfälligheten som informanterna beskriver kan tolkas som den öppning som skapas av 

arbetsgivaren. Arbetsgivarens intresse verkar enligt informanterna vara att motivera fler män 

att arbeta i det kvinnodominerade yrket.  

 

Jämställdhetsdiskurs 

När de manliga informanterna berättar om vad som avgjorde deras yrkesval blir det tydligt att 

arbetsgivarens intresse hade stor påverkan. Nordberg menar att det finns en intim koppling 

mellan manliga arbetstagares inträde i de omsorgsgivande yrkena och jämställdhetsdiskursen. 

Hon menar också att jämställdhetsdiskursen är en relativt ny diskurs men även en framväxande 

hegemoni.60 I intervjuerna blir det tydligt att jämställdhetsdiskursens hegemoni manifesteras 

genom att arbetsgivaren är villig att investera i utbildning och rekrytering av manlig personal. 

Arbetsgivarens värderingar gör att det blir fördelaktigt för män att bryta mot diskursen som 

skapat genusarbetsdelningen. När informanten Gunnar berättar att rekryteringen upplevdes som 

könskvotering tolkar jag detta som att han upplevde processen som utmanande och onaturlig. 

Jämställdhetsdiskursen tycks således inte vara lika etablerad bland personalen som hos 
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arbetsgivaren. Även om jämställdhetsidealet ses som onaturligt hos vissa ger några informanter 

uttryck för jämställdhetsdiskursen i en positiv bemärkelse.  

 

Dan: Jag tror att man måste vara jämlika, som jag sa innan, här inne är alla chefer. Här 
får alla vara med och bestämma. Alla röster räknas.  

 

Citatet från Dan underbyggs av den förändrade attityden kring förhållandet mellan män och 

kvinnor. På grund av att Dan behöver förhålla sig till den nya tolkningsramen distanserar han 

sig till den tidigare arbetsdelningen. Nordberg menar att jämställdhetsdiskursens övergång från 

att vara politiskt och utmanande till att bli objektiv och hegemonisk möjliggjorts av den 

feministiska rörelsen. Nordberg menar även att den nya hegemoniska jämställdhetsdiskursen 

har potential att vara frigörande eftersom den möjliggjort nya normerande utsagor om hur 

relationen mellan män och kvinnor kan se ut.61 De vardagspraktiker som till slut blir möjliga 

påverkas dock inte enbart av jämställdhetsdiskursen i sig utan även i förhållande till andra 

diskurser. Ett subjekt förhåller sig till många olika diskurser och det gör att det finns flera 

subjektspositioner som informanterna kan identifiera sig med och andra flera diskurser att 

förhålla sig till.  

  

Särartsdiskurs 

En annan diskurs som informanterna gav uttryck för var särartsdiskursen. Särartsdiskursen 

utmanas av det svenska jämställdhetsprojektet.62 Genusarbetsdelningen och särartsdiskursens 

hegemoni ställs emot den nya jämställdhetsdiskursen. Antagonismen dem emellan tycks vara 

otroligt stark och detta medför att den ena diskursen inte lyckas underminera den andra. 

Konflikten mellan dessa två diskurser blir tydligt när informanten som ovan uttalat att all 

personal har lika mycket makt uttalar att det finns skillnader mellan dem.  

 
Dan: Jag tror vi är ganska lika och att vi kan ta hjälp av varandra och ge tips. Tjejer är ju mer 
ordningsamma än vi killar. Det måste jag ju erkänna. Vi kanske har mer koll men tjejer vill ha allt 
i ordning och reda. Men nu kan jag ju bara svara för mig själv. Alla är ju olika.  

 

Informanten som tidigare menat att alla i personalen bör vara jämlika yttrar i samma andetag 

att personalen är både lika och olika varandra. I citatet görs två motstridiga antagandet vilket 

visar spår av både jämställdhets- och särartsdiskursen. För att hantera antagonismen mellan 

dessa två diskurser förstås jämställdhetsbegreppet med positiv särart. Nordberg menar att det 
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genom att förena dessa två diskurser ger utrymme till att förstå könen som olika men 

likvärdiga.63  

 

Informanten tillskriver två subjektspositionerna olika egenskaper. Den manliga 

subjektspositionen sammankopplas med att ”ha koll” och den kvinnliga subjektspositionen att 

“vill ha allt i ordning och reda”. Dessa egenskaper kan ge sken av att vara lika men jag ser stor 

skillnad. Ordning och reda implicerar på en pedantisk och nästan omständlig attityd medan att 

ha koll kännetecknas av kontroll och att vara pragmatisk. Att ha kontroll blir det mer åtråvärda 

och det ordningsamma pedantiska blir det dåliga. Genom att spåra dessa ekvivalenskedjor 

genom vilket vi förstår betydelsen med de olika egenskaperna blir det tydligt att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga. Jag ser också viss skillnad i att ha och vill ha. Förutom att de 

beskrivs som skilda finns det en hierarki mellan dem där att ha värderats högre än att vilja ha. 

Egenskapen att ha koll tycks ligga nära den manliga subjektspositionen. Egenskapen att ha 

ordning tycks inte vara lika nära förknippat med den kvinnliga subjektspositionen vilket lämnar 

utrymme för att tolka kvinnor som ofullständiga och att de riskerar att tappa ordningen.  

  

Dan: […] vi har faktiskt jättebra roller. Alla är så olika. Det är en fördel för oss. Som vi manliga är 
ju som lite macho om man säger så. Vi tar hand om bilansvar och cyklarna medan tjejerna har 
hand om mer kontorsgrejer. Som Sofia hon tar hand om alla beställningar bland annat. Vi pratar 
inte om jobb i fikarummet. Här inne på konferensen kan vi prata om jobb men inte där inne i 
fikarummet. Jag tror mycket att tjejer kommer på jobbet och hela tiden har jobbet i tanken och 
jag tror att man måste släppa lite grann när man sitter där i fikarummet några minuter. Jag kan 
koppla bort jobbet. Jag vet inte om det är nått manligt men vi kan koppla av [min kursivering].   

 

På grund av kombinationen av särarts- och jämställdhetsdiskursen är det nödvändigt att utesluta 

den entydiga föreställningen av en hemtjänstpersonal som enbart kvinnlig. Genom att koppla 

ihop subjektspositionen med dessa diskurser skapas plats för manliga egenskaper och individer. 

När Dan säger ”vi” och ”oss” inkluderas inte kvinnor i detta och det visar därför att Dan pratar 

om gruppen män trotts att han använder könsneutralt pronomen. Genusarbetsdelningen 

existerar för att upprätthålla maktrelationen mellan män och kvinnor och jag tolkar citatet som 

att arbetsplatsens roller är en fördel främst för den manliga personalen. 64 

 

På Nordbergs informanters arbetsplats gör den manliga och kvinnliga personalens ungefär 

samma arbetsuppgifter men på grund av särartsdiskursen har de behov av att påpeka att det 
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ändå är skillnad på personalen.65 Jag ser samma mönster hos mina informanter. På grund av 

jämställdhetsdiskursen är personalen lika och har samma formella förväntningar och 

anställningar. Trots detta behöver informanterna förhålla sig till särartsdiskrusen och motiverar 

den polära kategoriindelningen som skapat dem och tillskrivit dem olika egenskaper.  

 

När Nordberg skriver om relationen mellan särarts- och jämställdhetsdiskursen frågar hon sig 

om det skulle kunna vara så att jämställdhetsdiskursen till och med underbygger denna 

genusarbetsdelningen.66 Jämställdhetsdiskurens förankring i särartsdiskursen skapar 

föreställningen om att en arbetsplats kan dra nytta av att den kvinnliga och manliga personalen 

har olika kompetens. Genom att acceptera att kvinnor och män är olika upprätthålls 

maktrelationen som är inbyggd i dikotomin och jag menar att detta visar på att Nordberg har 

rätt i sitt antagande.  

  

Under intervjuerna har det framkommit att lyhördhet är en viktig egenskap att ha om en ska 

arbeta med omsorgsgivande. Hur lyhördhet förstås har dock varit flertydigt. Ibland kan 

lyhördhet förstås som känslighet vilket förstås som en kvinnlig egenskap. Vid andra tillfällen 

kan lyhördhet förstås som förmåga att anpassa sig vilket kan ses som en manlig eller 

könsneutral egenskap. När jag frågar informanten Inga-Lill om män och kvinnor har samma 

förutsättningar att vara lyhörda svarar hon:  

 
Inga-Lill: Jag tror att karlarna nog också kan vara lyhörda, på sitt vis då. Man är lyhörd på olika 
vis. Vi kanske inte är lika lyhörda på deras saker som de är. Vi kanske inte ser att saker behöver 
lagas medan de kanske gör det. Vi kanske ser och tänker att hon är risig i håret och då kanske 
man kan kamma till det lite extra. Det tror jag inte att karlar tänker på. Man kompletterar 
varandra bra där.  

 

Informanten Inga-Lill gör likt Dan skillnad på manlig och kvinnlig personal. Hon menar att de 

båda kan vara lyhörda men att de har förmåga att se olika saker och behov. Inga-Lill förväntar 

sig att män på arbetsplatsen ska kunna bidra med något som kvinnorna inte har. Hirdman menar 

att kategorierna män och kvinnor skapas genom att tillskrivas olika egenskaper. Hon menar 

även att det numer förväntas att män och kvinnor har olika perspektiv.67 Informanten Inga-Lill 

ger uttryck för precis det när hon säger att män och kvinnor är lyhörda på olika sätt. Därmed 

förväntas kvinnor och män ha olika kunskap.  Genom den lilla markeringen att männen ”också” 

                                                 
65 Nordberg. 2005, s 107.  
66 Nordberg. 2005, s 62. 
67 Hirdman. 2001, s 177ff. 



 

kan vara lyhörda skapas lyhördheten som något som i grunden är kvinnligt och känsligt. 

Angående vad som förväntas av manlig personal och inte säger informanten Gunnar:  

 
Gunnar: Så jag började där och var springvikarie. Det jag märkte då och som kanske har blivit lite 
bättre nu är att man förväntade sig mindre av en kille inom vården. Man kan ha överseende om 
sängen inte är helt perfekt bäddad för det var en karl som gjorde det. Då blir det ju som det blir. 
Då kanske någon av de andra i personalen får gå efter och dra till så som det ska vara.  

 

Gunnar resonerar kring de förväntningar som finns på den manliga personalen inom 

hemtjänsten. Han kommer fram till att det ofta finns överseende med de uppgifter som en man 

utför. Informanterna i Nordbergs undersökning förde ett liknande resonemang och hon skriver 

att det ställs lägre krav på den manliga personalen därför att de utför uppgifter som är kodade 

som kvinnliga.68 Eftersom omsorgsarbetet, både de vårdande, emotionella och praktiska 

göromålen, är utformat efter föreställningen om kvinnliga egenskaper förväntas inte män kunna 

genomföra dem. Manlig personal kan således lätt komma undan med att inte genomföra arbetet 

fullt ut.  

 

Omkodning av yrket  

Louise: Hur många män och kvinnor är det som jobba på er arbetsplats?  

Birgitta: Det är ungefär lika många killar och tjejer.  

Anders: Det är bra och jag tror att det kan bidra till att det är en sån bra stämning. Vi kan vara 
raka i kommunikationen, det blir inte en massa gnäll.  

 

Enligt Nordberg ses ofta en kvinnodominerad arbetsplats som farlig och skadlig. Miljön blir 

farlig därför att den saknar den rationella kompetensen som kopplas ihop med den manliga 

subjektspositionen.69 Detta syns också hos mina informanter och främst när Anders säger att på 

grund av arbetsplatsens mångfald blir det inte ”en massa gnäll”. En kvinnodominerad miljö ses 

som ett problem och jag tolkar detta som att en kvinnodominans skulle kunna riskera den 

generella mansdominansen i samhället. Problemet med den farliga kvinnodominerade miljön 

förväntas lösas genom manlig representation på arbetsplatsen. Detta leder till frågor om vem 

det är som egentligen kan dra fördelar av jämställdhetsdiskursen, precis som Nordberg menar. 

 

I jämställdhetsdiskursen ses omsorgsyrkets låga status och lön som ett problem. Rebecca 

Selberg menar att ju mer en kvinnlig en aktivitet är, desto lägre status har den. En kvinnlig 
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aktivitet eller arbetsuppgift ses som mindre professionell och vetenskaplig än de manliga.70 

Genom att hemtjänstyrket ska fyllas av manlig personal med manliga egenskaper ska 

betydelsen och statusen bakom yrket förändras. Den konkret lösning som diskuteras i och med 

jämställdhetsdiskursen är att höja utbildningsnivån bland dem som arbetar inom yrket. Hirdman 

menar att utbildningsfrågan tydliggör spänningen i kampen om att höja yrkets status. Av vilken 

anledning och till vems fördel ska den formella kompetenshöjningen genomföras? Hirdman 

menar att utbildning är en rationell egenskap som kopplas ihop med subjektspositionen man 

och kan därför aldrig tillhöra kvinnan. På det viset kan problemformuleringen och tillhörande 

lösning innebär att det kvinnliga yrket ska inordnas i en manlig norm.71 

 
Dan: Vi [män, min anm.] går kanske inte direkt in på vad det är vi ska göra utan vi ser den 
personen som att det är Agda vi ska hjälpa och då kanske vi frågar Agda vad är det du vill ha 
hjälp med idag, tillexempel. Kanske tjejer mer på det som ska göras. Det kanske är det som är 
skillnaden. Vi män vi går in och gör den här dagen till en gulddag, det kanske är någonting sånt. 
Fokuserar med på vad det är hon vill ha hjälp med, om vi kanske ska dricka kaffe idag och lämna 
disken till eftermiddagen.  

 

I citatet återkommer att män kan komma undan med att göra vissa arbetsgöromål, som 

diskuterades ovan, men också en värdering av de egenskaper som kopplas till den manliga 

personalen. För att män ska få plats i hemtjänstyrket, utan att riskera att ses som feminiserade, 

behöver yrket avfeminiseras. Enligt mansforskarna Pierrette Hondagneu-Sotelo and Michael 

A. Messner framställer jämställdhetsdiskursen de manliga egenskaperna som social skicklighet, 

empati och nedtonande av auktoritet. De anser att jämställdhetsidealet aldrig förkroppsligas 

utav män. I likhet med Connell menar de att manliga egenskaper artikuleras så att den manliga 

normen och männens maktpositioner i samhället aldrig utmanas.72 I Dans beskrivning 

avfeminiseras yrket genom att det sammankopplas med manligt kokade egenskaper. Detta var 

även vanligt bland Nordbergs informanter.73 Hemtjänstyrket länkas samman med flexibilitet 

och social kompetens. Kvinnliga egenskaper beskrivs av Dan som strikthet vilket är motsatsen 

till de egenskaper som ger mening åt en modern och jämställd hemtjänst.  

 

Min tolkning av intervjuarna med de manliga informanterna är att det finns ett behov hos män 

som går in i kvinnodominerade yrken att modifiera yrket. Det som händer när män tar del i ett 

traditionellt kvinnoyrke är att arbetsuppgifterna behöver anpassas för att förebygga en kollision 
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mellan subjektspositionerna man och omsorgsgivare. Omsorg har kännetecknats av vård, 

hygienskötsel och hushållsgöromål men männen som jag har intervjuat har förespråkat en mer 

modern och social omsorg. Jag tolkar det som att männens position är inkompatibel med det 

som är traditionellt förknippat med den kvinnliga omsorgen och förespråkar därför en 

förändring utav yrket.  När det flexibla, självständiga och sociala ger mening till vad omsorg är 

utesluter det den meningen begreppet tidigare har haft. När det inte längre är kärlek och vård 

som ger mening till begreppet omsorg övergår normen från att vara kvinnlig till att bli manlig. 

Genom att ändra arbetsuppgifterna växlar yrket betydelse, från att vara inte vara ett ”riktigt 

karljobb” till att vara ett yrke som vi kan förstå som manligt. Eftersom androcentrismen gör att 

den manliga positionen blir osynlig går det även att tolka övergången från kvinnlig till manlig 

norm gör att yrket blir könsneutralt vilket skapar en fördel för manlig personal.74 

 

Intimvård, sexualitet och genusbestämda kroppar  

Situationen kring intimvård I hemtjänsten är på många sätt utmanande. I hemtjänsten använder 

personalen sina egna kroppar för att ta hand om vårdtagarnas kroppar. Vårdtagare kan ibland 

behöva hjälp med intimhygien och då ställs det stora krav på att hemtjänstpersonalen ska 

leverera adekvat vård utan att förknippas med sexuell mening. Enligt Sörensdotter påverkas 

gränserna för intimitet mellan kroppar i omsorgsituationen av makt och normer.  

Dan: Vi gör alltid samma saker förutom om vårdtagarna frågar efter något annat. Om de säger 
att de vill ha en dam som duschar dem då är det okej för oss. Då försöker vi att fixa det. 

 
Situationen som uppstår när kvinnliga brukare ska bli duschade är återkommande i intervjuerna 

och det är tydligt att den aktiviteten formas mycket av föreställningen om kön och sexualitet. 

Relationen mellan hemtjänstarbetaren och vårdtagaren kan ses som väldigt osäker. Sörensdotter 

menar även att relationen påverkas av föreställningen om att det främst är kvinnor som utför 

omsorg. På grund av detta kan tolkningen av intima situationer mellan manlig personal och 

kvinnliga vårdtagare skilja sig från en situation där personalen är kvinnlig. 75  Anledningen till 

att de kvinnliga vårdtagarna efterfrågar en kvinnlig personal beror enligt Storm på den 

förväntade heterosexualiteten och att kvinnor antas ha gemensamma erfarenheter vilket skapar 

trygghet i en otrygg situation.76  

                                                 
74 Rösing, Lilian Munk. “KöNet är 2 kön : Om Luce Irigaray.” KVINNOVETENSKAPLIG TIDSKRIFT, 2002. 
75 Sörensdotter. 2008, s 221.  
76 Storm. 2008, s 100–107.  



 

Eva: Det har varit så att vissa [kvinnor, min anm.] inte vill ha män som duschar dem och det 
måste vi acceptera.  

 
Citatet symboliserar hur heteronormativa föreställningar blir tydliga i mötet mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Antagonismen mellan att förstå den manliga hemtjänstpersonalen som ”Män” 

eller ”omsorgsgivare” påverkas här av den heterosexuella normen. Det kan också ses som en 

konflikt mellan att erkänna männen som möjliga omsorgsgivare och andra sidan de kvinnliga 

brukarnas rätt att bestämma över omsorgen av sina egna kroppar.  Enligt Emerson är vissa 

situationer där rollerna hos de inblandade är särskilt prekära mer krävande och behöver stora 

ingripanden för att förstås som stabila och legitima.77 Antagonismen i situationen kräver därför 

en hegemonisk intervention. Den hegemoniska interventionen blir därför att exkludera männen 

från att utföra intimvård hos de kvinnliga vårdtagarna. Jag tolkar det som att den manliga 

personalen ses främst som män och att identiteten omsorgsgivare är sekundär. 

Dan: Jag skulle föreställa mig att det har som bott med sin man hela sitt liv och säkert aldrig visat 
någon hud för någon annan. Då är det svårt att släppa in någon. 

 

I detta citat blir det tydligt att både den kvinnliga vårdtagarens och den manliga personalens 

kroppar ses som bärare av sexuell mening. Den mening som de två kropparna bär på tycks 

dessutom vara olika. Arber & Ginn hävdar att äldre kvinnor blir utsatta för fördomar på grund 

av sexism och åldersdiskriminering. Under den första halvan av livet sexualiseras kvinnor 

(vilket är bundet till det reproduktiva ansvaret) och sexualiseras negativt under den andra delen 

av livet.78 Jag tolkar denna företeelse som att den patriarkala ordningen undertrycker den 

kvinnliga vårdtagarens sexualitet och överdriver sexualiteten hos den manliga 

hemtjänstarbetaren.  

 
Dan:  Det finns också äldre män som vi har bestämt att bara män får gå till, inte via hand 
önskemål men vi ser problemet med att han börja bli lite klåfingrig på tjejerna [kvinnliga 
personalen. Min anm.] om man säger så. då bestämmer vi att det bra är män som får gå dit. Så 
att tjejerna inte ska bli utsatta för något annat.  

 

Till skillnad från de äldre kvinnornas sexualitet var de äldre männens sexualitet mer närvarande. 

Det verkar finnas en stark misstänksamhet mot den äldre mannens sexualitet. När de äldre 

manliga brukarna uttrycker en sexualitet betraktas detta som ett dåligt uppförande. Sådana 

händelser utsätter de kvinnliga hemtjänstarbetarna för stor press. Storm hävdar att 

omsorgsarbetare löper stor risk att bli utsatta för oönskade sexuella inviter och att det 
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framförallt drabbar kvinnlig personal när de hjälper manliga vårdtagare. I många fall menar han 

att nedsatt kognitiv förmåga används för att den manliga vårdtagarens inte ställs till svars för 

sina handlingar.79 Strategin som citatet visar är att kvinnlig personal inte utför intimvård hos 

manliga vårdtagare. I de flesta fall formas den intima omsorgssituationen efter den 

heteronormativa föreställningen om sexualitet men det finns ett tillfälle under intervjuerna som 

skiljer sig från de andra.  

 
Gunnar: Vi har fortfarande kvinnliga brukare här i hemtjänsten som inte vill ha män som duschar 
dem. Ibland kan de acceptera mig men de kan ha svårt med andra män.  

 

I intervjun med Gunnar pratade vi inte om sexualitet men jag tolkar citatet som att Gunnar 

avviker från de heteronormativa förväntningarna eftersom han accepteras av kvinnliga 

vårdtagare i den intima situationen. Enligt Ambjörnsson kan sexualiteten till skillnad från kön 

underkommuniceras. Detta innebär att en person ses som heterosexuell tills dessa att motsatsen 

bevisas.80 Jag kan eller vill därför inte tillskriva informanten en subjektsposition den själv inte 

identifierat sig med. Gunnar avkönas eller blir behandlad som en kvinna i vissa situationer. 

Gunnar subjektsposition innebär att han upplevs varken som man eller kvinna. Kulick hävdar 

dock att det finns en föreställning om att de som avviker från heteronormen varken är män eller 

kvinnor och att de avkönas.81 Genom detta går det att förstå att Gunnars subjektsposition 

avviker från den manliga normen (som även är heteronormativ) därför att han avkönas. Utifrån 

Butlers resonemang om kön och heterosexualitet går det att tolka som att de som avviker från 

matrisen inte behöver underkasta sig de strikta formerna för genus.82 Enligt min tolkning kan 

detta vara anledningen till varför informanten tillåts bryta mot genusarbetsdelningen eftersom 

hans subjektsposition tillåter honom att tillgodose både hemtjänsten maskulina och feminina 

behov.  

 

Hjälp eller service  

Under det här temat kommer den delen av intervjuerna där hemtjänstarbetets relation till 

ekonomiska diskurser att analyseras. De ekonomiska intressena är i konflikt med varandra för 

att skapa betydelsen av omsorg. På 40-talet sågs vård och omsorg som ett offentligt ansvar. I 
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samband med detta blev äldrevården ett formellt kvinnoyrke. När den nyliberala vändningen 

etablerade sig i västvärlden på sent 80-tal skrevs omsorgens betydelse om och handlar nu mer 

om att leva upp till marknadens efterfrågan och vårdtagarens fria val.83 I dessa två diskurser 

tillskrivs hemtjänsten olika betydelser och olika egenskaper beskrivs som attraktiva hos en 

hemtjänstarbetare.  I samband med den nyliberala diskursen och jämställdhetsdiskursen ökat 

antal manliga undersköterskor inom hemtjänsten.84 

 

Föreställning om vårdtagarnas behov  

Brodin skriver att föreställningen om vårdtagarna som beroende eller självständiga har format 

omsorgen. Under efterkrigstiden dominerade diskursen om det offentliga ansvaret och 

vårdtagarna sågs som behövande vilket ledde till en utbredd hemtjänst och många särskilda 

boenden. Under nyliberalismens framväxt på sent 80tal tog föreställningen om vårdtagare som 

självständiga över och hemhjälp blev mer vanligt.85  

 

Relationen mellan vårdtagare och vårdgivare, samt förväntningarna på vårdgivarna, 

struktureras utifrån föreställningen av vårdtagarnas behov. Om vårdtagarna ses som beroende 

av hjälp blir vårdgivaren en viktig person som tillskrivs avlastning och tröst. Om vårdtagarna 

ses som självständiga blir relationen en annan. När vårdtagarens beskrivs som en självständig 

kund är den hen som bestämmer hur hjälpen ska utformas och då underordnas vårdgivaren. 86 

I mitt material beskrivs hemtjänstens syfte ibland som att vara vårdtagarnas förlängda arm eller 

hjälpa dem med det som de inte klarar av själva. På många sätt påminner denna föreställning 

av myndighetsutövande, det vill säga att staten har ansvar att ta vid där individen inte räcker 

till. 

Inga-Lill: Omsorg för mig är att man ska hjälpa till, att man ska vara en extra hand och göra 
saker som de som behöver hjälp inte kan göra.  

 

Hemtjänsten beskrivs här som ett offentligt ansvar och förknippat med kvinnligt kodade 

egenskaper i likhet med det som jag skrivit under tidigare teman. Det är däremot inte alla 

informanter som har samma syn på vad omsorg är och bör vara. Informanten Ulf är mycket mer 

påverkad av den nyliberala diskursen än de flesta andra informanterna. 
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Ulf: Hemtjänststället som jag började jobba på 2007 det finns i princip inte idag. Det har privata 
tagit över. Jag menar vilken privat verksamhet skulle acceptera en sån situation utan att göra 
något åt det? Dem gör ingenting åt det! Vi tappar brukare till privata entreprenörer poff poff 
poff hela tiden. Cheferna sitter med armarna i kors. Dem gör ingenting. Då undrar man om det 
är det långsiktiga målet att få bort hemtjänsten från den kommunala verksamheten eller är det 
bara inkompetens. […] Jag blir irriterad på att vi här inte kan göra samma som de privata gör.  

 
Ulf berättar om de konsekvenser privatiseringen haft hos den kommunala hemtjänsten. Han 

berättar att den kommunala hemtjänsten riskerar att elimineras av privata aktörer och vad de 

”högre upp” enligt honom borde göra. Ulf menar att kommunen borde börja erbjuda samma 

tjänster som de privata företagen. I och med att informanten liknar kommunens hemtjänst (som 

uppkommit ur en diskurs om offentligt ansvar) vid inkompetens tillskrivs den marknadsstyrda 

omsorgen som mer modern och den kommunala som förlegad. Detta är ett uttryck för kampen 

mellan de två diskurserna och betydelsen som fixeras av berättelse är den marknadsdrivna 

omsorgen som modern.  

 

Vad är omsorg och vad är service?  

Ulf: Jag har vart på fler ställen i stan och alla verkar tappa kunder men ingen verkar bry sig. Det 
är inte så att de tänker att nu jävlar ska vi gå ut och värva kunder. Man kan tvätta fönsterrutor 
eller skjutsa en brukare hit eller dit. Kan de privata så varför ska inte vi [den kommunala 
hemtjänsten. Min anm.] kunna göra det? 

 

Gavanas skriver att privata företag, till skillnad från kommunal hemtjänst som styrs direkt av 

biståndsbedömning, kan erbjuda vårdtagarna att köpa tilläggstjänster. Den kommunala 

hemtjänsten kan inte erbjuda dessa tilläggstjänster. Detta leder till att den kommunala 

hemtjänsten kan upplevas som mindre serviceinriktad och konkurrenssvag. Ofta utöver det 

formella arbetet. Dessutom ses vårdtagare i den nyliberala diskursen som kunder vilket formar 

den subjektsposition som blir möjlig för hemtjänstpersonalen att identifiera sig med. När 

vårdtagarna blir kunder blir vårdgivarna tjänsteleverantörer. På grund av konkurrensen och den 

förväntade serviceinriktningen förväntas även den kommunala hemtjänsten utföra 

arbetsuppgifter som räknas som ”det lilla extra”. På grund av de ekonomiska diskurserna och 

de olika sätten att förstå vårdtagarnas behov skapas en distinktion mellan omsorg och service. 

Det uppstår en förvirring mellan det som räknas som omsorg och det som är service. Enligt 

Gavanas går det inte att göra en tydlig skillnad mellan omsorg och service. Detta eftersom 

privatiseringen av omsorgen medför att det även den kommunala förväntas vara serviceinriktad. 

Jag tolkar detta som att Ulfs syn på den kommunala hemtjänstens roll följer precis de mönster 

som Gavanas identifierat.87  
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Gendered outcome 

Louise: Hur skulle det påverka er om den kommunala hemtjänsten var mer serviceinriktad?  
 
Ulf: Jag vet inte om det skulle bli så stor skillnad. Man försöker att göra det man kan göra nu 
ändå även om alla inte behöver veta det.  

 

Ulf menar att de som arbetar inom kommunal hemtjänst inte påverkas av de ökade 

förväntningen på flexibilitet och service. Jag tolkar det som att det inte skulle innebära något 

speciellt för honom som person därför att han identifierar sig med subjektspositionen man. 

Dessutom underordnas det faktum att dikotomin man/kvinna har en stor betydelse för hur vi 

förstår omsorg när kampen mellan de ekonomiska diskurserna läggs i fokus.88 Dahlgren och 

Starrin menar att det är kvinnor som löper mest risk att exploateras när det ställs högre krav på 

vinst i emotionella arbete och därför skulle en privatisering kanske inte påverka Ulf mest utan 

förmodligen skulle hans kvinnliga kollegor påverkas mest när förväntningen på service höjs.89 

På grund av de egenskaper som förknippas med en manlig subjektsposition är Ulf en av dem 

som gynnas mest av den marknadsstyrda servicen.  

 

Är det lättare för män att förstås som omsorgsgivare i en nyliberalistisk diskurs? Gavanas studie 

visar att när förvirringen kring uppdelningen av omsorg och service sprids blir det lättare att se 

omsorg som en tjänst möjlig att köpa. Detta gör det möjligt för privata företag att sälja tjänster 

som ibland kan räknas som omsorg. När omsorgen blir en tjänst förändrar det situationen för 

personen som ska utföra tjänsten.90 Jag menar bland annat att det är lättare att föreställa sig att 

en omsorg som köpt tjänst kan sammankopplas med en utförare med manliga egenskaper än 

vad det tidigare varit. Tidigare har omsorg setts mycket som en god gärning som utförts av 

någon på grund av dennes kvinnliga egenskaper och reproduktiva ansvar. De som identifierar 

sig som (vita) män är därför inte dem som påverkas mest av kommersialiseringen av omsorgen.  

 

Enligt Brodin är dock de kvinnligt kodade egenskaperna och det reproduktiva ansvaret för nära 

förknippat med omsorg för att påverkas av de ekonomiska diskurserna. Hon menar att 

omsorgens könade utfall är det samma oavsett om det ses som privat eller offentligt ansvar.91 

Jag menar därför att det blir lättare för män att ses som omsorgsgivare när det är en betald tjänst 
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än om det är sker informellt. Detta betyder att även fast det blir lättare kommer huvudansvaret 

ändå förläggas på kvinnligt kodade individer. Gavanas menar även att de egenskaper som 

förväntas av en hemtjänstarbetare i en nyliberalistisk diskurs formas av andra maktrelationer 

som etnicitet, vilket jag kan föreställa mig struktureras ungefär lika som föreställningen om kön 

och att dessa strukturer samverkar.92  

Slutdiskussion  

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram slutsatser som framkommit av analysen. Slutsatserna 

kommer att presenteras i den ordning som analystemana haft i tidigare avsnitt. Syftet med 

uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan omsorgsarbete, genusarbetsdelning och 

identitetsskapande i den kontext som utgjorts av informanternas arbetsplats. De frågeställningar 

som väglett analysen är: Vilka diskurser strukturerar hemtjänsten?  Vilka subjektspositioner 

blir möjliga för hemtjänstarbetarna att identifiera sig med? Finns det subjektspositioner som är 

i konflikt med varandra?  

 

Omsorg och emotioner som lönearbete  

Min analys visar att hemtjänsten är ett reproduktivt yrke som ges mening genom att kopplas 

ihop med kvinnliga egenskaper, precis som Wikander menar.93 Subjektspositionen kvinna 

bestäms utifrån närheten till känslor och diskursen kring omsorgsyrket kräver att 

hemtjänstpersonalen framställer känslor. Det finns en stark antagonism mellan 

subjektspositionen kvinna och arbetare vilket gör att omsorgsarbete kräver omöjliga subjekt. 

Subjektspositionen arbetare förklaras genom egenskapen att skilja på sig själv och sitt arbete 

vilket kan ses som motsatsen till att vara nära känslor. Därför är hemtjänsten är ett yrke där 

kvinnligt kodade personer riskerar att exploateras på grund av de egenskaper som kopplas till 

deras subjektsposition. Min analys visar att hemtjänsten är ett yrke där arbetarna förväntas 

leverera känslor vilket skapar de möjliga subjektspositionerna ”bra” och ”dålig” personal. Det 

känslomönster som är uppsatt inom diskursen begränsar hemtjänstarbetarnas möjliga 

subjektspositioner och praktiker. Detta menar även Hochschild när hon pratar om 

konsekvenserna av kommersialisering av emotionellt arbete.94 

 

Kvinnors och mäns plats i hemtjänsten  
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Min analys visar att de genusarbetsdelningen och föreställningar om könade egenskaper har lett 

till att de kvinnliga informanterna sökt sig till yrket. Den största anledningen till att de manliga 

informanterna hamnat i yrket var att kommunen sökte efter manlig personal vilket tydligt 

påverkats av jämställdhetsdiskursen. Min slutsats utifrån detta är att det som kan upplevas som 

slump är en praktik bestämd av diskursens förskjutning. De manliga arbetstagarnas plats i yrket 

knyts påfallande ofta till särarts- och mångfaldsdiskurser. Detta är märkbart med tanke på att 

de rekryterades med jämställdhet som motiv. I kontexten uppstår en antagonism mellan särarts- 

och jämställdhetsdiskursen och att den hegemoniska interventionen blir att tillskriva särarten 

en positiv laddning. När Nordberg skriver om sammanflätningen av särarts- och 

jämställdhetsdiskursen menar hon att jämställdhetsdiskursen till viss del underbygger 

genusarbetsdelningen, vilket jag kan hålla med om därför min analys visar att männen ges plats 

som den inte har haft tidigare.95 

 

Min analys visar hemtjänstens könade egenskaper styr över vilka arbetsgöromål som 

prioriteras. Omsorgen har kännetecknats av kvinnligt kodade göromål men de egenskaper som 

kännetecknar en modern och jämställd hemtjänst är social kompetens och flexibilitet vilket kan 

ses som manligt kodade egenskaper.  Manligt kodad personal blir obegripliga när de utför 

arbetsuppgifter som kopplas till kvinnligt kodade egenskaper och därför anpassas 

arbetsuppgifterna för att underminera konflikten mellan subjektspositionerna man och 

omsorgsgivare. Detta visar på att den manliga subjektspositionen är inkompatibel med det som 

traditionellt förknippats med omsorg. När det inte längre är kärlek och vård som ger mening till 

begreppet omsorg övergår normen från att vara kvinnlig till att bli manlig eller könsneutral. 

Analysen visar även på att det traditionella manlighetskonceptet byts ut mot ett nytt och mer 

passande. Denna process överensstämmer med Connells teori om att normen för manlighet 

förändras efter att passa det som i diskursen legitimerar maskulinitetens överordning jämte 

femininiteten.96 
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Intimvård, sexualitet och genusbestämda kroppar  

I undersökningen framgår det att kvinnlig personal ofta inte utför intimvård hos manliga 

vårdtagare och att manlig personal inte utför intimvård hos kvinnliga vårdtagare. Detta 

bekräftar att heteronormativa föreställningar påverkar relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. De heteronormativa föreställningarna skapar därför olika genusrelaterade 

subjektspositioner vilket även Butler menar när hon skriver om den heterosexuella matrisen.97 

Jag tolkar även denna företeelse som att den patriarkala ordningen undertrycker den kvinnliga 

sexualiteten och överdriver den manliga sexualiteten. Detta gäller både hos vårdgivare och 

vårdtagare. Antagonismen mellan de könade subjektspositionerna kvinna/man och 

omsorgsgivare påverkas av den heterosexuella normen. I undersökningskontexten ses den 

könade subjektspositionen som primär medan subjektspositionen omsorgsgivare blir sekundär. 

Kvinnligt kodad personal ses främst som kvinnor och manligt kodad personal ses främst som 

män.  

 

Analysen visar även att en queer subjektsposition kan göra att personal tillåts att avvika från 

den strikta genusarbetsdelningen. Precis som Storm bekräftar i sin undersökning visar min 

analys att män som avviker från heteronormen tillskrivs egenskaper som kärleksfulla och 

omsorgsgivande.98 Detta öppnar upp för frågan om huruvida ickebinära och kvinnor som 

avviker från heteronormen skulle tillskrivas kvinnliga eller manliga egenskaper i en liknande 

omsorgssituation. Detta är en av de nya frågorna som väckts under studiens gång.  

 

Hjälp eller service  

Av informanterna beskrivs omsorg både som offentligt och marknadsstyrt ansvar. I de fall där 

hemtjänsten främst ses som en del av det offentliga ansvaret beskrivs arbete som nära 

förknippat med kvinnligt kodade egenskaper i likhet med det som jag kommit fram till under 

tidigare teman. I den socialistiska diskursen är den kommunala hemtjänsten given. När 

informanterna ger uttryck för den nyliberala ekonomiska diskursen framstår den kommunala 

hemtjänsten som förlegad och omodern. I den nyliberala diskursen ses de privata aktörerna som 

moderna. Det könade utfallet av de ekonomiska diskurserna är att nyliberala diskursen är mer 

tillåtande kombinationen av subjektspositionerna man och hemtjänstarbetare. De egenskaper 

som tillskrivs den ideala hemtjänstarbetaren i den nyliberala diskursen är mer lika de manligt 
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kodade egenskaperna än jämfört med de egenskaperna som tillskrivs en hemtjänstarbetare i den 

socialistiska diskursen.  

 

Jag menar bland annat att det är lättare att föreställa sig manlig betald hemtjänstarbetare än en 

manlig välvillig omsorgsgivare. Det vill inte säga att den socialistiska diskursen omöjliggör 

manliga hemtjänstarbetare men eftersom den socialistiska diskursen tillskriver 

subjektspositionen hemtjänstarbetare kvinnligt kodade egenskaper ges det mer utrymme för 

manligt kodad personal den nyliberala diskursen som inte fokuserar lika mycket på kvinnligt 

kodade egenskaper. Enligt Brodin är omsorgen för nära förknippat med kvinnligt kodade 

egenskaper för att helt omformuleras av de ekonomiska diskurserna. Hon menar att omsorgens 

könade utfall är det samma oavsett om det ses som privat eller offentligt ansvar.99 Min analys 

visar att det blir lättare att föreställa sig en manlig hemtjänstpersonal i en marknadsstyrd kontext 

men att huvudansvaret ändå kommer att ses som kvinnligt.   

 

Min avslutande reflektion är att precis som forskningsprojektet ”omsorg i omvandling”100 

antyder är hemtjänsten är i omvandling. Detta överensstämmer med antagandet om att den 

sociala världen är i ständig formation i takt med diskursernas förskjutning. Hemtjänstens 

mening är inte statisk och påverkas märkbart av den diskursiva kampen.  
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Intervjuguide  
 

I början av intervjun har jag presenterat tre teman för informanten vilka har varit Omsorg, 

effektivisering och kvinnligt/manligt och bett dem hålla sig till erfarenheter kopplade till dessa 

teman. I början av alla intervjuer frågade jag om informantens namn, ålder, könstillhörighet, 

utbildning och hur länge de jobbat inom hemtjänst. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade 

och utgick främst från informanternas intressen varierade resterande frågor mycket men några 

exempel är:   

 

Hur länge har du jobbat?  

Vad var det som fick dig börja jobba inom hemtjänsten?  

Finns det några anledningar till att du blev kvar inom yrket?  

Vad är omsorg enligt dig?  

Vilka egenskaper krävs för att en ska kunna jobba med hemtjänst?  

Vilka egenskaper passar inte hos någon som ska jobba inom hemtjänst? 

Finns det manliga och kvinnliga egenskaper?  

Finns det manliga och kvinnliga egenskaper? 

Utför du/ni samma arbetsuppgifter?  

Finns det något som du inte gör på den här arbetsplatsen?  

Berätta om dina kollegor.  

Hur ser en vanlig dag ut på arbetsplatsen?  

Räcker tiden på schemat till?  

Är arbetet stressigt?  

Hur gör ni när ni ser att någon har mer behov än vad ni har tid? 

Hur gör du när ser att någon har mer behov än vad ni har tid?  

Hur motiverar du dig att göra det jobbet som behövs?  
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