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Sammanfattning  
I Sverige har endast 3 av de 30 vanligaste yrkena jämn könsfördelning vilket innebär att det 

råder kraftig könssegregering på arbetsmarknaden. Det finns dock ett fåtal kvinnor och män 

som väljer att arbeta i ett yrke som är dominerat av det motsatta könet. Enligt studier får dessa 

kvinnor och män utstå en del motstånd. Ofta härleds motståndet till att individerna i 

minoritetsgruppen bedöms utifrån sociala och kulturella föreställningar om kön istället för 

som enskilda individer. För män kan detta fenomen medföra både positiva och negativa 

konsekvenser. Syftet med studien har varit att bekräfta alternativt modifiera resultat från 

tidigare forskning angående fem aspekter av stereotypa föreställningar riktade mot män i 

kvinnodominerade yrken. Data har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med fem manliga undersköterskor om deras upplevelser av stereotyper riktade mot dem. 

Resultatet visade att aspekter som innefattar negativa stereotyper av män inte kan bekräftas i 

samma utsträckning som de positiva stereotypa bilderna.  Ett annat resultat visade att 

majoriteten av de manliga undersköterskorna upplevde att det finns en bild i samhället av att 

män i kvinnodominerade yrken skulle vara homosexuella eller feminina. Denna stereotyp 

stämde dock inte överens med hur deras omedelbara omgivning bemötte dem.  

 

Nyckelord: Kvinnodominerad arbetsplats, stereotyper, genus 
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Inledning  
I dagens samhälle råder en könssegregering på arbetsmarknaden där män och kvinnor 

återfinns inom olika sektorer och yrken. Exempelvis arbetar kvinnor i högst utsträckning 

inom vård och omsorg och män inom bygg och teknik. Att könssegregeringen är utbredd går 

att utläsa då endast tre av de 30 största yrkena hade en jämn könsfördelning i Sverige år 2010 

(SCB 2012). Könssegregeringen förekommer delvis horisontellt vilket innebär att män och 

kvinnor befinner sig i olika yrken och sektorer men också vertikalt vilket betyder att män och 

kvinnor innehar olika positioner även inom organisationer.  Män är då allt mer förekommande 

i högre positioner såsom exempelvis chefs eller VD-befattningar (Abrahamsson 2009). 

Exempelvis finns det fortfarande fler VD:ar i börsnoterade bolag som heter Johan än som är 

kvinnor (Svd 2013). 

 

Övergripande råder det alltså en stark könssegregering på arbetsmarknaden i Sverige, men det 

finns dock ett fåtal män och kvinnor som väljer att arbeta inom yrken som förknippas med det 

motsatta könet. I tidigare forskning har det visats att både män och kvinnor kan utsättas för 

motstånd när de arbetar på en arbetsplats dominerad av det andra könet (Keisu 2009; Kanter 

1977; Pascoe 2005; Pullen & Simpson 2009 ). Problemen som både män och kvinnor stöter 

på tycks härledas till patriarkal diskriminering (Holter & Aarseth 1994; Kanter 1977). En 

likhet mellan motstånden kvinnor och män kan stöta på är att dessa handlar om stereotypa 

föreställningar om manligt respektive kvinnligt. Kanter (1977) menar att kvinnor som 

minoritet exempelvis bedöms utifrån sociala och kulturella föreställningar som finns om 

kvinnor istället för att ses som enskilda individer. Detta är enligt forskning något män också 

får uppleva, men både i positiv och negativ bemärkelse.   

 

Tidigare undersökningar har exempelvis demonstrerat att män som väljer kvinnodominerade 

yrken ofta möts av tron att de är kvinnliga eller homosexuella (Harding 2007; Robertsson 

2002; Pullen & Simpson 2009). Att som man bli förknippad med kvinnlighet eller 

homosexualitet kan kännas som en slags skam vilket gör att män strävar efter att komma så 

nära bilden av manlighet som möjligt (Dahle & Widding Isaksen 2002; Pascoe 2005). En 

annan stereotyp riktad till män i vårdande kvinnodominerade yrken är att de misstänks vara 

översexuella eller alternativt inte lämpade för vårande situationer (Pascoe 2005). Samtidigt 

visar forskning att män i kvinnodominerade yrken även innehar vissa privilegier på 

arbetsplatsen i och med att de tillhör gruppen män, det vill säga normen. Fördelarna handlar 

om att män är överordnade kvinnor i det rådande genussystemet där de manliga attributen och 
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egenskaperna anses högre ansedda än kvinnors (Hirdman 1988). Det kan exempelvis handla 

om stereotypa uppfattningar om att män skulle passa bättre i ledande positioner och därmed 

blir de tilldelade stämpeln ”passande som chef/ledare” vare sig de är intresserade av det eller 

inte. Detta kan vara en förklaring till att män har lättare att nå högre positioner i 

organisationer (Robertsson; 2002 Williams; 1995 Kvande; 2002). 

 

 Den här studien fokuserar på att få en förståelse för hur manliga undersköterskor upplever 

stereotypa föreställningar från omgivningen. Problematiken är väsentlig att belysa då 

stereotyper kan placera in människor i fack som hindrar dem från att ge uttryck för den de 

egentligen vill vara. Starka stereotypa föreställningar från omgivningen kan forma individer 

och orsaka diskriminering då individen inte identifierar sig med stereotypen. På samma sätt 

kan stereotyper orsaka orättvisor på bekostnad av andra grupper i samhället. Det kan 

exempelvis vara att män anses mer lämpade att vara chefer, vilket i sin tur missgynnar 

kvinnor då de inte anses inneha egenskaper som passar för högre uppsatta positioner (Hinton 

2000). Avsikten med studien är att undersöka om det går att bekräfta tidigare teorier angående 

stereotyper riktade till män som arbetar i kvinnodominerade yrken. Stämmer de manliga 

undersköterskornas upplevelser av stereotypa uppfattningar riktade mot män i 

kvinnodominerade yrken överens med tidigare forskning eller skiljer de sig åt?  
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Syfte och frågeställningar  
I studien undersöks manliga undersköterskors upplevelser av stereotypa uppfattningar riktade 

mot dem. Fokus i studien inbegriper fem olika aspekter av stereotyper som kommer beskrivas 

i forskningsgenomgången. Dessa är: Samhällets stereotypa bild av män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke, Omgivningens reaktioner kopplade till män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke, Manligt kodade uppgifter på arbetsplatsen, Manlig stereotyp- ger en 

skjuts i karriären? samt Sexualization of mens touch. De fem stereotypa aspekterna är några 

av de mest förekommande i tidigare forskning vilket gör dem intressanta att undersöka. 

Studiens syfte är att bekräfta alternativt modifiera resultat från tidigare forskning angående 

dessa fem aspekter av stereotyper om män i kvinnodominerade yrken. Syftet har mynnat ut i 

ett antal frågeställningar:  

 

• Vilken generell stereotyp bild upplever de manliga undersköterskorna finns i 

samhället om män som arbetar i kvinnodominerade yrken? 

• Vilka reaktioner uppvisar omgivningen kopplade till att männen arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke?  

• Vilka förväntningar kopplade till stereotyper om manlighet finns i de manliga 

undersköterskornas omgivning gällande arbetsuppgifter och yrkesutveckling/karriär? 

• Hur upplever de manliga undersköterskorna patienters bemötande i intima vårdande 

situationer? 
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Teori och forskningsgenomgång 
Nedan följer en genomgång av teori och tidigare forskning för att få en djupare förståelse för 

det studerade ämnet. De rubriker som tas upp i teoriavsnittet är: Stereotyper, Hur fungerar 

stereotyper?, Negativa konsekvenser av stereotyper, Könsstereotyper samt Hegemonisk 

maskulinitet . Därefter presenteras en genomgång av tidigare forskning som belyser de fem 

aspekter av stereotyper riktade till män i kvinnodominerade yrken som avses bekräftas 

och/eller modifieras i studien. Perspektiven som introduceras är: Samhällets stereotypa bild 

av män i kvinnodominerade yrken, Omgivningens reaktioner kopplade till män som arbetar i 

kvinnodominerade yrken, Manligt kodade uppgifter på arbetsplatsen, Manlig stereotyp – en 

skjuts i karriären? samt Sexualization of mens touch.  Eftersom det gjorts en väldigt 

begränsad mängd studier om just manliga undersköterskor kommer forskningsgenomgången 

handla om män i kvinnodominerade yrken överlag. 

 

Stereotyper 
Det mest centrala och frekvent förekommande begreppet i uppsatsen är stereotyp. En 

beskrivning av ordet är därför relevant för att förstå studiens innehåll. Begreppet stereotyp har 

definierats på en mängd olika sätt.  Det vanligaste synsättet är dock att stereotyper handlar om 

föreställningar om egenskaper, attribut och beteenden hos medlemmar i vissa specifika 

grupper (Wittenbrink 1994). Stereotyper kan likställas vid mallar för hur en människa från en 

viss grupp är (Allport, 1954) och hjälper oss att förstå hur vi ska förhålla oss till vår sociala 

omgivning (Krieglmeyer & Sherman 2012). Stereotypa föreställningar handlar ofta om att det 

är praktiskt att bilda sig snabba uppfattningar om människor baserade på ett fåtal iakttagelser. 

Det är ett enkelt sätt för den mänskliga hjärnan att klara av och bearbeta det stora 

informationsflödet från sinnesorganen. Vi använder oss helt enkelt av stereotyper för att förstå 

och förutsäga människor vi möter (Hilton & Von Hippel 1996). Exempelvis kan en människa 

som möter en asiatisk kvinna uppfatta henne enligt generella, stereotypa föreställningar om 

gruppen asiatiska kvinnor. En stereotyp uppfattning om asiatiska kvinnor skulle kunna vara 

att de är blyga och intelligenta. Det kan dock vid ett senare skede visa sig att kvinnan inte alls 

besitter dessa karaktärsdrag. Stereotypa kategoriseringar av människor görs således trots att 

dessa långt ifrån alla gånger stämmer överens med personens faktiska egenskaper, attribut 

eller beteenden (Kunda & Spencer 2003). Att sammanbinda två fenomens egenskaper trots att 

de inte stämmer överens kan benämnas som en illusorisk korrelation. Illusorisk korrelation 

uppstår alltså när någon antar att två fenomen samvarierar fast de i själva verket inte gör det 
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(Hamilton & Gifford, 1976).  Katz och Braly (1933) var de första som undersökte fenomenet 

stereotyper genom att kartlägga attityderna gentemot olika folkgrupper. Undersökningen 

resulterade i att stereotyper inte kan vara korrekta eftersom de målar upp allt för generella 

föreställningar. De menade även att de karaktärsdrag som associeras med vissa kulturer 

”överlappar” varandra. Ett exempel på detta var att både judar och tyskar ansågs ”flitiga” i 

deras undersökning. Katz och Baly (1933) ansåg att dessa överlappningar var så många att en 

generell bild av en typisk ”jude” eller ”tysk” inte är av nytta eftersom bilderna till slut blir så 

generella att de istället blir beskrivning av en ”människa”. Stereotyper kan således beskrivas 

som kraftigt förenklade bilder av människor i vissa sociala grupper.  

 

Hur fungerar stereotyper? 
En central fråga när det handlar om stereotyper är att alla människor vill förstå sin sociala 

omgivning. Detta inkluderar såväl miljö som andra människor. Intrycken, speciellt de första 

intrycken hos en människa är ofta influerade av sociala kategorier med tillhörande 

stereotyper. Senaste forskningen skiljer på minst två separata processer som ligger bakom de 

effekter stereotyper ger (Krieglmeyer & Sherman 2012). Första processen handlar om att när 

vi ser människor aktiveras stereotyper som finns lagrade i minnet. Denna process kallas 

stereotype activation. Den andra processen som används kallas stereotype application som 

innebär att stereotyper tillämpas för att forma ett intryck av människor. Stereotype activation 

är följaktligen tillgängligheten av kunskap om sociala grupper i kontrast till stereotype 

application som handlar om användning av stereotyper för att döma medlemmar i en viss 

grupp. Forskning visar att aktivering av stereotyper (Stereotype activation) och tillämpande av 

stereotyper (Stereotype application) kan variera som en funktion av individuella skillnader 

och situationsfaktorer (Kunda & Spencer, 2003). Det behöver dock inte vara så att vi dömer 

människor utifrån aktiveringen av stereotyper. Med det menas att en stereotyp först kan 

aktiveras men sedan väljer iakttagaren att inte döma personen baserat på den föreställningen. 

Iakttagaren är således inte motiverad att bli påverkad av den aktiverade stereotypen.  Detta 

skulle kunna illustreras genom att använda exemplet ovan som handlade om en asiatisk 

kvinna. De stereotypa föreställningarna om att hon är blyg och intelligent kan aktiveras hos 

iakttagaren men denne dömer henne inte för att vara det. Iakttagaren väljer då istället att ha ett 

öppet förhållningssätt gentemot den asiatiska kvinnan (Gilbert & Hixon 1991).  

Stereotypa uppfattningar är svåra att förändra och det behövs ofta flera motbevis för att de ska 

avta. Anledningen till detta är att människor hellre tenderar att söka information som bekräftar 

våra stereotypa uppfattningar än information som bevisar felaktigheter hos dem. Detta leder 
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till att vi ofta inte ändrar våra uppfattningar trots att vi en gång fått dem motbevisade. En 

bidragande orsak till att stereotyper är svåra att förändra är att människor har lättare för att 

komma ihåg information som stämmer överens med en stereotyp, än information som inte gör 

det (Johnson 1996).  

 

Negativa konsekvenser av stereotyper 
Som tidigare nämnts är stereotypa uppfattningar centrala för att människor ska förstå sin 

sociala omgivning (Krieglmeyer & Sherman 2012). Trots detta resulterar stereotyper i en hel 

del negativa konsekvenser. Eftersom stereotyper är förenklade generaliseringar som i många 

fall är felaktiga kan dessa leda till negativa följder som exempelvis att människor blir orättvist 

behandlande. Personer som blir stämplade utifrån andras stereotypa föreställningar får ibland 

lida för att de blir bedömda utifrån dessa. Biernat & Kobrynowicz (1997) visade exempelvis i 

sin studie att beskrivningen av att vara ”bra förälder” krävde mer involvering i 

barnomsorgsrelaterade uppgifter, såsom exempelvis blöjbyten, för kvinnor än för män.  Den 

orättvisa behandlingen i detta fall är en konsekvens av könsstereotyper, som kräver att 

kvinnor ska vara mer omsorgsgivande än män för att tilldelas titeln ”en bra förälder”.  

 

Forskning har även visat att människor tenderar att dra obefogade slutsatser om en persons 

egenskaper baserad på känd med ofta irrelevant information (Forgas & Laham 2009). Detta 

fenomen upptäcktes från början av Thorndike (1920) och kallas för haloeffekten. Kortfattat 

innebär haloeffekten att om du möter en person som på något sätt ger ett gott intryck tenderar 

du även att tilldela denne andra positiva egenskaper. Med det menas att om någon uppfattar 

en människa som attraktiv eller trevlig tilldelas denne per automatik andra positiva 

egenskaper som exempelvis att denne också är intelligent (Forgas 2011c). Haloeffekten gäller 

även det omvända, det vill säga, om en person upplevs otrevlig, tilldelas denne automtiskt 

andra negativt stämplade egenskaper trots att det inte alls behöver vara ett korrekt antagande 

(Thorndike 1920).  
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Könsstereotyper 
En central aspekt i studien handlar om hur människor bedöms utifrån stereotypa 

föreställningar kopplade kön. Under denna rubrik beskrivs därför just könsstereotyper. I 

samhället tillskrivs människor olika karaktärsdrag beroende på om de är män eller kvinnor. Vi 

konstruerar oss själva och andra människor i vår omgivning som antingen feminina eller 

maskulina. Detta hjälper oss att kategorisera varandra och bevara män och kvinnor som 

varandras motsatser. Dessa föreställningar om vilka egenskaper män respektive kvinnor 

innehar grundar sig i uppfattningar om att män och kvinnor är av naturen olika (Connel 2009). 

Inom genusvetenskapen finns en övertygelse om att kön är socialt konstruerat. Med det menas 

att det finns förväntningar på barn redan från födseln då de förväntas bete sig enligt normen: 

flickor förväntas vara feminina och pojkar maskulina. Dessa förväntningar på kön får 

människor leva med livet ut. Det finns många uppfattningar om vad som anses manligt 

respektive kvinnligt. Exempelvis beskrivs män ofta som tystlåtna, aggressiva och starka 

medan kvinnor beskrivs som pratsamma, omhändertagande, och känslosamma (Elwin-Nowak 

& Thomsson 2003). Andra uppfattningar som tycks finnas är att kvinnor är mer ömsinta, 

emotionella, uttrycksfulla och att män är tuffa, raka, dominanta och hotfulla (Beirnat & Ma 

2005). I Neff och Terry-Schmitts (2002) studie sågs egenskaper som ledarskapsförmåga, 

självständighet och dominans som manliga och lättrogenhet, eftergivenhet och känsla för 

behov ansågs kvinnliga. Vissa forskare har delat upp feminina och maskulina egenskaper till 

två olika kategorier: expressiva och instrumentella drag. Expressiva personer är exempelvis 

förestående, hjälpsamma, lojala, emotionella och sympatiska medan instrumentella personer 

bland annat är handlingskraftiga, ambitiösa, oberoende, risktagande och dominanta. 

Forskning har visat på att män anses mer instrumentella och kvinnor mer expressiva (Spence 

& Bucker 2000). Det har dock visat sig att egenskaper skiljer sig betydligt mer åt inom 

gruppen män och gruppen kvinnor än vad det gör mellan grupperna. Detta problematiserar 

benämningen av egenskaper som kvinnliga eller manliga istället för att låta egenskaperna vara 

könsneutrala (Gender school 2007). Det finns även de som anser att biologiska skillnader är 

en stark faktor som avgör att män och kvinnor väljer olika yrken och beter oss på olika sätt. 

Det brukar exempelvis hänvisas till att män har högre testosteronhalt och att de därför är mer 

våldsbenägna och mer aggressiva än kvinnor. Mäns aggression menar vissa även är 

förklaringen till att män har en fördel på arbetsmarknaden när det gäller att nå topp-positioner 

(Conell 2009). Vidare skiljer sig det som anses manligt respektive kvinnligt i olika kulturer. 

Det som anses manligt i en kultur kan anses kvinnligt i en annan. Det som dock verkar 

beständigt är att det kvinnliga är lägre värderat än det manliga (Abrahamsson 2009). 



 8 

Könsstereotypers kulturella rötter bottnar i det Hirdman (1988) kallar för genussystemet. 

Genussystemet används för att beskriva de processer som ligger till grund för mäns 

samhälleliga dominans över kvinnor. Hirdman (1988) menar att det finns processer i det 

vardagliga samspelet mellan könen som leder till att en ojämlik struktur upprätthålls i 

samhället. Kvinnor och män tillskrivs olika roller, uppgifter och positioner och vidmakthåller 

då ett ordningssystem. I detta system ligger mannen längst upp och längst ner i hierarkin 

vilket bland annat yttrar sig i att det männen gör värderas som mer viktigt vilket i sin tur leder 

till att män tjänar mer pengar och har mer makt än kvinnor. 

 

Hegemonisk maskulinitet 
Tidigare forskning från exempelvis Hirdman (1988) visar på att män är överordnade kvinnor i 

samhället. Ett viktigt begrepp för att förklara detta fenomen benämner Carrigan, Connell & 

Lee (1985) hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet används alltså för att förklara 

hur mäns dominans i samhället upprätthålls. Carrigan, Connell & Lee (1985)  beskriver den 

hegemoniska maskuliniteten som toppen i en hierarki av maskuliniteter som kännetecknas av 

att den är allmänt accepterad och en sammanslagning av kulturella ideal och kollektiv 

institutionell makt. Den hegemoniska maskuliniteten är en dynamisk process genom vilken en 

grupp skapar och upprätthåller makt och segregering.  Den är en kollektiv bild av maskulinitet 

som exempelvis de högsta nivåerna inom näringsliv och militär uttrycker och som ledande 

film- och idrottsstjärnor symboliserar. Den hegemoniska maskuliniteten värderas högst av alla 

maskuliniteter och är förknippad med makt och privilegier. Denna bild av den ”riktiga 

mannen” påtvingas män att eftersträva och lever de inte upp till eller kritiserar den 

hegemoniska maskulinitetens normer hotas de att underordnas. Män som underordnas kan 

exempelvis vara de med en annan etnisk bakgrund än västerländsk, homosexuella män eller 

män som helt enkelt inte lever upp till traditionella ideal som exempelvis de som väljer att 

arbeta i kvinnodominerade yrken (Bengtsson & Frykman 1987).  
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Samhällets stereotypa bild av män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke 
En rad tidigare undersökningar visar att män i kvinnodominerade yrken får utstå misstanken 

om att vara homosexuell eller kvinnlig (Harding 2007; Robertsson 2002; Pullen & Simpson 

2009). Den kulturella stereotyp som länkar samman manliga sjuksköterskor och 

homosexualitet innebär att två former av avvikelser binds samman, ”fel” yrkesval och ”fel” 

sexualitet. Att vara förknippad med homosexualitet och femininet som man kan kännas 

skamligt och män strävar därefter att behålla sin manlighet (Pascoe 2005).  Som nämndes i ett 

tidigare avsnitt tenderar män att eftersträva bilden av den hegemoniska maskuliniteten för att 

undvika underorderordning i form av att vara kvinnlig. Detta bekräftas i en studie gjord av 

Pascoe (2005) som beskriver hur pojkar använder ordet ”fag” eller ”faggot” som skällsord 

riktade till andra pojkar.  Dessa ord kan översättas till ”homo” eller ”bög” på svenska. Genom 

att intervjua ett antal pojkar och flickor på en skola kommer hon fram till att ordet användes 

riktat till andra pojkar för att belysa deras brist på manlighet snarare än att de faktiskt var 

bögar. En stor del av pojkarna som blev intervjuade beskrev att de använde termen ”fag” 

dagligen förutom när de var i ett sällskap med homosexuella män.  Pojkarna hade oftast inte 

heller något emot att någon var ”gay”. En av pojkarna menade att:  

 

”Being gay is just a lifestyle, It’s someone you choose to sleep with. You can still 
throw a around a football and be gay” (Pascoe 2005 s.377 )  

 

Med andra ord går det att vara ”gay” men ändå uppfattas manlig. Att bli kallad ”fag” är raka 

motsatsen till att vara manlig vilket gör att detta blir ett skällsord riktat till pojkar och män 

(Pascoe 2005). Ett strategiskt sätt för män i kvinnodominerade yrken att förhålla sig till 

dilemmat att misstänkas vara homosexuella, feminina män är att söka ”maskulina 

karriärvägar” inom det kvinnodominerade yrket eller alternativa karriärvägar. Att vara man i 

ett kvinnodominerat yrke kan delvis innebära diskriminering i och med ned graderingen i 

hierarkin men även fördelar tack vare den manliga överordningen. Detta kan liknas med 

homosexuella mäns situation i samhället som både norm och underställd (Dahle & Widding 

Isaksen 2002). 
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Omgivningens reaktioner kopplade till män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke  
I en studie gjord av Robertsson (2002) redogör manliga sjuksköterskor för attityder hos 

omgivningen angående deras yrkesval. De manliga sjuksköterskorna upplevde att de ofta 

behövde förklara sitt yrkesval och att de frågor som ställdes och attityder de mötte kunde 

uppfattas som ifrågasättande. De mötte dock ibland även positiva reaktioner, men även de var 

alltid kopplade till könsroller. De positiva i kommentarerna förklarades ofta med att män på 

olika sätt var en tillgång för arbetsplatsen i och med deras ”manliga karaktärsdrag”. Män 

anses komplettera kvinnor vilket är ett antagande som grundas i uppfattningar om vad män är 

och vad män kan. Män uppfattades i Robertssons (2002) studie som fysiskt starka och 

tekniskt kunniga och tycktes också kunna bidra med andra samtalsämnen och diskussioner på 

arbetsplatsen vilket gör att de bryter ”kvinnopratet”. Manliga och kvinnliga anställda var även 

överens om att män kommunicerar mer rakt än kvinnor och att det i kvinnodominerade 

grupper kunde bli mer ”tjafs”. Både männen och kvinnorna i studien motiverade mäns ingång 

till vården med att den fysiska styrkan och tekniska kompetensen behövdes. Båda könen 

nämnde även den psykosociala aspekten, där de ansåg att män är en tillgång för det sociala 

klimatet på arbetsplatsen. I samma studie intervjuades läkare om deras syn på de manliga 

sjuksköterskorna. Ingen av läkarna tvivlade på sjuksköterskornas kompetens men ifrågasatte 

vid ett antal tillfällen deras manlighet. De beskrev sjuksköterskeyrket som passande för en 

omsorgsorienterad person med feminin läggning. Detta bekräftas även av Harding (2008) som 

i sin studie redogjorde för att manliga sjuksköterskor ansåg att omgivningen hade stereotypa 

föreställningar om vad en man i ett kvinnodominerat yrke skulle vara. Dessa fördomar 

involverade tankar om att männen skulle besitta starkt feminina karaktärsdrag.  

 

Manligt kodade uppgifter på arbetsplatsen  
En annan aspekt som studeras är huruvida män i kvinnodominerade yrken förväntas utföra 

”manligt stämplade uppgifter”. I detta avsnitt lyfts det därför fram vad forskning fastslår 

angående mäns arbetsuppgifter i kvinnodominerade arbetsplatser. Studier har visat att manliga 

sjuksköterskor upplever att omgivningen räknar med att de besitter speciellt bra kompetens 

inom vissa områden som en följd av deras könstillhörighet. Områden som nämnts i studier är 

exempelvis att män förväntas utföra tekniska uppgifter fysiskt tunga uppgifter samt hantera 

arga eller hotfulla patienter i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor (Nilsson & 

Sätterlund-Larsson, 2005; Pullen & Simpson, 2009). De manliga sjuksköterskornas kollegor 
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kunde vända sig till dem vid exempelvis tekniska problem trots att männen själva inte ansåg 

att de var tekniskt kunniga. De manliga sjuksköterskorna upplevde att de blev tilldelade titeln 

”teknikgurus” och att de fick utföra uppgifter som omgivningen förväntade sig att de skulle 

vara duktiga på och uppskatta (Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005).  Denna typ av 

uppdelning av arbetsuppgifter handlar alltså om vad som förväntas vara manligt på samma 

sätt som kvinnor förväntas göra uppgifter som anses kvinnliga. Detta kan liknas vid den 

könssegregering Åberg (2001) kallar för den vertikala glidande könssegregeringen, som hon 

anser inträder trots att kvinnor och män har samma utbildning och befattning inom en 

organisation. Orsaken till denna segregering kan ha med den sociala konstruktionen av 

maskulinitet att göra där könsarbetsdelningen ger män möjlighet att särskilja maskulinitet från 

femininitet. Män i kvinnodominerade yrken tenderar följaktligen att söka sig till maskulina 

nischer som överensstämmer med samhällets och omgivningens beskrivning av maskulinitet. 

Detta kan ses som en del av maskulinitetskonstruktionen som i sin tur påverkar 

könssegregeringen inom yrket (Dahle & Widding Isaksen 2002). Den glidande vertikala 

könssegregeringen kan även kopplas till genussystemet där både män och kvinnor 

reproducerar könsskillnader för att bibehålla ordningen där könen är varandras motsatser 

(Hirdman 1988). Bengtsson & Frykman (1987) diskuterar i sin studie hur det kommer sig att 

den manliga dominansen upprätthålls. De menar att både kvinnor och män har ett gemensamt 

projekt att reproducera den. Kvinnor vill dölja underordningen och män vill behålla makten.  
Manlig stereotyp – ger en skjuts i karriären?  

 

Ett flertal studier visar att män kan ha vissa fördelar i karriären genom att arbeta i ett 

kvinnodominerat yrke. Robertsson (2002) Williams (1995) och Kvande (2002) använder sig 

av uttrycket ”the glass escalator effect” för att förklara hur män i kvinnodominerade yrken 

har lättare att avancera än deras kvinnliga kollegor. Begreppet beskriver att det finns 

föreställningar om hur en ledare eller chef ska vara. Dessa föreställningar anses stämma bättre 

in på män än kvinnor. Män innehar därmed oftare ledande positioner även i 

kvinnodominerade yrken. Harding (2008) beskriver i sin studie hur manliga sjuksköterskor 

upplever stor press på sig från både anhöriga och arbetskollegor att eftersträva högre och 

viktigare positioner. Detta då de anses besitta den kompetens som krävs, även om det inte är 

det minsta intressant för dem. Hirdman (2001) menar att detta är en konflikt mellan att inneha 

privilegier men även att inte identifiera sig med de förväntningar omgivningen har. Dessa 

privilegier och förväntningar tilldelas män till följd av att mannen benämns som normbärare.  
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I en senare studie av Price-Glynn & Rakovski (2012)  kritiseras ”the glass escalator effect” 

för att inte ta hänsyn till ett intersektionellt perspektiv som innebär att flera 

diskrimineringsgrunder binds samman, såsom exempelvis kombinationen av etnicitet och 

kön. Genom att sammanbinda dessa skulle en förändring ske i huruvida det är lätt eller inte att 

avancera inom ramen för ett kvinnodominerat yrke.  Price-Glynn & Rakovski (2012)  påpekar 

att även om bristande jämställdhet förekommer inom organisationer framstår ändå 

medborgarskap, ras, anläggningstyp och storlek som de viktigaste faktorerna när det kommer 

till fördelar inom avancemang för arbetstagare. Price-Glynn & Rakovski (2012) poängterar i 

bakgrund till detta resultat att en revidering av ”the glass escalaor effect” bör göras. 
 

Sexualization of mens touch 
Män som väljer att arbeta inom yrken som kräver viss kroppskontakt med andra människor 

får uppleva en del motstånd. Förklaringen till detta är att det förekommer en stereotyp 

uppfattning i samhället som säger att män skulle vara farliga eller översexuella. Kvinnor 

tilldelas ingen sådan stämpel utan upplevs i stället ofarliga, känslomässiga och omvårdande. 

Den stereotypa bilden som riktas mot män i vårdande kvinnodominerade yrken gör att 

männen upplever begränsningar vid nära kontakt med exempelvis patienter eller skolelever 

(Simpson 2004; Pullen & Simpson 2009). En manlig förskolelärare i Pullen & Simpsons 

(2009) studie beskrev problematiken på följande vis:  

 

There are certain things I can’t do with the children, I can’t hug children as much 
as a woman teacher would be able to do, because again it would be seen as being 
too close and too intimate with them, which is nonsense, but it still would be seen 
. . . (as inappropriate). I should be able to hug somebody as much as a woman 
should be able to hug someone . . . (Pullen & Simpson 2009, Matt, teacher s.578) 

 

Evans (2002) beskriver detta etablerade fenomen som “sexualization of mens touch” och kom 

i sin studie fram till att de manliga sjuksköterskorna levde med en ökad sårbarhet och ett 

ständigt behov av att vara försiktig med att röra vid patienterna.  Denna situation hämmar 

manliga sjuksköterskor att utföra det omsorgsarbete de är menade att göra. I studien nämns 

också ett antal strategier de manliga sjuksköterskorna tog till för att förbättra situationen: 

Strategi 1: Att ta sig tid att bygga upp tillit före vidröring av patienten. Denna strategi var 

viktigare när det handlade om kvinnliga patienter. Stategi 2: Att försöka behålla förhållandet 

med patienten formellt genom att skaka hand. Detta sätter standarden för interaktionen och 

gör att patienten känner sig mer trygg. Strategi 3: Att se till att se ut som en traditionell 

sjuksköterska. Detta kunde exempelvis vara genom att bära en vit uniform. Strategi 4: Att 
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arbeta i ett ”team” med kvinnliga kollegor i situationer som kunde kännas otrygga. Sådana 

situationer kunde till exempel vara när en kvinnlig patient skulle tittas till på natten, när de 

skulle gå in i rum med tonårsflickor eller när de behövde göra något som krävde att röra vid 

en kvinnlig patient. Strategi 5: Att delegera ut uppgifter som inkluderade intimitet med 

kvinnliga patienter till kvinnliga sjuksköterskor. Strategi 6: Att ändra procedurteknik för att 

minimera patientens exponering och behovet av intim beröring. Exempelvis genom att byta 

intramuskulärt injektionssätt från rumpan till låret.  

 

Det finns således en bild i samhället som innebär att män tros vara farliga eller översexuella 

när de ska utföra uppgifter som innebär nära fysisk kontakt med andra människor. Denna bild 

tycks också påverka män inom vården i deras agerande gentemot patienter på grund av att de 

använder sig av olika strategier för att försöka förbättra situationerna som involverar nära 

fysisk kontakt (Evans 2002; Simpson 2004; Pullen & Simpson 2009)..  
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Metod  
I denna del redogörs valet av metod, studiens urval, hur intervjuerna har genomförts, 

bearbetning av analys och data, kvalitetskriterier samt etiska överväganden.  

 

Metodval 
Det är syfte och frågeställningar som har lagt grunden för metodvalet i denna studie. Då syftet 

med studien var att undersöka manliga undersköterskors upplevelser av ett fenomen valdes 

kvalitativ metod för studien. En kvalitativ metod fungerar bra när förståelsen för 

informanterna är centralt (Kvale & Brinkmann 2009).  Intentionen var att ta reda på manliga 

undersköterskors uppfattningar angående stereotypa föreställningar riktade till dem. För att ta 

reda på deras uppfattningar utfördes semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innehåller teman och förslag på väsentliga frågor. Samtidigt finns det dock även 

möjlighet att ändra frågornas form och ordningsföljd. I en semistrukturerad intervju 

koncentrerar forskaren sig på informanternas egna upplevelser av teman för att sedan kunna 

tolka de fenomen som kommer upp under intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (Se Bilaga) som utgick från 

studiens frågeställningar.  Intervjuguiden utformades med ett antal teman med frågor 

kopplande till dem.  För att testa intervjuguiden utfördes en pilotintervju med en man som 

arbetar inom ett kvinnodominerat yrke. En pilotintervju är en intervju som utförs innan den 

används i studien för att säkerställa intervjuguidens kvalité (Kvale & Brinkmann 2009). Detta 

minskade även risken för missförstånd i kommande intervjuer då frågorna kunde 

omformuleras och förtydligas efter pilotintervjun. 

 

Urval och bortfall  
Informanterna i studien var manliga undersköterskor som samtliga är anställda vid 

Landstinget i Umeå. Att intervjua just manliga undersköterskor valdes eftersom denna grupp 

väldigt sällan har intervjuats i liknande tidigare forskning. Informanterna arbetar på olika 

avdelningar vilket gör att studiens resultat kommer från skilda kontexter inom ramen för 

undersköterskeyrket. Samtliga informanter är uppväxta i Sverige vilket innebär att de har 

samma kulturella bakgrund. Urvalet i studien kan liknas vid ett så kallat klusterurval. I ett 

klusterurval återfinns individerna naturligt grupperade. Det kan till exempel vara barn i en 

skolklass, spelare i ett fotbollslag eller läkare på en vårdcentral (Bryman 2001). I denna studie 

var informanterna naturligt grupperade som anställda undersköterskor vid Landstinget i 
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Umeå. Jag tog kontakt med HR-staben vid Landstinget i Umeå och tilldelades en lista med 

kontaktuppgifter till samtliga anställda manliga undersköterskor. Därefter kontaktades de 

anställda via mail och/eller telefon. Informanterna valdes baserat på vilken avdelning de 

arbetade på samt deras eget intresse att vara med i studien. Avsikten var även att välja 

informanter från olika avdelningar för att få en bred bild av undersköterskornas upplevelser.  

Enligt planen skulle sammanlagt sex manliga undersköterskor intervjuas men det blev ett 

bortfall då en informant tackade nej precis innan intervjutillfället.  Sammanlagt intervjuades 

därför fem manliga undersköterskor. Efter att ha utfört samtliga fem intervjuer upplevdes 

informationen från informanternas utsagor tillräckliga då de gav svar på frågeställningarna i 

intervjuguiden. Således var det inte relevant att uppsöka fler deltagare.   

 

Intervjuerna 
Enligt planen skulle samtliga intervjuer göras på trygga och lugna platser. Detta för att 

informanterna skulle känna sig bekväma i situationen. En trygg och bekant plats kan resultera 

i att informanten vågar ge mer öppna och utförliga svar (Kvale & Binkmann 2009). Tre 

intervjuer utfördes i informanternas hem, en utfördes i ett personalrum på en informants 

arbetsplats och en på ett café i centrala Umeå. Förhoppningen var att intervjuerna skulle 

kunna hållas i informanternas hem eller på deras arbetsplats eftersom dessa platser är trygga 

och kända för dem. En intervju hölls dock på ett café vid ett avskilt bord. Förmodligen kände 

den informanten sig ändå avspänd i denna miljö då det var han själv som föreslog platsen. 

Intervjun utfördes dessutom relativt avskilt från andra människor vilket gjorde att upplevelsen 

kunde liknas vid att vistas i ett enskilt rum. 

  

Intervjuerna utfördes genom personliga möten vilket innebar bättre kontakt med 

informanterna samt att det gavs möjlighet till att ta del av kroppsspråk och reaktioner för att få 

en djupare förståelse för deras berättelser. Personliga möten gjorde det även lättare att få en 

tillitsfull relation med informanten i jämförelse med telefonintervjuer. Vid de direkta 

intervjuerna användes ögonkontakt och leenden för att skapa en god relation (Bryman 2001). 

Viktiga redskap vid intervjuerna var möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att få mer 

utförliga svar. Vid ett flertal tillfällen användes standardiserade sonderande frågor som 

innebär att till exempel fråga ”kan du ge ett exempel på detta?” eller ”finns det några fler 

anledningar till detta?” (Bryman 2001). Spegling, som innebär upprepning av det informanten 

sagt användes i samtliga intervjuer för att säkerställa att informationen förståtts rätt. Tystnad 

användes som en strategi för att ge informanten möjlighet att tänka efter och reflektera över 
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det denne sagt (Kvale & Brinkmann 2009). Efter varje intervju gavs informanten tillfälle att 

ställa frågor, förtydliga information som delgivits och/eller lägga till något som denne glömt 

eller ville ha sagt. Intervjuernas längd varierade som beräknat mellan 35-50 minuter beroende 

på hur omfattande svar informanterna gav.  

 

Bearbetning och analys av data 
För att säkerställa att ingen information skulle glömmas bort spelades varje intervju in med 

informanternas godkännande. Samtliga intervjuer transkriberades sedan ordagrant för att 

garantera att ingen relevant information skulle falla bort. En del avsnitt från intervjuerna 

transkriberades inte eftersom de ansågs klart irrelevanta i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Att transkribera intervjuerna själv gjorde att bearbetandet och analyserandet 

av materialet påbörjades redan i det skedet (Fejes och Thornberg 2009). Första steget efter 

transkriberingen var att läsa igenom materialet noggrant för ett få en helhetsuppfattning samt 

se mönster i svaren. Succesivt markerade jag bärande meningar som jag sedan delade upp i 

kategorier. Kategorierna resulterade senare i ett antal teman. Denna metod kallas kodning 

(Fejes och Thornberg 2009). Till en början kodades intervjuerna enskilt. Detta för att få 

förståelse för varje individs upplevelser. Därefter försökte jag hitta likheter och skillnader i 

informanternas svar. Efter att ha gjort detta byggdes ett stort antal kategorier. En del av 

kategorierna uppfattades som mindre relevanta i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar vilket gjorde att de sorterades bort. Kodningen resulterade slutligen i fem 

teman: Samhällets generella bild av män i kvinnodominerade yrken, Reaktioner från 

omgivningen kopplade till att männen arbetar i ett kvinnodominerat yrke, Bemötande av 

patienter, Uppgifter på arbetsplatsen samt Omgivningens förväntningar på utveckling och 

karriär. Dessa teman stämmer väl överens med de teman som återfinns i intervjuguiden samt 

i tidigare forskning. Förklaringen till detta är att materialet som kom in från intervjuerna 

överensstämmer väl med de teman jag valde att utgå ifrån redan vid startskedet. De valda 

temana i intervjuguiden baserades på teori, vilket betyder att teori har utgjort utgångspunkten 

i det material som samlats in. Avsikten var att bekräfta alternativt modifiera tidigare forskning 

och teorier, vilket innebär att jag använt mig av ett så kallat deduktivt förhållningssätt (Fejes 

och Thornberg 2009).  
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Kvalitetskriterier 
Under studiens arbetsgång har kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet tagits i beaktning. 

Med validitet menas att forskaren undersöker det denne avser att undersöka. Inom kvalitativ 

forskning är forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet central för att studien hålla god 

validitet (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka validiteten i studien användes ett reflexivt 

förhållningssätt som innebär en genomgående reflektion över metodval och 

tillvägagångssätten samt vad de kan ge för konsekvenser.  

 

Inom forskning brukar det talas om intern validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas 

en god överenstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar. Den inre validiteten kan exempelvis vara att beskriva forskarens förförståelse. Med 

förförståelse menas att ingen forskning är helt objektiv utan alla människor bär med sig 

förutfattade meningar och subjektiv förståelse för ett visst fenomen (Fejes och Thornberg 

2009) Uppsatsen påverkas således av vem jag är och hur mina tidigare erfarenheter har format 

mig vilket betyder att förförståelsen för det studerade ämnet är relevant att redogöra för. 

Under min uppväxt och hela mitt liv har det funnits ett intresse för problematik koppat till 

genusordningen och därmed har kunskap samlats inom området ända fram till idag. Under 

min studietid inom personalvetarprogrammet har ämnet genus studerats och 

genusperspektivet har även genomsyrat många av programmets övriga kurser. Detta medför 

kunskap inom området som färgar av sig i min förståelse och tolkning i studien.  

 

Ytterligare en strategi för att öka validiteten i studien är att min intervjuskicklighet har 

förbättrats genom att utföra en pilotintervju. Genom att göra pilotintervju gavs tillfälle att 

träna på min intervjuförmåga för att förbättra kvalitén inför den verkliga intervjusituationen. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är intervjun ett hantverk som forskaren måste träna på.  

 

Med reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram i studien är framtaget på ett 

tillförlitligt sätt. Inom kvantitativ och kvalitativ forskning är reliabilitet lika med 

reproducerbarhet, det vill säga att studien ska kunna repeteras av en annan forskare och få 

samma resultat. För att nå hög reliabilitet är det viktigt att vara så konsekvent som möjligt i 

sin datainsamling (Fejes och Thornberg 2009). Med detta i åtanke utformades en 

intervjuguide för att stärka reliabiliteten. Intervjuguiden har använts vid samtliga intervjuer. 

Den hjälpte mig att vara konsekvent i mina frågeställningar och gjorde också att det fanns en 

färdig struktur med olika teman att luta mig tillbaka på. Den utförda pilotintervjun gav mig 
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även möjlighet att ändra och justera ett antal bristfälliga frågor. Även detta ökar kvalitén och 

därmed reliabiliteten i studien.  

 

Etiska överväganden 
Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till ett antal etiska riktlinjer. I dessa ingår 

forskningskrav och individskyddskrav. Forskningskravet innebär att forskningen inriktas på 

väsentliga frågor, håller hög kvalitet, att kunskaper fördjupas och utvecklas samt att metoder 

förbättras (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskrav innebär att individer inte får utsättas för 

psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskraven 

innehåller fyra huvudsakliga etiska principer, nämligen Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

medvetandegör informanten om studiens syfte samt vilka villkor som är aktuella 

(Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare fick information om studiens syfte och de 

aktuella villkoren redan vid första kontakten via telefon eller mail. Informanterna 

informerades även om vad studien skulle handla om vid intervjutillfällena för att skulle känna 

sig trygga. Vidare är samtyckeskravet en central etisk princip som betyder att forskaren ska 

inhämta samtycke från deltagaren samt informera om att hen när som helst kan avbryta sitt 

deltagande i studien utan konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002). Detta medvetandegjordes 

samtliga informanter om vid intervjutillfället och gav därefter sitt samtycke.  

Konfidentialitetskravet inbegriper att informanternas personuppgifter förvaras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet 2002).  Informanterna försäkrades om att 

deras personuppgifter skulle hållas konfidentiellt, vilket jag även stod fast vid genom att inte 

nämna informanternas namn eller specifika ålder i uppsatsen. Transkriberingsmaterial har 

även hållits utom räckhåll för obehöriga. Nyttjandekravet som kort kan beskrivas med att 

insamlad data enbart kommer användas för studiens ändamål uppfylldes genom att 

informanterna informerades om detta vid startskedet av intervjuerna (Vetenskapsrådet 2002). 
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Resultat och analys 
Nedan ges en mer ingående presentation av studiens informanter för att få en bättre inblick i 

deras ålder och arbetslängd. Därefter presenteras de fem olika teman som analysen resulterade 

i. Dessa teman är: Samhällets generella bild av män i kvinnodominerade yrken, Reaktioner 

från omgivningen kopplade till att männen arbetar i ett kvinnodominerat yrke, Bemötande av 

patienter, Uppgifter på arbetsplatsen samt Omgivningens förväntningar på utveckling och 

karriär. Under varje tema ges en summering av de mest relevanta resultaten från intervjuerna 

utifrån syfte och frågeställningar i form av beskrivande text samt citat. Efter redogörelsen av 

resultatet görs en analys kopplat direkt till varje tema.  

 

Informanterna 
Studiens fem informanter har tilldelats fiktiva namn för att garantera anonymitet. 

Informanterna är alla manliga undersköterskor mellan 25-40 år anställda vid Landstinget i 

Umeå. De arbetar på olika avdelningar och deras anställningstid varierar mellan 5–15 år. Alla 

informanterna uppgav att de var en minoritet manliga undersköterskor på deras avdelningar 

och att det sett ut så i stort sett under hela deras arbetsperiod. Vidare är samtliga informanter 

uppväxta i Sverige.  

 

Samhällets generella bild av män i kvinnodominerade yrken 
Nedan redogöras informanternas tankar angående samhällets generella uppfattning av män 

som arbetar i ett kvinnodominerat yrke. Informanterna gavs alltså möjligheten att reflektera 

över om det finns någon generell stereotyp i samhället kopplade till män som arbetar i 

kvinnodominerade yrken.  Två av informanterna lyfter upp att män i kvinnodominerade yrken 

kunde misstänkas vara homosexuella. Informanten Klas uttrycker sig på detta vis:  

 

Haha, jag höll på att säga bög! Det stämmer ju då lustigt nog in på mig men, ja jag 
tror att det är ganska vanligt att folk tror att man är det. De andra killarna jag 
jobbar med är ju väldigt ”manly men” dock. (Klas)  

 

En annan informant, Mattias, uttrycker också att män i kvinnodominerade yrken kan 

förknippas med homosexualitet samt att det kanske ligger en aning sanning i det. Han 

identifierar sig dock inte själv med den bilden. Mattias uttalar sig så här: 
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Alltså många tror ju säkert att vi är bög när vi jobbar som undersköterska med 
kvinnor men det är vi ju inte, haha. /…/ man kanske är lagd åt det hållet. Jag vet 
inte. Jag ser det inte alls så.”  (Mattias) 

 

De två informanterna beskriver att orsaken till att samhällets bild av att män i 

kvinnodominerade yrken skulle vara homosexuella är att mäns homosexualitet förknippas 

med kvinnlighet. Detta gör således homosexuella män mer passande i kvinnodominerade 

yrken som i sin tur leder till att människor per automatik tänker att män inom exempelvis 

vården är homosexuella. En informant beskriver i citatet nedan varför han tror att män i 

kvinnodominerade yrken kan misstänkas vara homosexuella.  

 

Anledningen att människor kanske tänker att män inom vården är homosexuella är 
att yrket har varit ett totalt kvinnodominerat yrke förut. Det var bara kvinnor som 
arbetade i vården förut. Det var ju typ som ett kall, de fick inte ens någon lön. De 
skulle bara göra det och därför anses det väl kanske vara omanligt (Klas) 

 

En av informanterna betonar i citatet nedan att människor har vissa specifika föreställningar 

om var män bör arbeta någonstans. Han menar att det blir en förvirring då en man väljer att 

arbeta exempelvis inom vården. Homosexualitet blir följaktligen en sorts förenklad förklaring 

till att vissa män likväl väljer ett kvinnodominerat yrke trots att de är män.  

 

Jag tror att människor kanske uppfattar att vi män inom vården är homosexuella 
just eftersom det är mest kvinnor som jobbar där. Så är det ju. Folk är jävligt 
inskränkta och tänker att män ska jobba på verkstad eller hålla på med någon 
gruva eller vad som helst. (Mattias) 

 

Informanterna ges sedan möjlighet att besvara frågan hur de upplever denna bild som 

inbegriper att män i kvinnodominerade yrken skulle vara homosexuella. Mattias uttrycker då 

att han inte haft några problem med att någon ifrågasatt honom på det viset men att han ändå 

tror att den bilden finns i samhället: 

 

/…/ jag har aldrig personligen upplevt det. Alltså att någon har ifrågasatt det på 
det viset. Så det är inga problem. Men jag tror att vissa kanske tänker så. (Mattias) 

 

Informanten Klas är själv homosexuell men uttrycker inte att han varit med om att någon 

kommenterat att han är det: 

 

Haha, för mig blir det ju så konstigt för det stämmer ju. /.../ men jag har inte 
upplevt att folk kommenterar det. (Klas) 
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De två informanterna uttrycker således att de upplever att det finns en bild i samhället som 

säger att män i kvinnodominerade yrken misstänks vara homosexuella men de menar dock att 

de inte bemöts av människor i omgivningen som uttrycker något sådant.  

 

En annan informant, Magnus, besvarar frågan om hur samhällets bild av män i 

kvinnodominerade yrken ser ut på ett lite annorlunda sätt. Han menar att samhället kanske tror 

att män som arbetar inom kvinnodominerade yrken är mjäkiga män. Informanten fortsätter 

sedan med att förklara att det inte är något han tror andra manliga undersköterskor eller han 

själv bryr sig om: 

 

Alltså det enda jag kan tänka mig är att man på något vis målar ut en bild av att vi 
män i kvinnodominerade yrken är mjäkiga män. Men jag tror snarare att de män 
som jobbar inom vården och omsorgen, i och med att de har tagit klivet att gå in i 
ett lågstatus yrke, eller ett kvinnoyrke så tror jag att om man blir kallad mjäkig så 
har man sådant avstånd till det och har sådan självkänsla att man bryr sig inte. /…/ 
Vad andra tycker och tänker om mitt jobb bryr jag mig inte så mycket om.” 
(Magnus) 

 

Under detta tema uttrycker informanterna sammantaget att bilden som finns i samhället 

handlar om att männen antingen är homosexuella eller mjäkiga.  

 

Analys av ”Samhällets generella bild av män i kvinnodominerade yrken” 
Resultatet visar att majoriteten av informanterna tänker sig att det finns en bild i samhället 

som länkar samman män i kvinnodominerade yrken med homosexualitet och kvinnlighet. 

Detta stämmer överens med några tidigare studier som visar att män som arbetar i 

kvinnodominerade yrken får utstå misstanken om att vara homosexuella eller kvinnliga 

(Robertsson 2002; Pullen & Simpson 2009). Enligt Pascoe (2005) är det en skam för män att 

bli förknippade med homosexualitet och femininitet och att män därför gör allt för att behålla 

sin manlighet. En av informanterna uttrycker att bilden existerar men att den inte påverkar 

honom i hans vardag. Två av informanterna markerar ett visst avståndstagande från bilden. En 

av dem menar att han själv aldrig upplevt att omgivningen ifrågasatt honom på det sättet 

vilket gör att han i sin vardag inte uppfattat några problem med den. Det går här att utläsa att 

om han hade utsatts för sådana antaganden från sin omedelbara omgivning hade det varit ett 

större problem.  En annan informant uttrycker att samhället möjligen målar upp en bild av att 

män inom kvinnodominerade yrken är mjäkiga män. Ordet mjäkig ligger nära ordet fag i 
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betydelse. Pascoe (2005) förklarar i hennes studie att fag är ett skällsord riktat till män som 

innebär att de är kvinnliga. Informanten beskriver vidare hur han inte han bryr sig om att det 

finns en sådan bild, utan tror att män i kvinnodominerade yrken har tillräckligt bra självkänsla 

och tar avstånd från en sådan uppfattning. Informanten menar alltså att en sådan generell 

föreställning troligen inte påverkar män som arbetar i kvinnodominerade yrken, men betonar 

ändå att mjäkigheten, det vill säga det som anses kvinnligt är något män tar avstånd ifrån. Att 

de två informanterna markerar sitt avståndstagande till kvinnlighet kan relateras till mäns 

motstånd mot att anses homosexuella och/eller feminina genom att sträva efter att ligga så 

nära bilden av den hegemoniska maskuliniteten som möjligt (Bengtsson & Frykman 1987).  

 

Reaktioner från omgivningen kopplade till att männen arbetar 

inom ett kvinnodominerat yrke  
Under denna rubrik redogörs för hur de manliga undersköterskornas närmaste omgivning 

reagerar på att de arbetar inom ett kvinnodominerat yrke. En gemensam uppfattning hos 

samtliga informanter är att omgivningen ser männens ingång i vården (ett kvinnodominerat 

yrke) som något positivt. I alla intervjuer nämns den närmaste omgivningens positiva 

kommentarer till männen kopplade till att de arbetar inom vården, eller generellt ett 

kvinnodominerat yrke. En av informanterna beskriver de positiva reaktionerna så här:  

 

Alltså de bilderna jag har fått från folk som jag har träffat och pratat med är att de 
tycker att det är jävligt positivt att jag jobbar i ett kvinnodominerat yrke, eller 
vården överhuvudtaget egentligen. De flesta säger bara: ”fan så jävla king alltså” 
(Mattias) 

 

Det gavs även möjlighet för informanterna att reflektera kring vad det är som gör att 

människor i deras omgivning ger dessa positiva reaktioner kopplade till att de är män inom ett 

kvinnodominerat yrke.  Tre av de fem informanterna poängterade att människor föreställer sig 

att lönen kunde tänkas öka om fler män arbetade som undersköterska, och att de därmed 

reagerade uppskattande. I citatet nedan beskriver informanten Magnus att människor tänker 

sig att lönen kan öka om män inträder vården. 

 

Ja men det är väl att man vill att det ska hända någonting. Att man ska få upp 
lönerna. Det säger ju kvinnor i yrket själv och även från fackligt håll och chefer 
säger att det behövs mer män i vården för att lönen ska komma upp. (Magnus) 
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Informanten Magnus beskriver dessutom i citatet nedan varför han tror att lönen skulle öka 

om fler män återfanns kvinnodominerade yrken. Han menar att män skulle bidra med att vara 

mer raka och tydliga gällande att de vill ha mer lön, vilket troligen skulle bidra med en 

löneökning generellt yrket. 

 

Vi är ju män. Vi är ju på ett annat sätt än kvinnor. Vi säger vad vi tycker och vill 
inte ta konsekvenserna. /…/ vi säger att vi vill ha mer betalt, punkt slut. (Magnus) 

 

Majoriteten av informanterna menade att de positiva reaktionerna kunde bero på att män är 

starkare än kvinnor. Eftersom det förekommer mycket tunga lyft i undersköterskeyrket tror 

informanterna att det blir mindre slit för samtliga och att det eventuellt kan kännas tryggare. 

Ett exempel på ett sådant uttalande kommer från informanten Andreas och exemplifieras 

nedan:  

 

”Det ju ett ganska fysiskt tungt jobb så då är det väl bra för avlastning så. Det blir 
inte lika slitigt på något sätt.”(Andreas) 

 
En annan orsak till de uppskattande reaktionerna förmodar två av informanterna har att göra 

med att fler män inom vården tros bidra till ett bättre arbetsklimat. Det uttrycks att klimatet 

skulle bli öppnare, rakare och att mindre ”skitsnack” bakom ryggen skulle förekomma. 

Informanten Andreas beskriver detta på följande vis:  

 

Sen stämningen också, att det blir väldigt öppet med mer män. /…/ kanske inte att 
kvinnorna tuffar till sig men kanske att man vågar säga mer när man vet att man 
har stöd. Annars kan det ju vara mycket att man pratar bakom ryggen på varandra. 
Det blir istället att man blir mer rak. (Andreas) 

 

Analys av ” Reaktioner från omgivningen kopplade till att männen arbetar 

i ett kvinnodominerat yrke” 
Sammantaget går det att utläsa att samtliga informanter upplever den närmaste omgivningens 

reaktioner som uppskattande och positiva. Alla har hört människor säga att ”det är bra med 

män inom vården”.  När informanterna fick resonera fritt om varför de trodde att människor 

reagerar på ett sådant sätt nämnde de att anledningarna kunde vara mäns fysiska styrka, mäns 

bidragande till bättre arbetsklimat samt förhoppningar om män inom vården skulle bidra till 

att höja lönerna.  Dessa tre faktorer nämndes även i studien av Robertsson (2002) där han 

intervjuade vårdpersonal om varför de ansåg att det är bra med män i vården. De intervjuade 
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belyste även där att arbetsklimatet kunde bli bättre med fler män och att män skulle bidra med 

att bryta det så kallade ”kvinnopratet” och tjafset. Både de manliga och kvinnliga intervjuade 

var överens om att män kommunicerar mer rakt och öppet och att det skulle vara bra för en 

arbetsgrupp.  Av de två informanterna i min studie som nämner detta faktum instämmer en 

med att män skulle bidra med något positivt till en arbetsgrupp genom att göra klimatet mer 

öppet och rakt, medan den andra informanten inte tror att män skulle bidra med det.  I samma 

studie av Robertsson (2002) exemplifierar majoriteten av informanterna hur mäns fysiska 

styrka kunde vara något som anses behövas i vården samt att människor har förhoppningar 

om att lönen skulle komma att öka om män återfanns i yrket.  Även detta i likhet med 

informanterna i min studie där majoriteten belyser dessa aspekter.  I likhet med Robertssons 

(2002) informanter resonerar de i min studie om samhällets föreställningar om vad män kan 

bidra med i kvinnodominerade yrken, i synnerhet inom vården. Informanternas tankar kan 

länkas samman med stereotyper om vad som anses manligt. De nämner bland annat att män är 

mer raka och fysiskt starka vilket är karaktärsdrag som förknippas med maskulinitet enligt 

forskare (Elwin-Nowak & Thomsson 2003; Beirnat & Ma 2005).  En av informanterna 

resonerar också kring att en förväntad löneökning med fler män inom vården skulle ha en 

koppling till att män är mer raka och tydliga med att de vill ha högre lön. Även detta är en 

stereotyp bild av vad manlighet är (Beirnat & Ma 2005). Sammantaget är många av 

resonemangen just kopplade till stereotyper snarare än att stereotyper problematiseras. 

Informanterna nämner inget om att omgivningen ifrågasatt deras sexuella läggning eller 

tillsatt dem feminina karaktärsdrag liksom under föregående rubrik. Till skillnad från 

Robertssons (2002) studie visar informanterna inte att de behöver försvara sitt yrke i 

vardagen.  

 

Bemötande av patienter 
Informanterna fick under denna rubrik svara på om de upplever att patienters bemötande 

skiljer sig gentemot manliga och kvinnliga undersköterskor när uppgifter som involverar nära 

fysisk kontakt ska utföras. Majoriteten av informanterna upplever i stort sett inte att det är 

någon skillnad i bemötandet gentemot manliga och kvinnliga undersköterskor i sådana 

situationer.  I helhet nämner informanterna att det inte skiljer sig nämnvärt huruvida en kvinna 

vill att en kvinnlig undersköterska hjälper henne jämfört med att en man vill att en manlig 

undersköterska hjälper honom vid intima situationer. Båda situationerna förekommer. I citatet 

nedan beskriver Magnus att det bästa är om en kvinnlig undersköterska hjälper en kvinnlig 

patient och att en manlig undersköterska hjälper en manlig patient.  
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Generellt kan man väl säga att det vanligaste är väl att det fungerar bäst med en 
manlig underskötare till en manlig patient och en kvinnlig undersköterska till en 
kvinnlig patient. Men det är inte alltid det är så.(Magnus) 

 

En annan informant uttrycker i citatet nedan att han brukar fråga de kvinnliga patienterna om 

det är okej att han utför uppgifter med nära fysisk kontakt. Han menar dock att det sällan 

brukar vara så: 

 

Jag brukar fråga de kvinnliga patienterna om det är något problem med att jag är 
man och att jag ska stoppa in kateter eller vad vi nu ska göra och jag har aldrig 
upplevt att det är något problem. Kanske vid ett fåtal tillfällen men inget jag kan 
komma ihåg så. Jag vet att det har hänt. (Mattias) 

 

Vid enstaka tillfällen har samtliga informanter varit med om att en kvinna vill att en annan 

kvinna ska hjälpa henne när uppgifter som involverar nära fysisk kontakt ska göras. Det är 

dock i undantagsfall. Enligt informanterna är det ibland av religiösa/kulturella skäl och ibland 

handlar det om personlig integritet. En av informanterna uttrycker sig såhär: 

 

Det händer ju att man får gå därifrån. Att de säger uttryckligen att jag vill att en 
kvinna ska göra uppgiften istället. /…/ Det kan vara antingen religiösa grejer eller 
integritetsgrejer /…/ Det är inget som händer varje månad. Någon gång per år 
kanske det blir så.” (Daniel) 

 

Daniel beskriver också hur han hanterar dessa enstaka tillfällen då en kvinna vill att en annan 

kvinna ska hjälpa henne 

 

/…/ då hittar jag en kvinnlig kollega. Samtidigt har man ju förståelse för det. Det 
är inget jag tar illa vid mig av alls. (Daniel) 

 

Samtliga informanter menar att det i stort sätt inte förekommer bemötande från patienter som 

antyder att de manliga undersköterskorna skulle vara översexuella. De menar att det hänt vid 

enstaka tillfällen men att det mer är ett undantag än en regel.  

 

Analys av ”Bemötande på av patienter” 
Enligt tidigare forskning kan män tilldelas en stämpel som översexuella, i synnerhet män i 

nära vårdande situationer. Detta bidrar således till att män inom vårdande yrken kan uppleva 

motstånd (Simpson 2004; Pullen & Simpsons 2009). Evans (2002) beskriver detta etablerade 
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fenomen som sexualization of mens touch och kom fram till att de manliga sjuksköterskorna i 

hennes studie levde med en ökad sårbarhet och ett ständigt behov av att vara försiktig med att 

röra vid och ta hand om patienterna. Denna bild av att män inom vårdande yrken skulle vara 

översexuella eller potentiellt farliga i vårdande situationer stämmer inte överens med hur 

informanterna upplevelever bemötande av patienter i denna studie. I studien har fokus lagts på 

hur patienter bemöter de manliga undersköterskorna i dessa situationer för att på så sätt ta 

reda på om Sexualization of mens touch reproduceras i vardagliga samspel mellan manliga 

undersköterskor och patienter. I huvudsak uppfattar informanterna inte att det förekommer 

skillnader i hur manliga och kvinnliga undersköterskor bemöts av patienter när uppgifter som 

involverar nära fysisk kontakt ska utföras. De menar i stora drag att det lika gärna kan finnas 

patienter som hellre vill att en manlig undersköterska gör sådana uppgifter, framför allt när 

det handlar om manliga patienter. Informanterna berättar att det har förekommit enstaka 

situationer då en kvinna hellre ser att en kvinnlig undersköterska hjälper dem när intima 

uppgifter ska utföras. Vid dessa tillfällen har männen använt sig av en av de sex strategierna i 

Evans (2002) studie, nämligen Strategi 5 som innebär att delegera ut uppgifter som inkluderar 

intimitet med kvinnliga patienter till andra kvinnliga anställda. En av informanterna uttrycker 

också att han brukar fråga kvinnliga patienter i förväg om det känns okej att han som man 

utför den intima uppgiften. Detta kan kopplas till en av de sex strategierna som Evans (2002) 

beskriver, nämligen Strategi 1 som handlar om att ta tid att bygga upp tillit före vidröring av 

patienten. Dessa situationer är dock ovanliga och i de allra flesta fall har patienter inga 

problem med att manliga undersköterskor hjälper dem.  

 

Gemensamt för hur de manliga undersköterskorna i studien upplever patienters bemötande i 

de ovan nämnda situationerna är att patienterna uppvisar tillit till dem. Patienterna tycks 

generellt inte enligt informanterna uppvisa några stereotypa attityder gentemot de manliga 

undersköterskorna som handlar om att de är översexuella. 

 

Uppgifter på arbetsplatsen 
Under detta tema tillfrågades informanterna om det fanns arbetsuppgifter som de utför mer än 

sina kvinnliga kollegor. Vid denna frågeställning var fyra av informanterna eniga om att de 

får göra mer fysiskt tunga arbetsuppgifter än sina kvinnliga kollegor. Informanten Daniel 

beskriver detta på följande vis:  
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Ja det är mycket bära. Sopsäckar och tvättsäckar och sådant. Det brukar väl blir 
något jag gör mer. I övrigt så är det väl ofta tunga lyft och när patienter ska upp 
och gå. Då blir det oftast “men du är ju kille så du är lite starkare, hugg tag där” 
(Daniel) 

 

Majoriteten informanter beskriver att de inte har några problem med att utföra mer tunga lyft. 

Två av respondenterna uttalar dock viss grad av irritation: 

 

Ja, alltså psykiskt så känner jag bara ibland “det finns andra än mig”. Sen har det 
också tagit på mig fysiskt. Jag har ju slitit sönder axeln en gång till exempel. Nu 
kanske det inte var för att de just bad mig att lyfta men det ökar ju absolut 
risken.(Klas) 

 

/…/ det kan störa mig litegrand “varför ska jag gå dit och lyfta för, är jag anställd 
för att lyfta folk, är det därför jag är här?”. (Magnus) 

 

Samtliga informanter menar att anledningen till att männen utför mer tunga lyft är att det 

finns förväntningar från omgivningen, både från patienter och kollegor.  Omgivningen 

föreställer sig att männen är starkare än kvinnorna och att det därmed är bättre att de tar på sig 

mer fysiskt tunga uppgifter. Informanterna menar dock att de även själva tar på sig sådana 

uppgifter eftersom det förväntas av dem. Majoriteten av informanterna menar att de inte 

tycker att det är konstigt att dessa förväntningar finns eftersom män generellt sätt är starkare 

än kvinnor.  

 

Jag tror mest att det förväntas av en. Men sen tar man ju på sig det också för att 
man vet att det förväntas av en. Det känns ju ganska logiskt rätt om man tänker. 
En del tjejer är ju ganska små. (Daniel) 

 

Vidare påpekar i stort sett alla informanter att de tilldelas mer tekniska uppgifter än sina 

kvinnliga kollegor. Några uttrycker sig dock skeptiska till varför de tilldelas dessa uppgifter. 

Informanten Andreas beskriver detta i citatet nedan:  

 

/…/ det är klart om det strular med någon teknologi. Det blir lite “men du som är 
ung och teknisk och kille, du kan ju komma hit och hjälpa”.  Men jag är ju absolut 
lika borta som dem ibland. (Andreas) 

 

Informanten Mattias beskriver att han och en manlig kollega blir positivt särbehandlade när 

det handlar om att tekniska uppgifter ska utföras. Han menar i citatet nedan att många inte ens 

försöker själva innan de ber dem om hjälp med sådana uppgifter: 
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Jag och en av mina manliga kollegor, vi umgås ju ganska frekvent och pratar rätt 
ofta och vi har nog sagt det att vi känns nog lite särbehandlade på något vis, till 
det positiva. Det är när det gäller det här tekniska då. Då det är något fel på något 
jävla operationsbord eller någon teknisk utrustning. Många försöker inte ens själv 
utan hör av sig till mig eller min manliga kollega. Vi blir lite halvvaktmästare. 
(Mattias) 

 

Samtliga informanter menar att det förväntas från kollegor att de ska utföra tekniska 

uppgifter. Informanterna anser ibland att dessa förväntningar känns obefogade och att 

kollegorna många gånger skulle klara uppgifterna själv om de bara försökte.   

 

Slutligen nämner en informant att han och de andra männen på arbetsplatsen mer ofta än 

kvinnorna får ta hand om aggressiva patienter.  

 

/…/ när det kommer lite mer aggressiva patienter. Det kan ju vara någon gammal 
alkis eller något som kan vara lite snurriga och arga. Då brukar det kunna bli killar 
som går in. (Daniel) 

 

Sammanfattningsvis upplever informanterna att det främst är förväntningar från omgivningen 

som resulterar i att de tilldelas vissa arbetsuppgifter i högre utsträckning än sina kvinnliga 

kollegor. De tar dock ändå också på sig uppgifterna eftersom det förväntas av dem.  

 
Analys av ”Uppgifter på arbetsplatsen” 
Informanterna uttalar sammantaget att uppgifter de utför mer än sina kvinnliga kollegor är 

dels tunga lyft och tekniska uppgifter. En av informanterna nämner också att männen på hans 

avdelning mer ofta tar hand om aggressiva och hotfulla patienter. Enligt tidigare forskning är 

det vanligt förekommande att dessa tre arbetsuppgifter tilldelas män i högre grad än kvinnor 

(Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005; Pullen & Simpson, 2009).  Majoriteten av 

informanterna menar att de förväntas göra dessa uppgifter vilket i sin tur leder till att de även 

tar mer initiativ till att utföra dem. I vissa fall menar informanterna att deras kvinnliga 

kollegor lika gärna skulle kunna utföra uppgifterna själva. I likhet med Nilsson & Sätterlund-

Larssons (2005) studie nämner informanterna att de blir tilldelade stämpeln att vara särskilt 

kompetenta inom det tekniska området trots att de själva inte anser sig vara det.  Det faktum 

att informanterna utför vissa arbetsuppgifter mer än sina kvinnliga kollegor kan härledas till 

”den vertikala glidande könssegregeringen” som innebär att män och kvinnor förväntas 

utföra särskilda uppgifter på arbetsplatsen till följd av sin könstillhörighet. Denna 

könsarbetsdelning uppkommer trots att männen och kvinnorna har samma utbildning och 
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position i en organisation (Åberg 2001).  Informanterna antyder att de även tar på sig att göra 

dessa arbetsuppgifter. Att de tar på sig att göra vissa ”maskulina” arbetsuppgifter kan även 

tolkas som en slags strategi att särskilja det manliga från det kvinnliga. Det kan följaktligen 

vara så att männen söker sig till mer maskulina nischer inom yrket som bättre stämmer 

överens med samhällets beskrivning av maskulinitet. Denna typ av maskulinitetskonstruktion 

skapar en könsarbetsdelning inom yrket (Dahle & Widding Isaksen 2002). Att söka sig till 

”manligt” kodade arbetsuppgifter kan även vara en del av männens strävan efter att nå bilden 

av den hegemoniska maskuliniteten (Carrigan, Connell & Lee 1985) 

 

Omgivningens förväntningar på utveckling och karriär 
Under denna rubrik berättar informanterna om omgivningens förväntningar gällande 

yrkesutveckling och karriär. För samtliga informanterna finns det eller har det funnits 

motivation till att utvecklas vidare genom att exempelvis studera. Gemensamt hos samtliga 

informanter är att någon typ av förväntan från omgivningen finns gällande deras yrkeskarriär. 

Förväntningarna kommer från både familj, vänner och kollegor.  I citaten nedan illustreras hur 

förväntningar kan komma från olika håll. I det första citatet är det kollegor som har 

förväntningar på informantens yrkeskarriär och i det andra citatet är det informantens mor: 

 

/…/ från kollegor har jag hört mycket att ”du borde ju utbilda dig vidare till 
sjuksköterska”. Sen har jag ju försökt det en gång. Det är ju lite mer ansvar i att 
vara sjuksköterska helt enkelt än undersköterska och dom tycker att jag är duktig 
så de tycker att jag borde göra det. (Mattias) 
 
/…/ det är min mor som tycker att vara undersköterska är skit. Det är ju inget 
yrke. Hon tyckte väl att man skulle bli minst sjuksköterska, men helst läkare 
givetvis för det är ju manligare. Hon är lite sådan. (Klas)  

 

Några informanter nämner även att chefer har varit involverade i att motivera dem till vidare 

utbildning. Informanten Magnus nämner att han har gått en chefsutbildning som hans chef 

rekommenderade honom att gå: 

 

Ja, alltså jag har gått en chefsutbildning. För att jag tänkte att jag skulle bli chef. 
/…/ Dels så var det min förra chef som tyckte att jag skulle gå den och då blev jag 
peppad på det. (Magnus) 

 

Informanten Anderas nämner också att hans chef vill att han ska utvecklas vidare genom att 

läsa vidare: 
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Mina chefer tycker ju att jag ska läsa vidare. Ja de vill nog att man ska utvecklas. 
Det tror jag. (Andreas)  

 

Informanten Andreas fortsätter berätta att han vid ett flertal tillfällen blivit tillfrågad att 

studera vidare till sjuksköterska men att han var väldigt bestämd i sin åsikt om att han trivs 

som undersköterska.  

 

När man får frågan om vidareutbildning för 10-15 gången och jag säger nej så 
börjar de förstå. Vi har till slut kommit fram till att jag bara vill utvecklas i min 
nuvarande yrkesroll. (Andreas) 

 
Några av informanterna uttrycker att omgivningens förväntningar troligen påverkat dem till 

viss del gällande yrkesutveckling. I de två citaten nedan beskrivs detta: 

 

Ja det är väl klart att det är en kombination av mig själv och andra människor. 
Man känner väl själv att man vill göra något annat och göra något mer också men 
det är klart att man påverkas av vad andra säger också. Får man höra mycket om 
att man ska plugga vidare och inte stanna så är det klart att det påverkar en också. 
Då börjar man tänka i de banorna. (Daniel) 

 

Jag hade ju känt att jag inte ville vara undersköterska hur länge som helst. Jag 
ville inte gå i pension som undersköterska. Jag ville göra något annat. Men det är 
väl 50/50 där också.(Magnus) 

 

Två av informanterna har vid ett tidigare skede planerat att gå vidare från sin yrkesroll som 

undersköterska. En av dem genom att gå en chefsutbildning finansierad av Västerbottens läns 

landsting och den andra genom att studera till sjuksköterska. Idag har båda lagt de planerna 

mer eller mindre på hyllan. Informanten som gick chefsutbildningen har inte fått något arbete 

och informanten som planerade att studera till sjuksköterska anser att det blir för lång 

studietid. De två informanterna beskriver i citaten nedan varför det inte längre är lika aktuellt 

att avancera:  

 

Nu har det ju gått nästan fem år sedan jag gick den där chefskursen. Nu är det 
ganska länge sen så nu kanske det inte är aktuellt längre. De har precis startat en 
ny kurs för några månader sedan.  Så då är det väl de som läser kursen nu mer 
intressanta än mig. (Magnus) 
 
/…/ under en period då jag tänkte läsa till sjuksköterska kunde man söka på något 
som heter reell kompetens. Det är liksom att man får ett bra rekommendationsbrev 
från chefen och med mycket erfarenhet så kan man förbigå vissa saker. Jag hade 
till exempel inte matte B och natur B då jag läst en industriell yrkesutbildning. 
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Min chef skrev då ett jättefint rekommendationsbrev till universitetet och tyckte 
att de skulle anta mig till sjuksköterskeutbildningen men de ville lik förbannat att 
jag skulle läsa upp matte B och Natur B och då kände jag att det ids jag inte.  
(Mattias) 

 

Kortfattat uppger tre informanter planer om att arbeta kvar i yrket. En av dem vill dock 

egentligen arbeta med någonting annat. Två informanter är tjänstlediga och planerar inte att 

återgå till undersköterskeyrket i framtiden. Sammantaget är det således tre av fem informanter 

som har för avsikt att i framtiden arbeta med någonting annat. Två informanter trivs mycket 

bra i yrket men har uppfattat förväntningar från omgivningen att utbilda sig vidare. Slutligen 

har alla informanter upplevt mer eller mindre förväntningar från omgivningen gällande deras 

yrkeskarriär. 

 

Analys av ”Omgivningens förväntningar på utveckling och karriär” 
Samtliga informanter uppger att de antingen tidigare funderat på att studera vidare eller byta 

inriktning i karriären och två informanter är för närvarande tjänstlediga för studier. Alla 

informanter anger att de har upplevt förväntningar från omgivningen gällande sin karriär och 

yrkesval.  Några har blivit påverkade av förväntningarna medan en informant sagt nej varje 

gång han blivit tillfrågad om att studera vidare. Detta kan relateras till undersökningen gjord 

av Harding (2008) som visar att manliga sjuksköterskor upplever stor press på sig från 

anhöriga och arbetskollegor att eftersträva högre och viktigare positioner. Informanten i min 

studie som vid ett flertal tillfällen fått frågan om han kunde tänka sig att studera vidare till 

sjuksköterska har upplevt en konflikt mellan att andra sätter press på honom samtidigt som 

han själv inte kan identifiera sig med deras förväntningar. Enligt Hirdman (2001) kan en 

sådan konflikt vara en följd av att som normbärare inneha privilegier men att inte identifiera 

sig med de förväntningar omgivningen har. En annan informant har i ett tidigare skede 

genomgått en chefsutbildning som hans chef motiverade honom till. Denna situation kan 

relateras till begreppet ”the glass escalator effect” som förklarar att det finns befintliga 

föreställningar om hur en ledare eller en chef ska vara som passar bättre in på män än kvinnor.  

Informantens chef hade möjligen föreställningar om att män passar bättre i chefspositioner än 

vad kvinnor gör.  En sådan situation kan således vara en förklaring till att män i 

kvinnodominerade yrken har lättare att avancera än deras kvinnliga kollegor (Williams 1995; 

Robertsson 2002; Kvande 2002).  
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Totalt sett upplever alla informanter att det finns någon form av förväntningar från 

omgivningen gällande att de ska utvecklas i sin karriär. Det antyds även att några av männen 

tros vara väl lämpade att avancera till högre uppsatta positioner. I detta fall relateras det till 

informanten som blivit tillfrågad att avancera flera gånger samt informanten som blivit 

tillfrågad att gå en chefsutbildning. Detta kan härledas till att ”the glass escalator effect” 

troligen har ett genomslag i denna kontext (Robertsson 2002; Williams 1995; och Kvande; 

2002). Det som dock inte framkommer i studien är hur kvinnliga undersköterskor blir 

påverkade av omgivningen när det gäller utveckling och karriär. Det kan vara så att även de 

får förtroende att uppnå högre positioner.  

 

Diskussion 
I denna del diskuteras till en början de mest centrala delarna av resultatet och därefter 

diskuteras mina metodval i studien. Slutligen anges förslag på vidare forskning inom området.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att bekräfta alternativt modifiera resultat från tidigare forskning 

angående fem presenterade aspekter av stereotyper om män i kvinnodominerade yrken.  I 

denna diskussion redovisas resultaten från de fem belysta aspekterna, samt huruvida de kan 

bekräftas utifrån tidigare forskning. Därefter diskuteras det övergripande resultatet i studien.   

 

Majoriteten av den tidigare forskningen på området kan mer eller mindre bekräftas i denna 

studie. De fyra områden som mest tydligt stämde överens med tidigare forskning var: 

”Samhällets generella bild av män som arbetar i ett kvinnodominerat yrke”, ”Uppgifter på 

arbetsplatsen”, ”Omgivningens förväntningar på utveckling och karriär” och ”Reaktioner 

från omgivningen kopplade till att männen arbetar i ett kvinnodominerat yrke. Det område 

som stämde minst bra överens med tidigare forskning var: ”Bemötande av patienter”. 

Under temat ”Samhällets generella bild av män som arbetar i ett kvinnodominerat yrke” 

framkom att informanterna trodde att det fanns en bild i samhället av att män i 

kvinnodominerade yrken är homosexuella och mjäkiga. Resultatet kan bekräftas från tidigare 

studier som beskriver att män i kvinnodominerade yrken stämplas med bilder av att vara 

homosexuella eller kvinnliga (Harding 2007; Robertsson 2002; Pullen & Simpson 2009).  

Ordet mjäkig kan likställas med ordet ”fag” som Pascoe (2005) beskriver som ett skällsord 

riktade till män som innebär att de är kvinnliga snarare än att de faktiskt är homosexuella. 
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Med detta resonemang anser jag att resultatet stämmer överens med tidigare forskning som 

säger att män i kvinnodominerade yrken tilldelas stämpeln som kvinnliga.  

 

Temat ”Uppgifter på arbetsplatsen” bekräftas av tidigare forskning som säger att män och 

kvinnor tilldelas olika arbetsuppgifter till följd av sitt kön (Åberg 2001). Resultatet i studien 

visade på att det fanns en del arbetsuppgifter de manliga undersköterskorna blev tilldelade 

mer än deras kvinnliga kollegor. De områden som enligt tidigare forskning tilldelas män i 

högre grad än kvinnor är: fysisk tunga uppgifter, tekniska uppgifter samt hanterande av 

aggressiva personer (Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005; Pullen & Simpson, 2009). Dessa 

tre områden lyfte informanterna i denna studie upp vilket således gör att tidigare forskning 

kan bekräftas. 

 

Tidigare studier som handlar om ”Omgivningens förväntningar på utveckling och karriär” 

kan delvis styrkas i denna studie.  Samtliga manliga undersköterskor menar i likhet med 

tidigare forskning att det finns förväntningar från omgivningen som säger att de bör avancera 

till högre yrkespositioner (Harding 2008). Att dessa förväntningar finns kan vara en förklaring 

till att män har lättare att avancera än deras kvinnliga kollegor (Robertsson 2002, Williams 

1995 och Kvande 2002). Det som dock inte kommer fram i studien är vilka förväntningar som 

finns på kvinnliga undersköterskor. Kanske är de så att de också förväntas avancera i samma 

utsträckning som männen? Det går alltså inte att med säkerhet säga att män förväntas 

avancera i högre grad än kvinnor, men det finns en möjlighet att det är så.  

 

Tidigaste forskning under temat ”Reaktioner från omgivningen kopplade till att männen 

arbetar i ett kvinnodominerat yrke” kan också till stor del bekräftas i denna studie. I likhet 

med Robertssons (2002) studie menar informanterna att de ofta möttes av positiva attityder 

kopplade till att de arbetar i ett kvinnodominerat yrke. Anledningarna till varför det anses 

positivt med män i kvinnodominerade yrken trodde informanterna i denna studie handlade om 

att män är fysiskt starka, att de kan bidra med ett bättre arbetsklimat samt att lönen kunde 

tänkas öka. Dessa tre faktorer nämndes även i Robertssons (2002) studie.  Till skillnad från 

Robertssons (2002) studie upplevde inte de manliga undersköterskorna i denna studie att 

deras yrke blev ifrågasatt. I Hardings (2008) undersökning ansåg manliga sjuksköterskor att 

omgivningen hade åsikter om att de skulle besitta starkt feminina karaktärsdrag. Detta 

upplevde inte heller informanterna i denna studie. Under detta tema kan alltså tidigare 

forskning delvis styrkas.  
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Det temat som mindre bra stämde överens med tidigare forskning var ”Bemötande av 

patienter”. Under detta tema undersöktes huruvida män i vården tilldelas en stämpel att vara 

översexuella i situationer då de måste vara fysiskt nära patienter. Fokus lades på hur patienter 

bemöter de manliga undersköterskorna i sådana situationer, det vill säga om de exempelvis 

tycker att det är obehagligt när de manliga undersköterskorna utför uppgifter som involverar 

nära fysisk kontakt. Reproduceras teorin om sexualization of mens touch i samspelet mellan 

patienter och manliga undersköterskor? I denna studie menade de manliga undersköterskorna 

att patienter generellt inte brukade visa motstånd eller missnöje när de utför arbetsuppgifter 

som involverar nära fysisk kontakt. Några informanter nämnde dock att de använder sig av 

strategier som Evans (2002) lyfter upp. Dessa var Strategi 5 som innebär att delegera 

uppgifter som inkluderar nära fysisk kontakt med kvinnliga patienter till andra kvinnliga 

anställda och Strategi 1 som innebär att bygga upp tillit före vidröring av patienten. Strategi 5 

användes dock endast vid de fåtal tillfällen när en patient specifikt önskat att en kvinnlig 

undersköterska skulle hjälpa till.  

 

En gemensam trend för resultaten i studien är att stereotypa föreställningar kopplade till 

positiva föreställningar om män kan bekräftas i högre utsträckning än negativa stereotypa 

bilder av män. Gemensamt för delarna ”Reaktioner från omgivningen kopplade till att 

männen arbetar i ett kvinnodominerat yrke”, ”Arbetsuppgifter på arbetsplatsen” och 

”Omgivningens förväntningar på utveckling och karriär” är att de positiva stereotyper riktade 

till män som framkommit i tidigare forskning till stor del kan bekräftas. Under dessa teman 

lyftes i likhet med tidigare forskning stereotypa bilder av män som att de exempelvis är 

starka, tekniskt skickliga, mer raka, lämpade att göra karriär etcetera (Williams 1995; Kvande 

2002; Robertsson 2003; Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005; Pullen & Simpson, 2009).  

 

Majoriteten av informanterna uttryckte att det eventuellt fanns en bild i samhället av att män i 

kvinnodominerade yrken kunde tänkas vara homosexuella eller kvinnliga. Homosexualiteten 

och kvinnligheten har belysts i tidigare forskning vilket gör att dessa stereotypa 

föreställningar kan bekräftas i studien (Robertsson 2002; Harding 2007; Pullen & Simpson 

2009). En intressant aspekt av detta är dock att de informanter som betonade att 

homosexualitet och kvinnlighet finns som en stereotyp bild nämnde inte att dessa bilder 

avspeglas i den närmaste omgivningens attityder till dem. De menar således att vissa 

stereotypa bilder existerar i samhället men att de inte har några konkreta exempel från sin 
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egen omgivning på att dessa föreställningar faktiskt finns. Samtliga informanter menar att den 

närmaste omgivningens reaktioner och bilder av de manliga undersköterskorna är positiva och 

att de blir bemötta på ett glatt och upplyftande sätt i relation till sin yrkesroll. Det positiva 

bemötandet trodde informanterna berodde på att männen kunde tillföra något bra till en 

kvinnodominerad arbetsplats med tanke på deras ”manliga karaktärsdrag”.  Detta kan tyckas 

motsägelsefullt då några informanter menar att det troligen finns andra föreställningar om 

män i kvinnodominerade yrken i samhället i stort, det vill säga att de skulle misstänkas vara 

homosexuella eller feminina.  

 

Genom att endast fokusera på de positiva kommentarerna från den närmaste omgivningen 

riktade till de manliga undersköterskorna skulle hela Hirdmans (1988) genussystem kunna 

ifrågasättas i ljuset av denna studie. Enligt genussystemet finns processer i det vardagliga 

samspelet mellan könen som leder till att en ojämlik struktur upprätthålls i samhället. Detta 

innebär att kvinnor och män tillskrivs olika roller, uppgifter och positioner som vidmakthåller 

ett ordningssystem. I detta fall blir de manliga undersköterskorna faktiskt upphissade gällande 

sitt val av att bryta föreställningar om kön vilket i så fall strider mot uppfattningen att vi 

människor placeras in i fack beroende på kön. Den motsägelsefulla bilden som innebär att den 

generella stereotypa bilden i samhället av män i kvinnodominerade yrken inte helt 

överensstämmer med informanternas närmaste omgivnings uppfattningar kan enligt mig 

troligen bero på att det finns normer som styr artighet i samhället.  Med det menar jag att 

människor generellt förmodligen inte bemöter andra individer direkt genom att belysa sina 

fördomar gentemot dem trots att sådana finns där.  Detta kan liknas vid Pascoes (2005) studie 

där pojkarna som intervjuades använde ordet ”fag” dagligen som ett skällsord gentemot andra 

pojkar förutom när en homosexuell person faktiskt var närvarande. Detta indikerar att det är 

acceptabelt att ha fördomar och nedlåtande attityder om människor i vissa kontexter men när 

någon berörd är i närheten går normen om artighet före.  

 

Jag anser även att ovanstående resonemang skulle kunna vara tillämpbart under temat 

”bemötande av patienter”. Här bekräftas inte tidigare forskning som säger att män skulle vara 

olämpliga i nära intima vårdande situationer. Även här kan artighet tänkas går före stereotypa 

fördomar. Ett annat resonemang i detta hänseende är att patienter många gånger är i en väldigt 

utsatt position då deras liv och välmående står på spel. I dessa situationer tror jag också att 

patienternas tankar om sitt egna välmående gå före deras eventuella fördomar gentemot de 

manliga undersköterskorna.  
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När det gäller omgivningens positiva stereotypa uppfattningar om de manliga 

undersköterskorna bekräftas dessa i betydligt högre utsträckning i studien än de som är 

negativt stämplade. Mitt resonerande leder mig även här till argumentationen om 

artighetsnormer. De positiva stereotypa föreställningarna behöver inte döljas av omgivningen 

eftersom de inte skulle skada de manliga undersköterskorna på samma sätt som de negativt 

stämplade uppfattningarna.  

 

Vidare ställer jag mig också frågan varför stereotypen om att män i kvinnodominerade yrken 

skulle vara homosexuella eller feminina behöver vara negativt stämplad? Varför tycks det 

fortfarande vara så att män tenderar att undvika att ses som feminina eller homosexuella? 

Varför tas inte en sådan föreställning som en positiv komplimang? Kanske är samhället trots 

allt inte vidare jämställt? Mitt resultat tyder på att manlighet värderas högt i och med att 

endast positiva stereotyper av män lyfts fram. Framför allt går detta att utläsa av 

informanterna när de beskriver varför männens ingång i ett kvinnodominerat yrke skulle vara 

något positivt. Orsakerna tycks ständigt härledas till just uppskattade stereotypa 

föreställningar om vad män kan tillföra en kvinnodominerad arbetsplats. Ingen av 

informanterna belyser att de positiva uppfattningarna kan bero på att männen ges chans att 

utveckla sin egen personlighet och företräda ett annat maskulinitetsideal som i sin tur kan leda 

till ändrade manliga könsstereotyper och mer jämställda relationer.  

 

Denna studie kan till stor del bekräfta tidigare forskning gällande de fem presenterade 

stereotyperna riktade till män i kvinnodominerade yrken. Undersökningen ger en uppdaterad 

version av forskning om dessa aspekter av stereotyper. Den ger även en version om 

stereotyper riktade till specifikt manliga undersköterskor som är en ovanlig grupp att 

undersöka i liknande tidigare forskning.   

 

Metoddiskussion 
En central aspekt att lyfta upp angående denna studie är att informanterna fick resonera kring 

andras eventuella stereotypa föreställningar riktade till dem. Med denna vinkel speglar inte 

utsagorna informanternas egna uppfattningar. Således skulle en studie baserad på 

omgivningens uppfattningar om stereotyper kopplade till män i kvinnodominerade yrken 

säkerligen ge annorlunda utsagor som i högre grad bekräftar tidigare forskning inom de fem 

aspekterna av stereotyper som tagits upp i studien. Framför allt tror jag att mer negativt 
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stämplade stereotyper skulle belysas. Detta eftersom åsikterna inte skulle riktas direkt till en 

man i ett kvinnodominerat yrke.  

 

Valet att göra semistrukturerade intervjuer visade sig vara en lyckad metod för 

datainsamlingen. Svaren som informanterna gav var många gånger mer uttömmande än 

väntat. Möjligheten att ställa följdfrågor och be informanterna utveckla sina yttranden var ett 

viktigt instrument för att få utförliga svar. Risken att informanterna skulle missuppfatta en 

frågeställning blev dessutom liten då de kunde förklaras igen på ett annorlunda sätt. Detta är 

en anledning till att kvalitativa intervjuer är en fördel jämfört med enkäter. Valet att göra 

kvalitativa intervjuer istället för enkäter tedde sig även självklart då jag var ute efter 

djupgående svar från ett fåtal informanter.  

 

Av samtliga fem intervjuer utfördes fyra av dem på informantens arbetsplats eller i dennes 

hem. Avsikten var att utföra intervjuerna på platser som skulle vara lugna och trygga för 

informanterna. Det visade sig även att stämningen blev väldigt lugn, behaglig och 

distraktionsfri vid utförandet av intervjuer på dessa platser. En intervju gjordes dock på ett 

café vilket inte var en helt optimal miljö. Att genomföra intervjuer på offentliga platser kan ge 

upphov till störande ljud och bristande fokus. Intervjun på cafét gick emellertid över 

förväntan eftersom vi satt i en avskild sektion. Det faktum att det var han själv som valde 

platsen bevisar även att han inte hade några problem med miljön.  

 

Genomförandet av pilotintervjun var en bra metod för att säkerställa frågornas kvalité. 

Däremot hade troligen några fler pilotintervjuer tillfört ännu bättre standard på intervjuguiden. 

En längre tid för bearbetning av intervjuguiden hade säkerligen också förbättrat dess innehåll.  

 

Vidare var planen att utföra minst sex intervjuer men eftersom en deltagare tackade nej precis 

innan intervjutillfället resulterade det slutligen i fem informanter. Detta skulle kunna kritiseras 

som ett lågt antal. Det går inte att helt säkert veta vad en eller två informanter till skulle kunna 

tillföra studien. Kanske hade fler intressanta utsagor tillkommit som varit till god användning 

för studien. Informationen från de fem informanterna anser jag dock var tillräckligt 

uttömmande för att studien skulle kunna baseras på dessa.  

 

Angående studiens urval är alla informanter uppväxta i Sverige vilket innebär att samtliga är 

formade av den svenska kulturen. Eventuellt hade undersökningen fått ett annorlunda utslag 
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om den gjorts med manliga undersköterskor från en annan etnisk bakgrund. Informanternas 

ålder varierade mellan 25-40 år vilket inte kan ses som ett brett spann. Detta innebär att 

bredden i informanternas svar eventuellt inte är lika omfattande som om gruppen hade haft 

större åldersspridning. En liten åldersskillnad mellan informanterna avspeglar dock en viss 

generations uppfattningar som även det kan anses vara ett intressant perspektiv att studera.  

 

Framtida forskning 
Denna studie är vinklad från de manliga undersköterskornas perspektiv vilket innebär att det 

är endast deras upplevelser av stereotyper riktade till dem som ligger i fokus. En intressant 

vinkel för vidare forskning hade varit att istället intervjua icke anhöriga, familj, vänner, 

kollegor eller patienter om deras stereotypa föreställningar riktade mot män i 

kvinnodominerade yrken. Med det kompletterande perspektivet ges möjligheten att jämföra 

resultatet ur de manliga undersköterskornas perspektiv med resultaten från den andra gruppen. 

Stämmer uppfattningarna om stereotyper hos den berörda gruppen överens med en annan 

grupp eller skiljer sig deras svar? Om svaren skiljer sig, vad kan detta då bero på? Det skulle 

även vara intressant att studera en annan sammansättning av manliga undersköterskor med 

samma syfte som i min studie. Det skulle exempelvis kunna vara manliga undersköterskor 

med en annan etnisk bakgrund eller ett annat åldersspann. Detta för att kunna urskilja likheter 

och/eller skillnader i uppfattningar mellan de olika grupperna. Slutligen skulle en liknande 

studie kunna utföras fast istället fokusera på kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. Vilka 

stereotypa föreställningar upplever de finns kopplade till att de är kvinnor som arbetar i ett 

mansdominerat yrke? Tilldelas de kvinnligt kodade arbetsuppgifter och anses de olämpliga att 

utföra andra uppgifter på grund av sitt kön?  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Allmänt 
Hur gammal är du? 

Är du uppvuxen i Sverige? 

Vilken avdelning arbetar du på? 

Hur du länge har du arbetat på den avdelningen? 

Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

Hur ser könsfördelningen bland undersköterskor ut på din avdelning?  

Hur kommer det sig att du valde att arbeta som undersköterska? 

 

Samhällets bild av män i kvinnodominerade yrken 

Hur uppfattar du att samhällets stereotypa bild av män i kvinnodominerade yrken ser ut?  

Hur upplever du den bilden? Beskriv hur du tänker!  

Vad tror du den bilden beror på? 

Har du haft den bilden i åtanke den när du var i ett skede av att söka yrket som 

undersköterska?  

Har du haft den bilden i åtanke nu när du arbetar som undersköterska?  

Upplever du att den bilden generellt stämmer överens med verkligheten? På vilket sätt? 

Kan du själv identifiera dig med den bilden? Beskriv! 

 

Den närmaste omgivningens reaktioner kopplade till att männen arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke 

Får du reaktioner kopplade till att du valt ett yrke som är kvinnodominerat när du berättar att 

du arbetar som undersköterska? (Alltså att du är en man som arbetar i ett kvinnodominerat 

yrke) 

Vid nej, vad får du för typer av reaktioner? 

Vid ja, hur kan dessa reaktioner låta? 

Hur upplever du de reaktionerna?  

Vad tror du de reaktionerna beror på? 

 

Bemötande av patienter  

Upplever du generellt att patienters bemötande skiljer sig gentemot manliga och kvinnliga 

undersköterskor när uppgifter som involverar nära fysisk kontakt ska utföras?  
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Vid ja, hur hanterar du detta?  

Hur upplever du situationen?  

Vad tror du det bemötandet beror på? 

Upplever du att patienters bemötande skiljer sig gentemot manliga och kvinnliga 

undersköterskor när de är oroliga eller ledsna och vill prata om känslor? 

Vid ja, ge exempel 

Hur hanterar du detta?  

Hur upplever du den situationen?  

Vad tror du det bemötandet beror på? 

Bemöter kvinnliga och manliga patienter dig på olika sätt i föregående situationer? 

 

Uppgifter på arbetsplatsen 

Finns det arbetsuppgifter som du upplever att du utför mer än dina kvinnliga kollegor?  

Vid ja, vilka?  

Hur känns det? 

Hur kommer det sig tror du? 

Upplever du att du har andra förväntningar på dig när det kommer vilka arbetsuppgifter som 

du ska utföra jämfört med dina kvinnliga kollegor på arbetet?  

Vid ja, Hur känns det? 

Hur kommer det sig tror du? 

 

Tankar kring utveckling och karriär 

Har du alltid varit undersköterska?  

Om inte, vad har du tidigare arbetat med? 

Skulle du vilja utvecklas inom yrket, på vilket sätt? 

Hur kommer det sig att du vill/inte vill? 

Upplever du några förväntningar från omgivningen (hemifrån/på arbetet) när det gäller din 

yrkeskarriär?  

Hur har dessa förväntningar påverkat din inställning till arbetslivet? På vilket sätt? 

Hur länge vill/planerar du att arbeta som undersköterska? 

I vilken yrkesposition ser du dig själv om 10 år? 
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Avslutning 

 
Vilka huvudsakliga för och nackdelar upplever du finns med att vara man inom ett 

kvinnodominerat yrke? 

Har du några frågor? Finns det något du vill tillägga? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

 


