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Män i ett kvinnodominerat yrke  

Charlotta Granström & Daniella Gustavsson  

  

Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ studie som har genomförts med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer med sex manliga respondenter i åldern 23-45. Studiens syfte är att öka 
förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader och psykosociala 
faktorer inom äldreomsorgen. En kvalitativ design valdes framför en kvantitativ då vi 
även hade intresse att undersöka vad män värdesätter i sin yrkesroll, hur män 
upplever sin minoritet som undersköterska och hur män upplever psykosociala 
faktorer som samvetsstress och psykosocial stress. Vårt studieresultat visar att 
männen skiljer sig från den kvinnligt kodade normen vad gäller yrkesutövning och 
psykosociala faktorer. Resultatet visar även att det behövs fler män inom vården och 
att ytterligare forskning kring manliga undersköterskor anses vara optimalt för att 
kunna öka rekryterings möjligheterna av manliga undersköterskor inom 
äldreomsorgen. Genom vår studie kunde vi finna stora brister i forskning kring 
psykosocial faktorer som behandlar män. Vi finner att ytterligare studier kring mäns 
psykosociala faktorer bör utövas genom observation då männen själva har svårt att 
identifiera sin egen psykosociala upplevelse.   
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Male in a female-dominated profession   

Charlotta Granström & Daniella Gustavsson   

 

 

  

Abstract   

This is a qualitative study conducted by semistructured interviews with six male 
respondents in ages of 23-45. The aim of the study is to increase the understanding of 
how male nurses experience gender differences and psychosocial factors in elderly care. A 
qualitative design was chosen instead of a quantitative because we also had an interest in 
investigating what men value in their professional role as a nurse in elderly care, how they 
experience their minority as male nurses and how men experience psychosocial factors 
such as stress of conscience and psychosocial stress. Our study results shows that men are 
different from the female coded norm in terms of professional role and psychosocial 
factors. The results also shows that more men in the elderly care are needed, and further 
research on male nurses is considered optimally in order to increase the recruitment 
opportunities of male nurses in the elderly care. Through our study, we found major lack 
in psychosocial research that is dealing with men's psychosocial factors. We find that 
further studies on men's psychosocial factors should be performed through observation 
because the male in our study find it difficult to identify their own psychosocial 
experiences. 
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Förord  
Vi vill börja med att tacka alla våra respondenter som har deltagit i denna kandidatuppsats, 
det har varit otroligt intressant med givande samtal och intervjuer tillsammans med er. Vi 
vill även passa på att tacka vår handledare Mia Jormfeldt för hjälp och handledning genom 
hela arbetet. Vår uppsatsfördelning har sett ut på följande sätt:  
  
Charlotta: 
Förord, förkunskap, bakgrund, tidigare studier, teoretisk utgångspunkt och 
metoddiskussion.  
  
Daniella:  
Inledning, koppling till socialt arbete, tidigare studier- män i minoritet, metod, urval och 
genomförande, tolkning av data och analysmetod samt resultatdiskussion.  
  
Gemensamt: 
Abstract, sammanfattning, syfte, etiska överväganden, intervjuguide, missivbrev, kodad 
matris samt resultat och analys.  
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1.Inledning  
Successivt har ett intresse och en medvetenhet om könsstrukturer utvecklats både 
inom forskningen i socialt arbete och inom det sociala arbetets praktiska verksamheter 
(Mattsson, 2015). Det sociala arbetet är däremot fortfarande ett könsuppdelat 
yrkesområde, redan som nyantagen student inom de olika områdena för socialt arbete 
blir kvinnor varse om att de är en majoritet(Ibid). En redogörelse från högskoleverket 
(2004) visar att färre män söker sig till socialt arbete, då det kvinnliga antalet är 
ca.87,5% av det totala antalet studenter (Piuva, Storm, Olsson, & Karlsson, 2012). Att 
som man ägna sig åt vård- och omsorgsarbete innebär att träda in i ett fält där kvinnor 
antalsmässigt dominerar verksamheterna och där kvinnligt kodade egenskaper utgör 
normen för arbetet. Trots detta diskuteras sällan varför män önskas eller vad de 
förväntas bidra med. I de studier som undersöker omsorgsarbetares egen uppfattning 
framkommer bland annat att fler män förväntas höja yrkets status och synlighet (Piuva 
et. al, 2012).    
  
Arbetsmarknaden är ett område som det forskats mycket om, speciellt ur en 
genusvetenskaplig synvinkel. Under en längre tid har arbetsmarknaden präglats av 
ojämlikheter, normer och föreställningar om vad kvinnor och män ska och kan göra. 
Under 2013 arbetade 83% av alla kvinnor och 89% av alla män i Sverige men sågs inte 
sällan uppdelade i olika yrkesområden. Ofta avspeglas tolkningar av att en god 
arbetsmiljö består av en balans mellan kvinnor och män, vilket handlar om ett 
förmodat värde av manlig respektive kvinnlig arbetskraft.  Utmaningen ligger dock 
i  hur rekryteringen av män inom äldreomsorgen ska ske, att få äldreomsorgen attraktiv 
för män är en ständig kamp inom yrket (Piuva et. al, 2012). Kvinnor arbetar i många 
fall inom vård- och omsorgsyrken, oftare deltid, med tunga arbeten som har låg status, 
dålig löneutveckling samt få karriärs- och utvecklingsmöjligheter (Mattsson, 2015).  
  
En annan utmaning ser även Aronsson et. al. (2012) att behålla en frisk personal med 
god kompetens där individen känner att de gör ett gott och värdefullt arbete. För att 
kunna stödja utnyttjandet av kompetens behöver verksamheten fokusera att arbeta 
med psykosociala faktorer som arbetsmiljö, bra arbetsklimat, tydliga arbetsroller och en 
kultur/struktur som främjar goda verksamhetsresultat. Detta behöver implementeras i 
de informella delarna av organisationen och dess struktur (Aronsson et. al 2012). Hur 
män i relation till psykosociala faktorer inom äldreomsorgen påverkas finns det lite 
forskning kring, kvinnor rapporterar högre nivåer av samvetsstress och mindre socialt 
stöd från sina medarbetare jämfört med män. Ytterligare studier behövs för att 
undersöka betydelsen av kön i relation till samvetsstress och psykosociala faktorer. Det 
saknas också studier ifall det är nödvändigt med olika typer av stöd för kvinnor och 
män för att eliminera effekterna av samvetsstress (Åhlin, 2015).  
 
Under de senaste åren har man även kunnat se en förändring inom omsorgen. Kraven 
för arbetsinsatsen har ökat men påverkningsmöjligheterna för den enskilda individen 
har minskat. Detta leder i sin tur till en ökning av stressrelaterad ohälsa vilket kan 
påverka produktiviteten inom arbetet i negativ riktning (Weman- Josefsson & 
Berggren, 2013). Det framkommer i en studie av Lipsky (2010), att allmänhetens behov 
av välfärdstjänster är omättlig och att det sociala arbetet kommer oavsett mängd 
resurser alltid att ha en hög arbetsbelastning (Piuva et. al, 2012). Vilket kanske har lett 
till att det idag finns en politisk vilja att bryta kvinnodominansen inom det sociala 
arbetet, vård- och omsorgssektorn (Ibid.).  
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Det har bland annat förekommit rekryteringsprojekt för att locka fler män till yrket 
samtidigt som media målar upp en övervägande negativ tolkning om socialt arbete. 
Forskning visar dock att rekryteringen av fler män inom området anses vara något 
positivt (Piuva et. al, 2012).  Vad som skulle locka män till äldreomsorgen och hur de 
själva ser på yrket ur ett psykosocialt perspektiv råder det bristfällig kunskap kring. 
Detta leder oss vidare till studiens syfte om att kunna öka förståelsen för vad män 
finner värdefullt i sitt arbete inom äldreomsorgen och hur de själva upplever att vara i 
minoritet inom ett kvinnodominerat yrke.  
  

1.1 Syfte  
Syftet är att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader 
och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen. 
 
• Vad värdesätter männen i sin yrkesroll som undersköterskor inom 
äldreomsorgen? 
 
• Hur upplever män psykosociala faktorer som samvetesstress och psykosocial 
stress inom älderomsorgen? 

 
 
• Hur upplever män att vara i minoritet inom äldreomsorgen utifrån deras egna 
perspektiv?  
  
  

1.2 Förförståelse  
När vi läst och värderat data har vår förförståelse blivit en viktig aspekt för vår 
tolkningsprocess och förståelse av resultatet. Därför vill vi redogöra för vår egen 
förförståelse i denna uppsats. Förutom kunskaper som vi förvärvat genom vår 
utbildning om hur maktförhållanden, klass, kön, etnicitet samt hur (tillskrivna) roller 
påverkar vartannat i ett möte med t.ex. en respondent så hade vi inga 
arbetserfarenheter inom vård- och äldreomsorgen. Istället bestod vår förförståelse av 
empiri som vi förvärvat under utbildningens gång då vi gjorde en litteraturstudie med 
fokus på män inom socialt arbete och manliga sjuksköterskor. Samt att vi läst in oss på 
den empiri som vi redovisar under rubrikerna bakgrund, tidigare studier och teoretisk 
utgångspunkt.  
 
Anledningen till att vi ville öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever 
könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen är då vi genom vår 
utbildning lärt oss vara medvetna om hur könsskillnader och psykosociala faktorer 
påverkar individen. Men också hur det påverkar organisationer och samhället i stort, 
vilket vi tyckte var intressant då vi haft flera diskussioner i klassen om varför det är så 
få män som arbetar eller utbildar sig inom socialt arbete. I och med att vår förkunskap 
är begränsad finner vi inte att faktorer som fördomar och förutfattade meningar om 
hur det är att arbeta inom äldreomsorgen skulle kunna påverkat vårt resultat. Detta 
skulle dock kunna innebära att vi förbiser andra viktiga aspekter som skulle kunna vara 
viktigt att inkludera eller reflektera över i denna studie.  Vi tänker att en riktig 
förförståelse för vår studie om män som arbetar inom äldreomsorgen skulle innebära 
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att vi själva arbetat inom äldreomsorgen och själva varit män för att kunna förstå den 
verkliga upplevda känslan kring könsskillnader, arbetssituation och upplevd 
psykosociala stress.  
  

2. Koppling till socialt arbete  
  
För att definiera vad socialt arbete egentligen innebär får vi gå långt tillbaka i tiden, 
men inte sällan har känslan av ansvar för att hjälpa medmänniskor setts som en 
utgångspunkt för det sociala arbetet. 1903 bildades Centralförbundet för socialt arbete 
(CSA) i Stockholm. Detta av människor som var intresserade av ’’sociala spörsmål’’ och 
som ville medverka till ’’lösningen av viktiga samhällsfrågor’’. Den mest delade och 
spridda definitionen av socialt arbete antogs av International Federation of Social 
Workers (IFSW) år 2000 och av International Association of Schools of Social Work 
(IASSW) år 2001 (Meeuwisse & Swärd, 2011). Akademikerförbundet SSR redovisar 
global definition av professionen socialt arbete från IFSW och IASSW 2014:  
  

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk  
disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social  
sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och  
frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa,  
barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala  
principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt  
arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar  
professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, 
för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.  
(Definitionen antogs av IFSW:s General Meeting och IASSW:s General Assembly i juli 
2014).  

     
Lipsky (2010) konstaterade att det i stort sett är omöjligt att ge välfärdssektorn nog 
med resurser.  Det sociala arbetet är till sin natur sådant att allmänhetens behov av 
organisationens tjänster är omättlig. Organisationen kommer oavsett mängd resurser 
att ha en hög arbetsbelastning och de anställda kommer alltid att arbeta under tidspress. 
Samtidigt har det blivit svårare att rekrytera personal då det inte är så många män som 
vill arbeta inom vård- och omsorgsyrket. Många män anser det inte vara ’’manligt’’ att 
arbeta inom omsorg där låg status, dålig löneutveckling, liten karriärutveckling och små 
möjligheter till en heltidsanställning är ett faktum (Mattsson, 2015).  Utan rätt mängd 
personal kan det i framtiden leda till bristfällig vård och är det bristfällig vård så 
påverkar det hela välfärdssamhället då vi har och kommer att ha många äldre 
människor som behöver hjälp att leva ett värdigt liv. Inte sällan målar även media upp 
en övervägande negativ tolkning om socialt arbete, men att få fler män till att arbeta 
inom området anses vara något positivt. Speciellt för att öka chanserna till en 
individanpassad vård för manliga- och kvinnliga vårdtagare. Ofta avspeglas tolkningar 
av att en god arbetsmiljö består av en balans mellan kvinnor och män, därför har det 
även startats olika jämställdhetsprojekt genom åren för att locka till fler män till yrket, 
trots det så har det inte gett några större resultat (Piuva et.al,2012). 

 
Forskare i socialt arbete har visat hur central föreställningen om den manliga förebilden 
är 



 

 4 

inom det sociala arbetets praktik. Personalens kön och betydelsen av detta i mötet med 
en klient spelar en stor roll då de speglar rollen som manliga förebilder (Piuva 
et.al,2012). Relevansen för socialt arbete kan anses oändlig eftersom det fortfarande 
inte finns så mycket forskning gällande manliga undersköterskor inom äldreomsorgen, 
istället finns det mycket forskning kring manliga sjuksköterskor eller manliga 
förskollärare. Därför är det kanske inte så konstigt att det blivit så svårt att rekrytera 
just män till äldreomsorgen eftersom ingen vet vad de kan förvänta sig av yrket, eller 
vad som förväntas av dem. I en studie gjord av Sörensdotter (2008) framkom däremot 
att kvinnliga omsorgsarbetare förväntade sig att fler män skulle höja yrkets synlighet 
och status. Vilket enligt Sörensdotter tyder på att manligt kön ses som en nödvändighet 
för att ett arbete som kvinnor utför ska kunna erkännas och värderas som ett riktigt 
arbete. 
 
Ytterligare en anledning till att vår studie om manliga undersköterskor är kopplad till 
socialt arbete är då det genom forskning och vår egen studie framkommer fördomar 
om att omsorgsyrken är ett ’’typiskt kvinnligt arbete’’. Denna föreställning lever ännu 
kvar då den upprätthålls av normer som vi människor i samhället har skapat, att de 
’’typiskt’’ kvinnliga egenskaperna anses vara bäst lämpade i ett sådant omhändertagande 
yrke. Den könssegregerade arbetsmarknaden visar även tydliga stereotypa 
uppdelningar, där män oftast ses inom tekniska yrken och kvinnor inom omvårdande 
yrken. Vilket hjälper till att förstärka ovanstående fördomar vilket också kan vara en 
bidragande faktor till försvårandet av att rekrytera personal (Öhman, 2009). Vi tror 
därför att vår studie kommer att bidra med ett helhetsperspektiv där ovanstående 
faktorer diskuteras men också förklaras, vad är egentligen orsaken till att det är så få 
män som vill arbeta inom äldreomsorgen? Det får ni snart veta. 

3. Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs som en introduktion till tidigare studier hur äldreomsorgen som 
yrke präglas historiskt. Utifrån normer som är starkt integrerade i samhället lever kvar 
får vi även kännedom hur dessa påverkar män som minoritet inom yrket.   
  
”Yrken som domineras av kvinnor”, detta begrepp betyder inte endast att det är kvinnor 
som arbetar i dessa yrken, Wetterberg (2002) menar också att dessa yrken är uppbyggda 
och utvecklade av kvinnor. Detta gör att kvinnorna skapat en modell över hur en sådan 
verksamhet ska se ut, det är kvinnornas definition av hur yrket kan och ska utföras som 
blir normen. Män som träder in i yrket får således anpassa sig efter normen, vars 
normsystem blir kvinnligt identifierat (Wetterberg, 2002). Denna beskrivning av 
äldreomsorgen leder oss in på ett historiskt perspektiv där vissa drag från dåtiden än 
idag präglar en kvinnodominerad verksamhet som äldreomsorgen. 
 
 
Industrialismen innebar att samhällssynen och den sociala mentaliteten genomgick en 
djupgående förändring. Kyrkan som tidigare hade haft stort inflytande över folket togs 
över av staten som nu skulle axla och ta större ansvar i samhället (Oden, 2002).  Det 
fanns en grundsyn att omsorg av äldre i första hand var ett familjerelaterat ansvar, 
staten skulle engagera sig så lite som möjligt i frågan. Kvinnor hade ett stort ansvar 
över hem och familj och inte sällan föll också ansvaret för äldre även på kvinnan. 
Samhället tog ansvar för de behövande äldre genom t.ex. fattigstugor. Under denna tid 
skapades en föreställning om att äldre var unika och att man behövde professionell 
kunskap för att kunna ge dem omsorg (Edebalk & Lindgren 1996; Trydegård 1996). 



 

 5 

Den äldre personen tillhörde alltså en social grupp som behövde yrkesmässig hjälp för 
att kunna klara sitt liv. Detta blev starten på en uppbyggnad av formella institutioner 
och ålderdomshem som skulle vara separerade från fattigvårdsinrättningar (Gaunt 
2002).  Början av 1900-talet blev en utveckling för kvinnoyrken framförallt inom 
äldreomsorgen. ”Särart föreställningar” var ett begrepp som ansåg vissa kvinnor särskilt 
lämpade för omsorg, dessa föreställningar blev också ett argument för att utesluta män 
från ett vårdande yrke (Nordberg 2003). Vård och omsorgsyrken som var präglade att 
tillhöra män handlade ofta om verksamheter där manligt attribut var uppskattad så som 
styrka och auktoritet ansågs till hjälp. Sådana yrken inkluderade ”sinnessjukhusen” och 
sjukvårdare i det militära (Eriksson 2002). 
  
Under 1960-talet skedde en expansion och begreppet ”det starka samhället” i det 
Socialdemokratiska samhällssträvandet som enligt Johansson (1997) omfattade stor 
offentlig sektor, generell välfärdspolitik och generella riktlinjer för samhällsverksamhet. 
Detta innebar stor utbyggnad av institutioner för äldre. Tidsperioden innebar också att 
fler ”hemmafruar” lämnade hemmet för arbetsmarknaden. Vilket gjorde en snabbt 
växande offentlig sektor till en naturlig arbetsplats för dessa arbetssökande kvinnor. 
Den äldre kvinnan anställdes på deltid då ansvaret över hemarbetet fortfarande var 
deras ansvar. Pararellt med detta började en debatt om hushålls och barnomsorg arbete 
i samhället (Carlstedt, 1998). 1970-talet blev en tid för inträdet av män inom 
äldreomsorgen, skälet till detta var ett mer aktivt jämställds arbete och uppsatta mål 
som krävde handling. En annan utmaning var svårigheter att allmänt rekrytera personal 
inom äldreomsorgen (Bergh 2004). 
  

3.2 Den nutida personalgruppen    
Vårdbiträden och undersköterskor har som tidigare nämnt sin historiska bakgrund som 
yrke för kvinnor i den lägre samhällsklassen (Wreder, 2005). Enligt  Lindgren (1993) 
har dagens äldreomsorgspersonal rötter i en traditionell arbetarklass med föräldrar som 
haft den traditionella könsbundna yrket. Förutom att majoriteten av personalgruppen 
är könssegregerad är den även ålderssegregering då 45 procent av de anställda är över 
45 år gamla. Inom äldreomsorgen är yrkes nivån låg, endast 43 procent av personalen 
har en grundläggande omsorgsutbildning. Det är även en låg andel på 60 procent som 
är tillsvidareasntällda och 69,8 procent är heltidsanställda(Öhman 2003). 
  

3.3 Män i minoritet  
Inom den nya feministiska teoribildningen ryms en genre som brukar benämnas som 
kritisk  mansforskning vilket innefattar forskning om män i kvinnodominerade yrken. 
Mansforskningen fick sitt fäste i akademin under 1990-talet, dock har fokus inte varit 
på män som arbetar inom äldreomsorgen utan snarare på män som arbetar som 
sjuksköterskor eller förskollärare, men det betyder inte att forskningen inte kan fungera 
som utgångspunkt för denna studie (Piuva et.al, 2012). Robertsson (2003) och Åberg 
(2001) var ur ett svenskt perspektiv tidigt ute inom mansforskningen. De fann att 
männen upplevde sin arbetssituation som positivt då de genom att vara i minoritet blev 
mer synliga. Williams (1989) fann att de manliga sjuksköterskorna formade sitt arbete 
på ett visst sätt för att skilja sig från kvinnorna. De använde bland annat argument om  
att de behövdes för att utföra tunga lyft, som en strategi för att legitimera sin position 
på arbetsplatsen. Ytterligare strategier för att legitimera sin position på arbetsplatsen 
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var att uttrycka eller bevisa sin maskulinitet och heterosexualitet inför kollegor och 
patienter (Piuva, 2012).  
 
I studier av Eriksson (2003) och Evans (2002) framkommer att manliga sjuksköterskor 
upplever svårigheter att bli erkända som professionella yrkesutövare då de har problem 
att bli accepterade som omsorgstagande av vissa patienter, att de nekar hjälp av manliga 
sjuksköterskor framförallt vid utförande av personlig hygien. Eriksson och Evans drar 
slutsatsen att en anledning till detta kan vara att män vanligtvis inte socialiseras till att 
vara omvårdande eller till att ge kroppsnära omsorg (Eriksson, 2003; Evans, 
2002).  Anders Bergs (1995) studie är ytterligare ett bidrag inom mansforskningen där 
han genom deltagande observationer studerade uttrycket av genus i hemtjänsten och på 
sjukhem. Enligt Berg började männen efterfrågas till äldreomsorgen under 1970-talet 
då det fanns ett växande behov av att rekrytera personal samt att ett samhälleligt fokus 
låg på ett mer aktivt jämställdhetsarbete. Men vad männen förväntades bidra till 
jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen är oklart. Sörensdotter (2008) fann i en studie 
av genus, klass och etnicitet i hemtjänsten att de kvinnliga omsorgsarbetare förväntade 
sig att fler män skulle höja yrkets synlighet och status. Genom dessa förväntningar 
reproduceras samhällets genusordning i äldreomsorgen då manligt kön ses som en 
nödvändighet för att ett arbete som kvinnor alltid utfört ska erkännas och värderas 
som ett riktigt arbete(Piuva et.al, 2012). 
 
Samtidigt visar forskning av Bergh, 1995; Lill, 2007; Sörensdotter, 2008; Törnquist  
2004 att män inte alltid är efterfrågade som omsorgsarbetare. Att det kan vara svårt för 
män att hjälpa patienter eller vårdtagare med personlig hygien är ett tema som ständigt 
återkommer i flera studier. En konsekvens av detta kan enligt Bergh (1995) bli att de 
manliga arbetstagarna dirigeras bort av vårdtagare som inte vill ha hjälp av män vilket 
gör att de manliga arbetstagarna blir mer utbytbara än de kvinnliga arbetstagarna. Detta 
eftersom de vårdtagare som inte vill ha hjälp av män istället får hjälp av kvinnor, vilket 
sällan nekas till att utföra dessa arbetsuppgifter. Även Sörensdotter (2008) menar att de 
manliga arbetstagarna inte förväntas klara av vissa arbetsuppgifter lika bra som sina 
kvinnliga kollegor enligt vårdtagare och kollegor. Andersson (2007) reflekterar över 
behovet av manliga arbetstagare inom äldreomsorgen, då männen inte har samma höga 
förväntningar eller krav på sig som sina kvinnliga kollegor samt att de nekas att hjälpa 
vissa vårdtagare med personlig hygien kan det leda till att kvinnor fortsätter att 
underordnas. Andersson menar att fler män inom äldreomsorgen inte är rätt strategi 
för att öka jämställdheten därför att arbetsbördan kan öka för kvinnorna som får ta 
över arbetsuppgifter som de manliga kollegorna nekas att utföra(Piuva, 2012). 
  

4. Tidigare studier  
  
De historiska perspektiven kring äldreomsorgen och hur personalgruppen ser ut idag 
leder oss vidare till tidigare studier om män och hur de uppfattar sin roll som minoritet. 
Vi får även uppfattning om hur tidigare forskning förklarar psykosociala faktorer som 
psykosocial och -samvetsstress och vilka upplevelser män har av dessa. Psykosocial och 
-samvetsstress är en gren inom psykosociala faktorer som präglar speciellt det sociala 
arbetet där arbetstagare ofta upplever en känsla av att inte räcka till (Stolk et al, 2012).  
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4.1 Könsmaktsordning  
Abrahamssons (2000) gör en tolkning av arbetsorganisationer som konstruerar och 
sorterar kön, han kallar det könsmaktsperspektiv där arbetsplatser blir en viktig arena 
för könsmaktsordningen. Robertsson (2002) beskriver ”när en minoritetsgrupp har 
högre status än majoriteten uppstår inga problem” män ur ett könsmaktsperspektiv står 
därför som ”segrare”. När det gäller själva omsorgsarbetet eller andra otraditionella 
manliga yrken behåller en man de förmåner som manligheten kan innebära (Eriksson 
2003). Forskning kring möjligheter för kvinnan att stiga i befattning på arbetsplatser 
och ledarskap är begrepp som glastak vanligt fenomen, detta används för att beskriva 
osynliga hinder som kvinnor i chefspositioner kan stöta på (SOU 1997). Istället för 
”glastak” upplever män inom kvinnodominerade yrken istället något som kallas ”glas 
rulltrappa”, detta menar Williams (1992) är ett bidrag till männens minoritetsposition 
som inbringar en rad olika fördelar. 
 
Robertsson (2003) och Åberg (2001) har gjort studier på den manliga 
sjuksköterskornas situation ur ett könsmaktsperspektiv. Efter analys av dessa resultat 
upplevs tillvaron för en manlig sjuksköterska relativt problemfri, männen är i minoritet 
och menar att de alltid blir synliga i gruppen. Robertsson (2003) menar att detta 
uppfattas som en positiv särbehandling där mannen till synes alltid blir sedd i gruppen. 
Detta skapar tillfredsställelse och en känsla av att känna sig behövd på arbetsplatsen. 
Dock framkom det ur resultaten att en stor utmaning för männen är att finna balans 
och förhålla sig till det kvinnligt kodade verksamhets normerna som existerar på 
arbetsplatsen. Bergh (2004) ger olika exempel på sysslor som traditionellt uppfattas 
som kvinnliga och sätter männen som hjälplösa för att anknyta till de ovan nämnda. En 
man som ger sig på kvinnliga sysslor anses duktig och ansvarsfull, det blir därför svårt 
för honom att misslyckas. En kvinna däremot förväntas klara omsorgsarbetet utan 
beröm, omsorgen anses vara en naturligt lagd egenskap. Om detta är mannen till fördel 
eller nackdel råder det delade meningar om, det är en komplex situation. Nordberg 
(2005) menar att män kan uppfattas uppnå en jämställd position eftersom de utför 
samma arbetsuppgifter som en kvinnlig kollega, å andra sidan kan de tolkas som att en 
man inte ges tillträde till lika uppgifter som en kvinna. Denna förklaring skulle göra att 
vi inte ser mannen som en fullgod medarbetare.  
  

4.2 Psykosocial stress  
Psykosocial stress är det som skapas när ett krav blir större än vad förmågan att hantera 
och utföra kravet är. När upplevelsen av stress ses arbetsrelaterad är den aldrig en brist 
hos individen utan problemet ligger i organisationen. En psykosocial risk är en negativ 
psykologisk, fysisk och social följd av en brist i arbetstagarens arbetsfördelning, 
organisation och ledning. Det finns utpekade risker kring arbetsförhållanden som ökar 
riskerna för att uppleva psykosocial stress, där ibland belyser Stolk et al. (2012) en för 
hög arbetsbelastning, motstridiga krav, otydliga roller och ineffektiv kommunikation. 
Stolk et al. (2012) menar att psykosociala risker även kan uppstå då en brist i det sociala 
stödet förekommer. Detta kan visa sig genom ett bristande stöd från kollegor och 
svårigheter att balansera åtaganden i arbetet och i hemmet. Dock är det viktigt att 
belysa och inte förväxla psykosociala risker med den hälsosamma arbetsplatsen. En 
stödjande arbetsmiljö är en arbetsplats där arbetstagare är motiverade och uppmanas 
prestera utifrån sin egen förmåga och kapacitet (Stolk et al, 2012).  
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När det gäller psykosocial stress finns det idag begränsad forskning som beskriver 
fenomenet från ett manligt perspektiv. Lindefors (2013) har gjort en studie som jämför 
upplevelsen av psykosocial stress mellan kvinnor och män. I hennes studie har man 
kunnat se att halten av ett stresshormon i utsträckning sjunker efter avslutad arbetsdag 
jämförelsevis kvinnor där halten istället höjs. Taylor et al., (2000) beskriver en annan 
skillnad mellan kvinnor och män då det utsätts för olika psykosociala risker. Uttrycken 
ligger till grund för hur vi människor reagerar på livshot eller panik, män har i större 
utsträckning egenskaper att bryta och gå till ”attack” eller väljer att inte utföra en 
uppgift. När en kvinna utsätts för stress beskrivs hon istället reagera omhändertagande 
och får istället beskyddande egenskaper. 
  
I kvinnodominerade yrken där män är en minoritet finns flera fördelar att dra nytta av. 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) menar att minoritet gruppen 
ofta är eftertraktad och därför av denna anledning får flera fördelar på arbetsplatsen. 
Mannen som stereotyp ses ofta som fysiskt stark och teknisk, traditionellt får han 
företräde till dessa arbetsuppgifter. Uppgifter som förknippas med minoritetsgruppen 
menar SBU (2014) kan ge tillfälle att ”gömma” sig bakom då det dyker upp 
traditionella arbetsuppgifter för majoritetsgruppen. Detta skulle kunna innebära att en 
minoritetsgrupp drar sig undan och inte utsätts för samma psykosociala stress som 
majoritetsgruppen. Det finns dock en stor skillnad i huruvida en upplevd kontroll över 
sin tid upplevs mellan kvinnor och män. Män har i högre utsträckning mer kontroll 
över sin arbetssituation än vad kvinnor har (Arbetsmiljo ̈verket, 2014).   
  

4.3 Samvetsstress 
Åhlin (2015) beskriver genom studier en kategori inom psykosocial stress som drabbar 
arbetstagare inom vården. Den visar att vårdpersonal rapporterar en högre andel 
samvetsstress än vad som rapporterats på andra arbetsplatser. Den stressiga miljön 
inom vården gör att arbetstagare inte kan ge den vård som de anser patienten förtjänar, 
detta utspelas genom en hög känslomässig utmattning för arbetstagaren. Belastningen 
av samvetsstress och av sitt samvete är i studien likartade mellan vårdpersonal trots 
skillnaderna i egenskaperna hos de organisationer de arbetar med. Kvinnor 
rapporterade dock högre nivåer av samvetsstress och mindre socialt stöd från sina 
medarbetare jämfört med män. Åhlin (2015) beskriver även insikter om hur man 
arbetar enligt riktlinjer under tider av nedskärning och omorganisation som kan vara 
problematiska för arbetstagare. Nedskärning räknas som den största drivkraften till 
samvetsstress gentemot patienter. Resultaten återspeglas i förhållande till en 
vårdmodell, eftersom det är viktigt att förstå resultaten ur ett samhälls- och 
organisationsperspektiv såväl som ur ett individuellt perspektiv.  
 
Resultatet av Åhlin (2015) studie visar att det är viktigt att ge vårdpersonal möjlighet att 
följa och uttrycka vad deras samvete berättar för dem på deras arbetsplats för att 
eliminera effekterna av samvetsstress. Stöd, kunskap, engagemang, tid och extra 
resurser är viktiga bidrag som kan hjälpa vårdgivarna att arbeta mer konstruktivt med 
riktlinjer i sin dagliga övning. Resultaten visar att i tider med nedsättning och 
omorganisation är det viktigt att utöva ledarskap som främjar vårdtagarens känslor av 
engagemang, säkerhet och samhörighet för att lindra en del av vårdpersonalens svåra 
upplevelser. En övergripande förståelse för resultaten är att det är viktigt att organisera 
äldreomsorg på ett sådant sätt att registrerade sjuksköterskor och ledare kan vara 
närvarande i vårdpersonalens dagliga övningar. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver 
en stödjande ledare som kan hjälpa dem att lösa olika former av arbetsrelaterade 
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problem för att hjälpa dem prioritera daglig vård av boende. Detta är viktigt oavsett 
huruvida prioriteringarna ligger mellan riktlinjer och boendebehov eller en följd av en 
allt mer stressig arbetsmiljö under nedläggningstider och omorganisation. Ytterligare 
studier behövs för att undersöka betydelsen av kön i relation till samvetsstress och om 
olika typer av stöd behövs för kvinnor än för män för att eliminera effekterna av 
samvetsstress (Åhlin, 2015) 
  
 

5. Teoretisk utgångspunkt  
  
Vi har valt att i vårt uppsatsskrivande att ta ansats i två teorier. Den första som 
kommer beskrivas har grundats av amerikanska sociologen Rosabeth Kanter och 
beskriver på vilket sätt minoriteter tar utgångspunkt i en grupp av majoriteter. I 
Kanters teori beskrivs en minoritetsgrupp med hjälp av ”token eller flera tokens” som 
hon analyserar sin empiri med. I denna teori kommer en hel grupp (majoritet) att 
bemöta en person (minoritet) som representant för den ”grupp” denna person tillhör. 
Personen blir alltså en symbol för- eller ”token” för den grupp som minoriteten tillhör. 
Teorin har utvecklats då Kanter undersökte kvinnor på ett amerikanskt företag där hon 
utförde en undersökning som synliggjorde kvinnors minoritetsperspektiv på en 
arbetsplats. Hon menar dock att teorin kan användas på alla grupper som befinner sig i 
minoritetsgrupper “tokens position” (Kanter, 1993). 
  
  
Det finns en del kritik som riktats mot Kanters teori, Ott (1989) menar bland annat att 
manliga ”tokens” i största utsträckning möter fördelar. Han anser att ”tokens” med ett 
högre värde än en grupp av majoritet inte stöter på de problem som Kanter i sin studie 
belyser bland kvinnor i minoritet. Vilket kan bero på könsmaktsperspektivet, att män 
som är ‘’tokens’’, alltså en minoritet i en grupp av majoritet kvinnor indirekt har högre 
värde än vad kvinnliga ‘’tokens’’ i en majoritet av män har och stöter därmed på olika 
problem i sina ‘’tokens’’ positioner.  Utifrån vad vi har påträffat finner vi en studie av 
Norman (2012) som använt sig av denna teori med analys av män i minoritet. I denna 
studie analyseras män som förskollärare i ett kvinnodominerat yrke vilket kan jämföras 
med män inom äldreomsorgen. Analysen av männens ställning som ‘”token’’ i en 
grupp av majoritet kvinnor blev särskilt påfallande eftersom dessa ‘’tokens’’ blev 
berömda och ursäktade på ett utmärkande sätt (Norman, 2012).  Detta har senare 
återkommit då vår analys och resultat av data visar att våra respondenter som 
representerar ‘’tokens’’ i vår studie upplevt att de blivit positivt särbehandlade i 
jämförelse med majoriteten kvinnliga kollegor. Därför var det även intressant från vår 
sida att analysera data med Kanters teori om ‘’token’’ ur ett manligt perspektiv i en 
majoritet av kvinnor eftersom det i hennes studie utgår från kvinnliga ‘’tokens’’ i en 
majoritet av män.  Detta gjorde att vi ansåg Kanters teori om “token” mer intressant än 
teorier som skulle belysa utanförskap eller stigmatisering. Tolkens teori är intressant 
och kommer med något modifierad design användas som ansats i vårt analysarbete.  
  
  

5.1 Tokens teori  
Genom en kombination av X X x x X X 0 X x X vill Kanter (1993) förklara grunden i 
sin teori. Med denna X och 0 kombination menar hon att om du ser nio X och en 0, 
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kommer 0 utmärka sig. 0 kan också riskera att bli osynlig eftersom den är i minoritet. 0 
kanske också synas mer än alla dessa X tillsammans för att den skiljer sig från 
mängden. 0 blir alltså en kontrast från majoriteten vilket gör att X som små eller stora 
bokstäver ser lika ut. ”Tokens” eller minoriteten associeras med tre olika tendenser, 
kontrast, synlighet och assimilation. Grunden i teorin blir alltså en kategori som har en 
antalsmässig dominans vilket samlar på sig en maktposition vilket kommer ha 
maktposition över de andra minoriteterna. “Tokens” situation kan enligt Kanter 
uppkomma då gränsen mellan majoritet och minoritet är ungefär 85,15 procent 
(Kanter,1993). 

5.1.2  Synlighet  
Kanter (1993) menar att en minoritet sticker ut och för omgivningen syns mer än 
majoriteten. En sådan synlighet är positiv då en person vill uppmärksammas och kan 
tvärtom vara negativ då en person inte har denna önskan. Det blir därför svårt för en 
”tokens” att vara anonym och denna blir ofta måltavla för skvaller, diskussion och 
granskning av andra. En kvinna är inte bara enligt Kanter symbol för en kvinnlig 
identitet utan för övergripande det kvinnliga könet. När en kvinna talade ansågs hennes 
uttalande typiskt kvinnligt. Andra utmaningar som tokens bär på tillhör den särskilda 
synlighet som kan leda till en komplex situation för en minoritet. Tolkens behöver inte 
arbeta hårt för att synas, dock behöver de arbeta hårt för att deras arbete skall 
uppmärksammas och respekteras. En minoritet arbetar därför inte på med samma 
förutsättningar som majoriteten (Kanter, 1993). 

5.1.3 Kontrast  
I en grupp av likasinnade kommer en person som avvikande ta över en medvetenhet 
hos majoriteten i denna grupp. Ett försök att hålla en avvikande utanför kan uppstå 
efter att skillnader mellan den dominerande gruppen har synliggjorts. Detta gör att en 
avvikande som inte är lik en majoritet lätt kan hamna i en position där hen blir utanför. 
För att tolkens skall påminnas om sitt utanförskap talar ofta majoritetsgruppen om 
samtalsämnen som inte inkluderar tolkens, detta för att stärka klyftan och dra en gräns 
mellan minoritetens skiljaktighet. Majoritetsgruppen vill behålla ”vanligheten” i 
gruppen, för att tolken skall komma in i gruppen behöver hen acceptera en majoritets 
ideal(Kanter, 1993).    
  

5.1.4 Assimilation  
Assimilation är ett begrepp som beskriver ett sätt för en minoritet att under en längre 
tid anpassa sig efter en majoritetskultur (Havung, 2000). Tokens kan lätt bli 
generaliserad av majoritetsgruppen och detta har att göra med denna antalsmässiga 
dominans som kan uppkomma i en snedfördelad grupp. För att majoriteten skall slippa 
en förvirring utsätter man en minoritets grupp för onyanserade bedömningar (Kanter, 
1993). Genom att sätta etikett på den utmärkande gruppen kan majoriteten ringa in en 
minoritet till en ytterligare särskild kategori. Att en kvinna kategoriseras som en moder 
är ett exempel som Kanters studie syftar på. Med en kategori som ”moder” menar 
Kanter i sin studie en kvinnlig minoritet som på arbetsplatser blev en slags moder till 
männen, mödrarna var en person som männen kunde vända sig till för att diskutera 
privata angelägenheter. Pets är ett annat begrepp som Kanter använder för att beskriva 
den generalisering som männen använder för att beskriva en slags ”maskot”. Dessa 
maskotar ”mödrarna”, deras insatser kunde ibland bedömas med en ”klapp på huvudet 
attityd”.  Heikers (1991) beskriver studier som berör en manlig sjuksköterska som en 
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vanlig stereotyp och att han generaliseras att vara homosexuell. Denna generalisering 
skulle också kunna innebära att tokens förknippas som särskilt kunnig inom ett visst 
område som anses extra utmärkande som tokens tillhör. Heikers (1991) menar 
exempelvis att manliga omsorgsarbetare förväntas klara tunga lyft helt själv och skickas 
efter för att lösa ett tekniskt problem. Om tokens väljer att ta ansvar för dessa 
arbetsuppgifter innebär de också att dennes plats på arbetsplatsen säkras.   
  

5.2 En känsla av sammanhang (KASAM)  
  
I vår andra teori förklarar Antonovsky, (1991) känslan av att vara i sammanhang 
(KASAM) och hur detta påverkar en persons psykosociala hälsa och känsla av stress. 
Genom uppfattning av en situation som begriplig, hanterbar och meningsfull beskriver 
(KASAM) personlighetsdrag i form av hur en människa uppfattar sin egen omgivning 
och inte hur omgivningen utifrån faktiskt ser ut. Teorin förklarar en person med ett 
högt KASAM-värde har förutsättning att uppleva bättre hälsa och mindre stress i sin 
tillvaro. Den kritik som riktas mot KASAM-begreppet menar Westman(1998) förklarar 
den sammansatta känslan av sammanhang, Westman ser det komplex i att se KASAM 
som en möjlighet till att förändra sitt liv eller att inte ändra de alls. Theorell (1998) har 
konstruerat ett grundproblem som kanske de mest häpnadsväckande, vilken pekar på 
Antonovskys egna pessimistiska syn på KASAM. Antonovsky själv menar att tolkning 
genom KASAM gör möjligheten till förändringar hos personen liten. En persons 
definitiva placering i KASAM sker nämligen enligt Antonovsky under det första 30 
levnadsåren. Detta kan förklaras genom att en tidigare erfarenhet i livet hela tiden 
förstärks och försvagas i vuxenlivet (Nilsson,2002). Eftersom vår analys inte handlar 
om att förändra ett persons tillstånd utan bara genom dess arbetsmiljö och livssituation 
analysera hur personen tänker kring om och upplever sin omgivning anser vi denna 
teori applicerbar under vårt tolkningsarbete. 

5.2.1 Begriplighet 
Begripligheten i ett sammanhang förklarar i vilken utsträckning en person 
upplever/uppfattar en omvärld och den information som personen intar. Denna kan 
uppfattas som: ordnad, sammanhängande, strukturerad, greppbar, utformad. Motsatsen 
till detta skulle vara: oordnad, planlös, tillfällig, ostrukturerad och kaotisk. Detta är 
alltså den kognitiva kompetensen i KASAM modellen där personen utvecklar en 
förståelse när den integrerar med andra människor. Förståelsen uppkommer då 
personen blir medveten om sammanhang i sociala relationer. 
  

5.2.2 Hanterbarhet  
Hanterbarhet beskriver istället hur en person har förmågan och upplevelsen av att 
kunna hantera och leda sin situation. De vill säga, de som påverkar personens förmåga 
att begripa hur en situation är behöver inte stämma överens med hur denna kan 
hantera samma situation. Hanterbarhet beskriver upplevelsen av att ha en tillräcklig 
resurs för att kunna möta utmaningar i livet. Den höga graden av hanterbarhet menar 
Antonovsky, (1991) innebära en person som inte har upplevelse av en känsla som offer 
bland omständigheter. 
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5.2.3 Meningsfullhet  
Som sista komponent menar Antonovsky meningsfullhet innebära hur personens 
känsla av liv finner en sammanhängande och känslomässig innebörd. En hög halt av 
meningsfullhet i KASAM beskrivs som motivationsskapande och betydelsen av 
delaktighet. Personen med en hög grad meningsfullhet upplever känslan av livet som 
känslomässigt värdefullt med syfte som värt att engagera sig i. För att kunna skapa en 
hög meningsfullhet krävs är delaktigheten och medbestämmandet av betydelse. 
Återfinns en känsla av delaktighet och medbestämmande skapas meningsfullhet.  
  
Albertsen et. al (2001) förklarar att livet och dess livssituation genom KASAM 
återkommande förändras över tid i förhållande var du befinner dig. En arbetsmiljö och 
din omgivning är alltså inte ett bestämt personlighetsdrag, din egen uppfattning av nuet 
förändras genom erfarenheter och miljöer du utsätts för. 
 

6. Metod och genomförande  

6.1 Kvalitativa forskningsintervjuer  
Utifrån studiens syfte har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 
valts och tillämpats för att samla in data. Enligt Andersson & Ahnlund (2008) är en 
kvalitativ metod i form av intervjustudier ett av de vanligaste sätten att varva ny 
kunskap inom området socialt arbete. Detta eftersom att det ger möjlighet att utforska 
några/flera fall på djupet. Målsättningen med denna kvalitativ metod är också att 
identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 
innebörder. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer av 30 frågor där vi 
utformade en intervjuguide över förhållandevis specifika teman som vi ville beröra. 
Respondenterna hade stor frihet att utforma sitt svar på eget sätt vilket gjorde att 
frågor inte behövde ställas i den ordning som vi ställt upp vår intervjuguide. Detta blev 
naturligt eftersom vi mötte olika typer av personer och därmed olika erfarenheter, 
upplevelser och situationer. I stort sett ställdes frågor i den ursprungliga ordningen 
under intervjuerna dock kunde det tillkomma följdfrågor vilket bidrog till ökad 
förståelse och förklaring av respondenternas svar(Bryman, 2008). 

6.2 Hermeneutisk ansats  
Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats vilket utformades för tolkning och 
förståelse av texter. Idén var att forskare som analyserar en text skulle försöka tolka 
eller förstå textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. För att 
lyckas med detta behöver läsaren sätta sig in i den sociala kontext i vilken texten 
producerades(Bryman, 2008). Hermeneutisk ansats är lämplig att använda då syftet 
med studien är att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever 
könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen, vilket sker genom 
intervjuer. Detta innebär att vi försökt tolka och förstå vad våra respondenter verkligen 
menar med det de sagt och känner i olika situationer och sammanhang. Vi har därför 
försökt använda citat i sin rätta kontext för att läsaren ska kunna sätta sig in i den 
sociala kontexten och förstå textens innebörd på samma sätt som vi har tolkat och 
försökt förstå vår data i samband med vår växande förförståelse och av tidigare studier. 
I hermeneutik är det vanligt att begreppet hermeneutisk cirkel används vilket innebär 
att man undersöker, tolkar och försöker förstå individuella erfarenheter i samband med 
sin egna förförståelse för att sedan förstå helheten. Denna cirkel innebär också att ju 
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fler gånger vi undersökte vår data och individuella erfarenheter hos respondenterna, 
desto större erfarenhet och förståelse fick vi för att kunna besvara våra frågor och 
studiens syfte (Watt Boolsen, 2007). Den hermeneutiska cirkeln innebär också att vi 
bildade nya erfarenheter och utökad förförståelse efter varje avslutad intervju, vilket 
innebär att det blev enklare för oss att förstå hur respondenten kände eller uppfattar 
vissa situationer (Bryman. 2008).   
  

6.3 Metodvalets för- och nackdelar   
Eftersom vi inte har någon tidigare arbetserfarenhet inom äldreomsorgen kan detta ses 
som både för- och nackdel. Fördelen kan vara att vi själva inte har en arbetsrelaterad 
förkunskap vilket ökat vår neutralitet och gav respondenterna en chans att förklara hur 
de kände utan förutfattade meningar. Nackdelen kan däremot vara att vi inte kunnat 
vidareutveckla respondenternas svar eller kunnat sätta oss in i vissa arbetssituationer 
eller arbetssysslor. Om vi haft tidigare förkunskap eller arbetserfarenhet inom yrket så 
hade vi kanske ställt andra följdfrågor eller utformat studien på ett annat sätt och 
därför kommit fram till ett annat resultat. Vi ser även utformningen av våra 
semistrukturerade intervjuer som en fördel då vi valde att utföra enskilda intervjuer. 
Detta bidrog till att viktiga frågor och teman inte glömdes bort under intervjuns gång 
och att vi lättare kunnat jämföra respondenternas svar (Bryman, 2008). Vi tror också 
att det var positivt för studien att vi inte var av samma kön som intervjupersonerna då 
vi upplevde att respondenterna slappnade av i vårt sällskap. Å andra sidan hade vårt 
motsatta kön till respondenterna även kunnat påverka intervjusituationen negativt 
vilket skulle kunna leda till att värdefull data utesluts vilket gör att kunskapen 
produceras i en dynamisk process (Dencombe, 2000).    
  
  
I en kvalitativ studie är det forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid 
datainsamling vilket är beroende av forskarens intressen vilket gör att en kvalitativ 
studie kan vara svår att replikera.  Det kan även vara svårt att utläsa hur forskaren i en 
kvalitativ studie har gått tillväga eller kommit fram till sina slutsatser. Till fördel för vår 
studie har vi beskrivit hur vi gått tillväga och vilka metoder vi valt att utgå ifrån när vi 
kommit fram till vårt resultat vilket kan leda till att studiens replikerbarhet, 
tillförlitlighet och överförbarhet ökar (Bryman, 2008). Thurén (2007) riktar även kritik 
mot hermeneutik och menar att tolkning av forskarens egna känslor och erfarenheter 
skulle kunna ge ett missvisande underlag och resultat. I vår studie har vi därför varit 
tydliga med vilka förkunskaper vi har haft att tillgå samt redovisat tidigare studier som i 
sin tur påverkat hur vi tolkat och förstått datan, vilket också ger läsaren en chans att 
själv avgöra om vårt resultat är trovärdigt eller inte (Bryman, 2008).  
 

7. Urval och genomförande  

7.1 Urvalskriterier  
Efter att vi bestämt oss för en kvalitativ forskningsmetod kom vi fram till tre 
urvalskriterier som utformade vårt urval av sex intervjupersoner inom en tidsram på tio 
veckor. Första och andra urvalskriteriet var att intervjupersonerna skulle ha arbetat 
minst fyra månader under de senaste fem åren då vi ansåg att respondenterna behövde 
ha relevant arbetserfarenhet för att kunna bidra med bra data till studien samt för att 
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kunna reflektera över de frågor som vår studie berör. Det tredje urvalskriteriet innebar 
att vi inte ansåg det spela en avgörande roll om respondenterna arbetat inom privat 
eller offentlig verksamhet eftersom arbetsuppgifterna är ungefärliga inom båda 
verksamheterna. Då avsaknad av arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen är en del av 
vår förförståelse fanns en brist på nätverk vilket gjorde att vi använde Facebook som 
kommunikationsportal i sökandet på respondenter. 
 

’’Hej FB vänner! 
Nu är det sluttampen på min utbildning och jag håller på med min och 
Charlotta Granströms kandidatuppsats. Vi är på jakt efter män som 
jobbar/jobbat inom äldreomsorgen som kan tänka sig att ställa upp på 
intervju. Hör gärna av er! Tanken är att intervjuerna ska hållas v, 15-16.’’ 
 
 

Genom bland annat facebook och bekanta så skedde det ett s.k. ändamålsenligt urval, 
vilket innebar att vi ’’handplockade’’ intervjupersoner som frivilligt tog kontakt med 
oss för att få delta i studien. I de fall vi kände personer privat kunde vi välja 
respondenter vi trodde kunde bidra med bra data utefter våra urvalskriterier och 
kunskaper. 
  
Genom våra förfrågningar på facebook och bekanta genomfördes även ett 
snöbollsurval. Vilket i vårt fall innebar att vi använde bekanta för att få kontakt med 
ytterligare respondenter som de kände/visste kunde bidra med relevant data (Bryman, 
2008). Detta gjorde att vi slutligen fick ihop sex respondenter till vår studie. 
Respondenterna var mellan 23-45år, fyra av sex var utbildade undersköterskor och 
arbetar /arbetade som tillsvidareanställd resterande två är/var timanställda. Vi valde 
aktivt att inte söka respondenter genom enhetschefer eller arbetskollegor därför att vi 
ville försäkra våra respondenter dess konfidentialitet. Vi har även valt att utesluta 
känslig data från denna studie för att visa hänsyn till respondenternas integritet.   

7.2 Intervjuguiden  
I utformningen av vår intervjuguide (se Bilaga 1) har vi utöver studiens syfte och 
frågeställningar samt en litteraturstudie utgått från Brymans (2008) grundläggande råd 
vid förberedelsen av en semistrukturerad intervjuguide. Vi började med att ställa oss 
frågan ’’vad måste vi veta för att kunna besvara studiens frågeställningar?’’ och ut efter 
det skapade vi teman av det som intresserade oss. Vi var noga med att skapa en viss 
ordning av teman för att skapa en naturlig övergång till nästa fråga samt att vi 
tillämpade språk och talesätt som passade intervjupersonerna. Vi började även vår 
intervjuguide med att fråga om bakgrundsfakta som exempelvis ålder, hur länge de 
arbetat, vilka arbetsuppgifter och arbetstider de arbetade och vad som skiljde sig mellan 
t.ex. dag-, kvälls- och nattpass. Vår semistrukturerade intervjuguide kan sägas vara 
abduktivt utarbetad då våra teman var utarbetade efter tidigare forskning och syftets 
frågeställningar utefter detta (Bryman, 2008). 

7.3 Genomförandet  
Intervjuerna ägde rum under vecka 15 och 16, 2017. Intervjupersonerna fick själva 
bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna hölls b.la. på caféer, bibliotek och 
arbetsplatser, variationen var många men vi upplevde också att respondenterna kände 
sig mer öppna och trygga under intervjuerna när de själva fått bestämma plats. Vid 
intervjun på en arbetsplats kunde vi sitta själva i ett tyst rum ostörda från 
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arbetskollegor, på biblioteket valde vi en enskild plats så att ingen skulle kunna höra vår 
konversation och likaså på caféerna. Vi upplevde ingen större skillnad på hur intervju 
miljön påverkade intervjusituationen mer än att den allmänna ljudnivån ibland var 
något högre runt omkring, vilket verkade lugna de personerna som valt att sitta på t.ex. 
café. Vi valde även att dela upp intervjuerna för att effektivisera datainsamlingen men 
genomförde den första intervjun tillsammans. Främst då det var första gången vi 
provade intervjuguiden i praktiken och att båda skulle kunna ställa eventuella frågor 
utöver intervjuguiden då vi båda var insatta i olika teman. Intervjuerna spelades in med 
ett dataprogram s.k. ’’ photo booth’’ med en MacBook Air, Apple dator samt en app 
som heter ’’röstmemo’’ på mobiltelefon. Under vecka 14, 2017 skrev vi ett missivbrev 
(se bilaga 2) som vi bestämde att varje deltagare skulle få via mail senast två dagar innan 
intervju. Missivbrevet informerade om studiens syfte och att vi utgick från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket innebar att deras deltagande är 
frivilligt och att intervjun skulle spelas in efter deras samtycke samt att intervjun 
kommer att hanteras konfidentiellt, vilket avser att namn och verksamhet inte nämns i 
studien(Vetenskapsrådet, 2002). (Läs mer om missivbrevet under rubriken ’’etiska 
överväganden’’). 
  
  

8. Tolkning av data och analysmetod  
Intervjuerna transkriberades under vecka 17, 2017 (39 sidor) för att skapa en distans till 
datan. Talspråk och upprepningar som har försvårat textens läsförståelse har även 
uteslutits eller korrigerats.  
  
I tolknings- och analysarbetet har vi använt oss av hermeneutisk ansats som vi beskrivit 
ovan samt tematisk analytisk ansats vilket går ut på att skapa en index av centrala teman 
och subteman som sedan kan ställas upp i en slags matris med fall och variabler, likt en 
SPSS-sida. De olika teman och subteman som identifierades i vår data utgör grunden 
för återkommande motiv (Bryman, 2008). Vi sökte alltså efter återkommande 
uttalanden som kunde ge svar på vårt syfte och frågeställningar. I en tematisk analys 
rekommenderar Bernad- Russell och Gery (2003) att bland annat söka efter likheter 
och skillnader i hur respondenterna kan diskutera ett tema på olika sätt och skilja sig 
från varandra på bestämda sätt. Du bör även reflektera över vad som inte finns med i 
data, genom att t.ex. fundera över varför respondenten inte svarar på ett sätt som vi 
trodde att den skulle. 
 
I analysprocessen har tematisk analys således inneburit att vi kodat data med olika 
färgteman och sedan ställt upp dessa i en egen matris av teman för att belysa vad som 
kan ge svar till våra frågeställningar på ett överskådligt sätt. Vi har också färgkodat 
sådant som skapar ett ’’särgående’ tema, d.sv. det som en minoritet av respondenterna 
tar upp men som också ger reflektioner eller en kritisk vändpunkt, vilket skapat ett nytt 
och eget tema. Kanters teori om tokens och hermeneutik har fungerat som en 
tolkningsram för att kunna förstå och förklara respondenternas upplevelser vilket vi 
senare har kunnat koppla ihop med tidigare studier i resultatet.   

8.1 Studiens tillförlitlighet och överförbarhet 
Tillförlitlighet innebär i vilken utsträckning som studien är replikerbar, dvs. om det 
finns förutsättningar för andra studenter eller forskare att genomföra samma kvalitativa 
studie som vår med samma resultat. Ett problem i detta sammanhang är att det 
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förutsätter ett statiskt förhållande vilket kan leda till att resultaten kommer att skiljas 
vid senare studier och tidpunkter (Trost, 2005). Det som kan öka vår tillförlitlighet i 
studien är då vi beskrivit urval och tillvägagångssätt utförligt vilket kan öka chanserna 
för andra att replikera studien. Eftersom att båda inte har medverkat på alla intervjuer 
hade vi sedan utformningen av vår intervjuguide gjort en ’’intercoder agreement’’ även 
kallat interkodningsvariation på hur vi gemensamt skulle koda data. Vi bestämde vi att 
vi båda skulle lyssna på varandras intervjuer och att båda skulle läsa samtliga 
transkriberingar samt därefter koda datan i de olika teman för att jämföra att vi kodat 
datan korrekt (Bryman, 2008). Enligt Bryman (2008) kan det i flesta fall vara svårt för 
andra forskare att upprepa en kvalitativ studie då det är omöjligt att återskapa en social 
miljö och behålla sociala betingelser som varit inledande vid studien. Något som kan 
bidra till en ökad (intern) tillförlitlighet i vår studie är att vi är två studenter som har 
kunnat föra en dialog med varandra och vår handledare samt att vi gjorde en 
’’intercoder agreement’’ i början av vår studie vilket minskar risken för felaktigt tolkad 
data (Bryman,2008). 
 
Överförbarhet innebär hur tillämpningsbar vår kvalitativa studie kan vara även i andra 
sammanhang, men många kritiker menar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra 
att tillämpa utöver det sammanhang den skapats (Trost, 2005). Däremot kan vår 
studies överförbarhet öka då vi redovisar ingående beskrivningar av bland annat vårt 
tillvägagångssätt och analysmetod. Med hjälp av våra ingående beskrivningar kan 
läsaren själv bedöma hur överförbart vårt studieresultat är i andra sammanhang eller 
kontexter (Bryman, 2008). Vi anser dock inte att hela vårt studieresultat är överförbart 
nog att omfatta samtliga män eller samtliga verksamheter inom äldreomsorgen då vår 
studie endast omfattar sex respondenter. Däremot anser vi att vissa delar i 
studieresultatet kan vara överförbart i andra sammanhang eller kontexter eftersom våra 
respondenter svarade samstämmigt på många av våra teman/frågor utan geografisk 
sammankoppling. Vår studie kan alltså, enligt oss, i det långa loppet (om fler studier 
genomförs) hjälpa till att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever 
könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen. 
  

8.2 Trovärdighet och Objektivitet  
Trovärdighet utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och kvalitativa 
intervjuer. I vår studie måste vi kunna visa för andra som använder sig av vår studie att 
vårt forskningsresultat, data och analyser är trovärdiga. Därför är det viktigt att 
insamlingen av data sker och behandlas på ett seriöst sätt att de är relevanta för vår 
studie. Bland annat anser Trost (2005) från en etisk synpunkt att trovärdigheten är 
tvivelaktig om det finns alltför många direkta citat från intervjuerna. Eller om det 
förekommer t.ex.många påståendefrågor eller jag-förstår-yttranden så kan 
trovärdigheten begränsad. 
  
Objektivitet innebär bland annat att våra personliga åsikter och fördomar inte ska ha 
någon betydelse när vi intervjuade personerna till vår studie, eftersom att det inte är 
relevant. Det är svårt att vara helt objektiv eller nollställd men det ska inte påverka 
intervjupersonen då vi genomför intervjuerna för att få fram och förstå personernas 
perspektiv. Genom objektivitet i vår studie kan vi använda oss av teori, metod och 
teknik som av vetenskapssamhället rimlig eller adekvat (Trost, 2005). Eftersom att vi 
inte har någon tidigare arbetserfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen kan det ses 
som en fördel då vår objektivitet var så gott som neutral i samband med våra 
intervjuer. 
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9. Etiska överväganden  
Eftersom intervjupersonerna i vår studie är äldre än 18 år var det upp till var och en att 
bestämma om de ville delta i vår studie för att ta hänsyn till vetenskapsrådets 
samtyckeskrav(Vetenskapsrådet, 2002). Därefter tog vi hänsyn till vetenskapsrådets 
resterande forskningsetiska principer, vilket innebar att vi tog hänsyn till 
informationskravet genom att vi bifogade ett missivbrev (se bilaga 2) via mail till 
deltagarna senast 2 dagar innan intervjudatum med information om studiens syfte samt 
att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet då vi i mailet informerade om 
hänsynstagandet av respondentens integritet genom att studien och data skulle vara 
konfidentiell vilket avser fiktiva namn och att arbetsplatsens namn inte ska nämnas i 
studien (detta förtydligades då vi i denna studie inte kan garantera anonymitet eftersom 
vi själva vet vilka personerna är). Vi informerade även om att data och uppgifter som 
samlats in enbart skulle användas till studieändamål, dvs. utbildningssyfte. Missivbrevet 
informerade även om att intervjun skulle spelas in vid samtycke och sparas fram till att 
presentationen av studieresultatet blivit godkänd av examinatorerna vid Högskolan i 
Halmstad. Respondenterna fick även veta att resultatet publiceras i en offentlig databas 
för bland annat kandidatuppsatser vid högskolebiblioteket, Högskolan i Halmstad 
vilket tar hänsyn till vetenskapsrådets nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 
  
Vi som studenter har inte andra motiv för vår studie än att bidra med nya kunskaper. 
Vi arbetade ständigt med att ifrågasätta och granska vår data, men väntade också med 
att ge en fullständig bedömning till dess att vi hade ett resultat och tillräcklig grund att 
stå på. Detta innefattar öppenhet, ärlighet och redovisning av metoder och resultat i 
studien(Vetenskapsrådet, 2002).Vi som studenter behöver reflexivitet, förståelse och 
interkulturell känslighet som ett komplement till de etiska principerna. Under tiden 
som intervjuerna genomfördes var vi sedan tidigare också bekanta med (från skoltiden) 
hur maktförhållanden, klass, kön, etnicitet samt hur (tillskrivna) roller skulle kunna 
inverka på intervjusituationen, vilket gjorde det extra viktigt att behandla 
intervjupersonen och dess svar på ett korrekt sätt (Wikström, 2008).   
 
Under tiden som vi skapade vår intervjuguide försökte vi också skapa frågorna på ett 
genomtänkt och könsneutralt sätt, dvs. det inte skulle framstå som att vi hade 
förutfattade meningar eller tog ’’kvinnors’’ parti. Detta eftersom att vi inte ville skada 
intervjupersonernas tillit och trovärdighet, eftersom att det hade kunnat leda till att 
intervjupersonerna uteslöt värdefull data. Under sammanställningen av vår 
intervjuguide diskuterade vi även om att vi som studenter under- och efter intervjun 
skulle säkerställa att vi uppfattat intervjupersonens svar på rätt sätt, att det 
överensstämmer med vår egen tolkning/uppfattning då vi t.ex. har olika förförståelse. 
Därför valde vi att fråga deltagarna om vi fick återkomma ifall fler frågor dyker upp 
eller det fanns svar behöver förtydligas i efterhand (Jönsson, 2010).  
  

10. Presentation av respondenterna  
Vårt resultat presenteras med hjälp av sex respondenter som vi genomförde våra 
intervjuer med. Hampus  är 24 år och har arbetat inom äldreomsorgen sedan 18 års 
ålder. Hampus läste ett omsorgsprogram på gymnasiet och blev därigenom utbildad 
undersköterska. Han började arbeta som sommarvikarie som vidare ledde till en 
timanställning. Kalle  är 25år och har arbetat som vikarie inom äldreomsorgen under 
fyra månader, han kommer fortsätta sitt vikariat även denna sommar. Kalle utbildar sig 
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i dagsläget inom ett annat yrke på universitet och såg sommarjobbet som en chans att 
dryga ut kassan. Petter  är 23år och utbildad undersköterska vilket han arbetat som i 
fyra år. Petter började arbeta som sommarvikarie vilket senare ledde till en 
tillsvidareanställning. Petters mamma arbetar inom äldreomsorgen, med hjälp av henne 
fick han en naturlig ingång inom yrket.  
 
J immy  är 32år och har arbetat inom äldreomsorgen i 12 år, han började som 
timanställd som vidare ledde till en tillsvidareanställning. Jimmy är utbildad 
undersköterska och valde att arbeta inom äldreomsorgen då hans mamma arbetade 
inom hemtjänsten och fick därigenom en inblick i vad arbetet gick ut på. Glenn  är 42 
år och utbildad undersköterska, han har arbetat inom äldreomsorgen sedan 5 år 
tillbaka. Glenn valde att arbeta inom äldreomsorgen då han anser det vara ett tacksamt 
arbete. Henke  är 24år och har arbetat inom äldreomsorgen i 3,5år, sedan 2013. Henke 
har ingen undersköterskeutbildning, istället har han haft förmånen till internutbildning 
för att få en bättre förståelse och kunskap i sitt arbete. Han började arbeta som 
sommarvikarie och är nu tillsvidareanställd. Henkes ingång till anställning inom 
äldreomsorgen tog fart genom hans mamma som hade kontakter som kunde hjälpa 
honom till ett första sommarjobb.   
  

10.1 Urvalsgruppens likhet och särart  
Majoriteten av respondenterna har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med 
äldreomsorgen genom sina mödrar vilket inte är speciellt överraskande då Öhman 
(2003) menar att majoriteten av personalgrupper inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen är dominerad av kvinnor. Äldreomsorgen är inte bara 
könssegregerad utan även ålderssegregering, 45% av de anställda oftast är över 45 år, 
det är även 60% som har en tillsvidareanställning och endast 69.8% är heltidsanställda. 
Det är även enligt Öhman ca: 43% som har en grundläggande omsorgsutbildning. 
Detta gör vår urvalsgrupp särartad då fem av sex respondenter är under 45 år och 
vidare fyra av sex respondenter utbildade undersköterskor och tillsvidareanställda. 
Däremot är det bara tre av sex respondenter som arbetar/arbetade heltid.     
  

11. Resultat och analys  
Tillsammans med information utifrån intervjuer med dessa sex respondenter 
presenterar vi ett resultat och analys med hjälp av tidigare studier samt valda teorier. 
  

11.1. Vad värdesätter männen i sin yrkesroll som undersköterskor inom 
äldrevården?  
Samtliga respondenter uttrycker att en motivation för att arbeta inom äldreomsorgen är 
intresset för människor och att göra en insats för samhället. De känner sig 
tillfredsställda av att göra skillnad för en annan människa och anser att de äldre ger 
mycket tillbaka, 

  
”det handlar absolut inte bara om att ta hand om en som är sjuk, det är mycket mer än 
så..” Hampus  

 
Majoriteten av våra respondenter lyfter även möjligheten till utveckling, de känner sig 
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värdefulla på arbetsplatsen och upplever en känsla av att personal och chefer uttrycker 
uppskattning för deras arbetsinsats och existens på arbetsplatsen. Åhlin, (2015) tar i sin 
studie upp att stöd, kunskap, engagemang och extra resurser är viktiga frågor som kan 
hjälpa vårdgivarna att arbeta mer konstruktivt med riktlinjer i sina dagliga arbetsrutiner. 
Om en verksamhet utsätts för nedsättningar i personalgruppen eller som vanligt 
förekommande inom vården: omorganisation. Är denna typ av stödjande viktigt att 
utöva, extra viktigt är ledarskapet som främjar vårdtagarens engagemang och känsla av 
att bestämma över sin tid och arbetsinsats. Detta kan förklara våra respondenter Petter 
och Henkes uppskattning att ha möjligheten att kunna påverka sitt eget schema, 
arbetstider och därmed val av arbetsuppgifter beroende på val av dag- eller nattpass 
vilket får dem att känna sig mer delaktiga på arbetsplatsen. 
 
Antonovsky, (1991) beskriver ett begrepp som KASAM där graden av meningsfullhet 
blir viktig för att se livet som känslomässigt värdefullt med syfte som värt att engagera 
sig i. För att kunna skapa en hög meningsfullhet är delaktighet och medbestämmande 
av betydelse. Återfinns en känsla av delaktighet och medbestämmande skapas 
meningsfullhet. Vår respondent Glenn nämner även känslan av att känna sig prioriterad 
och sedd vilket ger mycket tillbaka. Robertsson (2003) förklarar detta ur ett 
könsmaktsperspektiv där en positiv särbehandling gör mannen till synes alltid blir sedd 
i gruppen. Detta skapar tillfredsställelse och en känsla av att känna sig behövd på 
arbetsplatsen. Kanter förklarar även denna särbehandling där en person som avvikande 
kan ta över medvetandet hos majoriteten i gruppen vilket gör att minoritetsgruppen i 
detta fall Glenn känner sig extra prioriterad och sedd (Kanter, 1993).   
  
  

11.1.1 Män behövs inom äldreomsorgen 
  
Samtliga av våra respondenter uppskattar sin arbetsgrupp och lyfter detta som främsta 
anledningen till att de väljer att stanna kvar inom äldreomsorgen. Sock et. al. (2012) 
menar att en stödjande arbetsmiljö med gott socialt stöd är en arbetsplats där 
arbetstagare är motiverade och uppmanas prestera utifrån sin egen förmåga och 
kapacitet, detta skapar en trivsam arbetsplats(Sock et. al, 2012). Att våra respondenter 
belyser deras goda arbetsgrupp och sociala stöd kan även det kopplas till Antonovskys 
(1991) komponent som meningsfullhet inom KASAM, att känna sig som en del av ett 
sammanhang skapar delaktighet vilket är en komponent till motivationsskapande och 
skulle kunna vara en förklaring till varför våra respondenter väljer att stanna på samma 
arbetsplats. Vår respondent Henke berättar att han tycker om känslan av att kunna 
överträffa vårdtagare, 
 

’’ofta nedvärderar en vårdtagare männens arbetsinsats. ”Kan du verkligen vika tvätt” 
Henke 

  
Att kunna bevisa att han visst har en förmåga för att vika tvätt beskriver Henke bli extra 
motivation hos honom. Vidare förklarar Henke att förmågan att överträffa en 
vårdtagare ger extra beröm från chefen vilket han finner smickrande. En man som ger 
sig på kvinnliga sysslor anses enligt Nordberg (2005) som duktig och ansvarsfull, det 
blir därför svårt för honom att misslyckas. En kvinna förväntas däremot att klara av 
omsorgsarbetet utan beröm, omsorgen fordras vara en naturligt lagd egenskap hos 
kvinnorna. Om detta är mannen till fördel eller nackdel råder det delade meningar om, 
det är enligt Nordberg en komplex situation. Majoriteten av våra respondenter 
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upplever att de ibland behöver arbeta hårdare för att respekteras och för att inte bli 
överkörda av sina kvinnliga kollegor. Kanter (1993) beskriver en liknande situation 
genom sin teori om token där minoritetsgruppen inte behöver arbeta hårt för att synas, 
dock behöver de arbeta hårt för att deras arbete ska uppmärksammas och respekteras. 
En minoritet arbetar därför inte med samma förutsättningar som majoriteten. 
Samtidigt beskriver Kanter även begreppet ‘’synlighet’’ och menar att en minoritet 
sticker ut och syns mer än majoriteten. Den tydliga synligheten kan ge både fördelar 
om minoriteten vill synas och nackdelar om gruppen vill dra sig undan. Majoriteten av 
våra respondenter kan sägas ha utnyttjat denna ‘’synlighet’’ i sitt arbetssökande inom 
äldreomsorgen då våra respondenter värdesätter den förhållandevis enkla ingången att 
få en anställning inom äldreomsorgen. Detta kan enligt Williams (1992) också förklaras 
genom att män inom kvinnodominerade yrken upplever något som kan kallas ‘’glas 
rulltrappa’’ vilket är ett bidrag till männens minoritetsposition som inbringar en rad 
olika fördelar (som t.ex. lättillgänglig anställning inom äldreomsorgen).  
  
  

11.2. Hur upplever våra respondenter psykosociala faktorer inom yrket 

11.2.1 En utmaning vid utförandet av personlig hygien  
Samtliga av våra respondenter har mer än en gång blivit nekade att hjälpa kvinnliga 
men också manliga vårdtagare i samband med personlig hygien, som duschning. I 
några fall även toalettbesök. hälften av respondenterna upplever att det är lättare för de 
kvinnliga arbetskollegorna att prata och ta kontakt med vårdtagarna, vilket gör att de 
kan prestera ett steg bättre, speciellt när det gäller den personliga hygienen. 
 

‘’Det finns ju äldre damer t.ex. som inte gillar att bli omhändertagna av män, vi hade en 
äldre dam som hette XXX, hon fick absolut inte bli duschad av män eller få hjälp till 
toaletten av någon manlig, det skulle bara vara kvinnor som hade hand om henne. Genom 
sådana grejer tror jag att det kan skilja sig lite och kan göra att kvinnliga arbetare 
presterar bättre för att de är mer mottagliga för andra, det är oftast lättare att prata med en 
kvinnlig’’ Kalle 
 

Enligt Bergh (2004) började männen efterfrågas till äldreomsorgen under 1970 
talet. Skälet till detta var dels en effekt av ett allt större behov av att rekrytera personal 
och ett mer aktivt jämställdhetsarbete. Samtidigt visar forskning av Bergh, 1995; Lill, 
2007; Sörensdotter, 2008; Törnquist 2004, att män inte alltid är efterfrågade som 
omsorgsarbetare. Detta då studier visar att det kan vara problematiskt att hjälpa både 
kvinnliga och manliga vårdtagare med personlig hygien. En konsekvens av detta kan 
enligt Bergh (1995) bli att de manliga undersköterskorna är mer utbytbara då de 
dirigeras bort av vårdtagare som inte vill ha hjälp av män.  

 
‘’Men oftast så vet man redan sedan innan att en vårdtagare inte vill bli duschad av en 
manlig så då skiftar jag och en kvinnlig kollega vårdtagare på morgonen, så det är väl mest 
med duschar som det blir komplikationer.’’ Petter 

  
Wetterberg (2002) menar att kvinnodominerade yrken är uppbyggda och utvecklade av 
kvinnor vilket gör att det är kvinnornas definition av hur yrket kan och ska utföras som 
blir normen. Män som träder in i yrket får anpassa sig efter normen men ibland kan det 
vara svårt, framförallt vid personlig hygien. Samtliga av våra respondenter har varit 
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med om en liknande situation som Petter beskriver ovan, att de blivit tilldelade att 
duscha en vårdtagare som inte vill bli det av manliga arbetstagare. Respondenterna 
anser vidare att det brukar lösa sig genom att det finns kvinnliga arbetstagare på plats 
som de kan byta vårdtagare med eller att en kvinnlig kollega tar över under tiden som 
männen gör en annan syssla. De säger även att de inte tar åt sig när en sådan situation 
uppstår, Hampus brukar ibland ställa sig frågan ‘’hade jag själv velat bli duschad av det 
motsatta könet’’ och menar att han respekterar vårdtagarens beslut. Detta kan enligt 
Bergh (1995) leda till en problematik då männens utseende, genus tillhörighet och den 
stereotypa föreställning om män som icke omsorgstagande motarbetar deras 
anpassning till de kvinnliga normerna och yrkesutövningen inom äldreomsorgen när de 
dirigeras bort av vårdtagare. 
  

11.2.2 När känslan av att inte räcka till blir ett faktum 
Majoriteten av respondenterna förklarade att de ofta upplevde en känsla av 
misslyckande och otillräcklighet i samband med att vårdtagare låg inför döden, speciellt 
då deras motivation främst baseras på att arbeta med människor och se till att de mår 
bra, det fyller en viktig funktion för deras trivsel på arbetet. 

 
‘’När jag jobbade med han som tog livet av sig så kände jag en period där att jag inte 
räckte till eftersom att jag inte fick honom att vilja äta eller fick honom att vilja leva… att 
jag inte kunde motivera honom, det kändes som att det var ett misslyckande. Och då kände 
jag att jag inte räckte till ’’varför gör jag detta’’ om jag inte ens kan få honom att äta.’’ 
Kalle 
 

Majoriteten av våra respondenter hade i liknande situationer med vårdtagare som låg 
inför döden klandrat sig själva, sina egna insatser och önskat att de kunde göra något 
mer för vårdtagarna. Detta kan kopplas till Antonovskys (1991) teori om KASAM då 
hanterbarheten för den manliga undersköterskan blir lägre i en sådan situation än i en 
situation där vårdtagaren är relativt frisk. Respondenternas reaktioner kan även kopplas 
till samvetsstress vilket Åhlin (2015) beskriver genom studier att vårdpersonal 
rapporterar en högre andel samvetsstress än vad som rapporteras i andra studier och 
arbetsplatser. Den stressiga miljön inom vården gör att arbetstagare inte kan ge den 
vård som de anser vårdtagaren förtjänar och nedskärning av personal anses enligt Åhlin 
vara den största bidragande faktorn till samvetsstress gentemot vårdtagare.  
  

‘’Jag tycker att vi borde få lite mer tid hos varje vårdtagare, ibland kan det vara ’’in och 
ut’’ och det känns väldigt dumt, man går in i en annans hem och är där 5 minuter sen går 
man ut igen, ibland har man liksom inte tiden att ta av sig jackan eller skorna och sätta 
sig ner i en kvart och prata lite… för det är det de oftast bara behöver, att man sätter sig 
och pratar lite.’’ Petter 
  

  
Hälften av våra respondenter reagerar starkt på att äldreomsorgen är underbemannat 
och att det sker nedskärning av personal. De menar att tiden inte räcker till för samtliga 
arbetsuppgifter hos vårdtagarna, vilket ges uttryck i form av övertid, ökad stress eller 
genom protester, 
 

‘’Jag tror att män är mer bättre på att visa att man inte räcker till... man skiter blanka 
fan i om det är skitigt... det ska synas att vi har mycket att göra... men kvinnorna, de 
lägger på ett kol istället. Det är en stor skillnad i inställning’’ Jimmy   
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Jimmys uttalande tyder på att personalen prioriterar olika arbetsuppgifter under 
tidspress. Lindefors (2003) kom fram till att halten av stresshormon sjunker för män i 
större utsträckning än hos kvinnorna, där halten stresshormon istället ökar efter en 
avslutad arbetsdag. Vilket kan bero på hur individernas vardagssysslor hemma ser ut 
men också hur de hanterar olika psykosociala påfrestningar på arbetet. I detta fall kan 
det vara samvetsstress och tidspress som leder till att Jimmy väljer att prioritera bort 
städningen framför vårdtagarens behov. Vilket också gör att det blir synligt för 
vårdtagare, kollegor men också anhöriga att ‘’ordning och reda’’ kommer längre ner på 
prioriteringslistan och väcker uppmärksamhet att det är något som inte står rätt till då 
städning också är en del av de vanliga arbetssysslorna.   
  
För att behålla frisk kompetens och medarbetare i en organisation är det viktigt att 
individen har en känsla av att de utför ett värdefullt arbete. För att kunna stödja 
utnyttjandet av kompetens måste man fokusera på att arbeta med den informella biten i 
organisationen och dess struktur. Så som god arbetsmiljö, bra arbetsklimat, tydliga 
arbetsroller och en kultur/struktur som främjar goda verksamhetsresultat (Aronsson et. 
al 2012). Att arbeta utefter varierande arbetstider anses av Hampus och Henke vara 
mycket påfrestande vilket skulle kunna ifrågasätta om deras verksamheter främjar god 
arbetsmiljö och resultat. 
 

‘’Jag trivs på jobbet, men jag vantrivs med mina arbetstider, jag har just nu jobbat 4 av 5 
helger. De är svårt att ha ett socialt liv... scheman släpps 6 veckor i förväg och vi måste 
jobba fler helger nu, det är ett tecken på att det är ont om folk.’’ Henke 

  
Här blir Antonovskys, (1991) teori om KASAM och hanterbarhet relevant eftersom att 
tillräckliga resurser är en viktig del för förmågan och upplevelsen av att kunna hantera 
och leda sin situation i arbetet för att i sin tur trivas och motiveras i arbetet. Hampus 
berättar att han flera gånger haft en rädsla för att förlora jobbet om han skulle tacka nej 
till ett arbetspass. Vilket också påverkat arbetsmotivationen och i sin tur ökat 
psykosociala stressfaktorer, som b.la. ekonomisk överlevnad, sömnsvårigheter och 
trivsel på arbetet.   

11.3. Hur upplever män att vara i minoritet  

11.3.1 Skillnad på manligt och kvinnligt omsorgsarbete i ett kvinnodominerat yrke 
Samtliga av våra respondenter menar att anledningen till den kvinnliga dominansen 
inom äldreomsorgen härstammar från historiska utgångspunkter, hur kvinnan tog hand 
om äldre. Precis som våra respondenter beskriver fanns det enligt Nordberg (2003) en 
grundsyn i samhället att omsorg av äldre i första hand var ett familjerelaterat ansvar 
och att staten skulle engagera sig så lite som möjligt i frågan. Kvinnor hade ett stort 
ansvar för familjen och ofta även ansvar för de äldre i familjen. En annan historisk 
utgångspunkt som kan ha påverkat synen på kvinnor som omsorgstagare är de ”särart 
föreställningar” som ansåg att kvinnor var särskilt lämpade för omsorg, dessa 
föreställningar blev också ett gångbart argument för att även utesluta män från ett 
vårdande yrke (Nordberg 2003 s, 88).  
 
Berg (2004) menar att det är en stor utmaning för män att finna balans och att förhålla 
sig till kvinnligt kodade normer som utformats på den kvinnodominerade arbetsplatser. 
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Majoriteten av våra respondenter upplevde att deras kvinnliga kollegor var extra 
uppmärksamma på hur männen valde att utföra sina arbetsuppgifter, att det 
utfördes på ett ‘’korrekt sätt’’. 
 

”Det känns som att de har ett vakande öga över mannen” – Petter 
 

Bergh (2004) ger olika exempel på sysslor som traditionellt uppfattas som kvinnliga 
samtidigt så framkommer det att om en man ger sig på kvinnliga sysslor anses han vara 
duktig och ansvarsfull, det blir därför svårt för honom att misslyckas. Detta gör att 
mannen i en grupp av kvinnor både hamnar en i positiv och negativ minoritet. Våra 
respondenter Hampus och Petter beskriver en känsla av att kunna gömma sig bakom 
uppgifter som anses manliga, samtidigt menar övriga respondenter att de syns tydligt 
ifall en man skulle göra något fel (negativ minoritet). Samtliga respondenter menar 
också att vårdtagare alltid verkar gladare då en man kommer in, anledningen till detta 
skulle vara att det vanligtvis alltid är en kvinna som arbetar hos dem(positiv minoritet).  
  

”Det blir lite annat snack med en man i rummet, inte samma gamla samtal” – Henke. 
  

Vår respondent Henke berättar vidare att han flera gånger upplevt att vårdtagare 
föredrar manliga vårdare när de ska åka iväg på utflykter eller ta sig utanför boendet.  I 
kvinnodominerade yrken där män är en minoritet finns flera fördelar att dra nytta av. 
SBU (2014) menar att män som minoritet ofta är eftertraktad och får därför av denna 
anledning flera fördelar på arbetsplatsen. Mannen som stereotyp ses ofta som fysiskt 
stark och teknisk kunnig, traditionellt får han företräde till dessa arbetsuppgifter. 
Uppgifter som förknippas med minoritetsgruppen menar SBU (2014) kan ge tillfälle att 
”gömma” sig bakom då det dyker upp traditionella arbetsuppgifter för 
majoritetsgruppen. Samtliga respondenter anser sig också ha mer tyngd i sin 
kommunikation vilket gör att de når fram till vårdtagare och kollegor mer fördelaktigt 
än vad en kvinnan gör. Henke beskriver även att han ofta tilldelas arbetsuppgifter av 
kollegor och vårdtagare som han menar inger mer respekt, dessa arbetsuppgifter ses 
endast kunna utföras av en man. Kanter (1993) menar att en minoritet sticker ut och 
för omgivningen syns mer än majoriteten. Arbetsuppgifter eller verbala utlåtanden en 
’’token’’ utför syns mer än när en person i majoritetsgruppen utför liknande handling. 
En sådan synlighet är positiv då en person vill uppmärksammas, ’’token’’ behöver med 
andra ord inte arbeta hårt för att synas.    
  

11.3.2 Ojämn arbetsfördelning och outtalade förväntningar  
Flera av våra respondenter menar att män har högre förväntningar på sina 
arbetsprestationer och förväntas kunna utstå och hantera de mer fysiska och tekniska 
arbetsuppgifterna. Jimmy och Henke håller dock inte med om detta, de anser att arbetet 
mellan kvinnor och män är ömsesidigt och på lika villkor. Nordberg (2005) menar att 
män kan uppfattas uppnå en jämställd position precis som Jimmy och Henke relaterar till 
eftersom de utför samma arbetsuppgifter som en kvinnlig kollega, å andra sidan kan 
det tolkas som att en man inte ges tillträde till lika uppgifter som en kvinna vad gäller 
personlig hygien. Detta skulle innebära att de vårdtagare som nekar hjälp av manlig 
vårdpersonal har svårt för att acceptera männen som vårdare på samma principer som 
de kvinnliga vårdarna.    

 
Som man inom äldrevården tar ofta männen en ”vaktmästare roll” – Jimmy. 
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Precis som Nordberg (2005) beskriver menar samtliga av våra respondenter 
respondenter att det ges tillfälle att hantera tyngre lyft och ta ansvar för tekniska bitar. 
Petter förklarar vidare att män automatiskt, precis som att kvinnan gärna tar ansvar för 
uppgifter som ses typiskt kvinnliga, också väljer att ta ansvar för arbetsuppgifter som är 
mer tekniska och fysiska.  
 

”Det fysiska arbetet ligger i vad du tar för dig att göra” – Jimmy 
 

Samtliga av våra respondenter säger att det är viktigt att ta för sig i arbetet, kvinnorna 
har annars en tendens att köra över männen. Jimmy beskriver en annan situation där 
kvinnorna ofta agerar ”mammor” och rår om männen i arbetsgruppen, han upplever 
precis som en annan respondent Glenn att han ofta blir ursäktad ifall något skulle 
utföras fel och ”gulligullad”,  satt på en ”piedestal” av kvinnorna. Kanter (1993) menar 
i sin studie om ’’token’’ att kvinnor som minoritet på arbetsplatser  ofta agerade som en 
slags moder till männen, ‘’mödrarna’’ var på så vis en person som männen kunde vända 
sig till för att diskutera privata angelägenheter. Pets är ett annat begrepp som Kanter 
använder för att beskriva den generalisering som männen använder för att beskriva en 
slags ”maskot”. Dessa maskotar ”mödrarna”, deras insatser kunde ibland bedömas 
med en ”klapp på huvudet attityd” precis som Jimmy och Glenn beskriver.  Heikers 
(1991) beskriver studier som berör en manlig sjuksköterska som en vanlig stereotyp att 
han generaliseras att vara homosexuell. Denna generalisering skulle också kunna 
innebära att ’’token’’ förknippas som särskilt kunnig inom ett visst område som anses 
extra utmärkande som ’’token’’ tillhör (teknisk och fysisk stark). Heikers (1991) menar 
exempelvis att manliga omsorgsarbetare förväntas klara tunga lyft helt själv och skickas 
efter för att lösa ett tekniskt problem. Om ’’token’’ sedan väljer att ta ansvar för dessa 
arbetsuppgifter innebär det också att dennes plats på arbetsplatsen säkras.   
  

11.3.3 Det är vi, men också vi mot dem  
Majoriteten av våra respondenter upplever att de trivs väldigt bra med sina 
arbetskollegor och att det är en bidragande faktor till att de stannat under en längre tid 
eller jobbar kvar inom äldrevården. Samtidigt berättar de att en ‘’vi och dom’’ känsla 
uppstår när det är fler än två män på arbetsplatsen.   
 

‘’Den sista arbetsplatsen jag jobbade på fanns 5 män och alltid när det var fikapaus eller 
lunch så satt männen för sig själva och kvinnorna i ett annat rum. Och då tänkte jag ’’ni 
jobbar ju ändå ihop, hur kommer det sig att ni inte sitter och fikar och äter lunch 
tillsammans’’ men jag brydde mig inte, jag satt med kvinnorna en dag och en dag med 
männen och det var mest att männen snackade skit om kvinnorna och kvinnorna snackade 
skit om männen så jag fick känna på både och liksom’’ Hampus 
 

Majoriteten av respondenterna säger att de trivs på sin arbetsplats och med kollegor 
samtidigt påstår de också att kvinnorna pratar mer ‘’skitsnack’’ om varandra och sina 
manliga arbetskamrater, vilket också lett till att de själva sökt sig till andra manliga 
arbetskollegor för att slippa konflikter, vilket i sig bidrar till en ökad ‘’vi och dom’’ 
känsla.   
 

‘’om där är något speciellt med en manlig kollega så har de fullt fokus på det liksom, så 
försöker de hitta vägar in så att de ska förstöra eller sätta dit en eller sånt. De har kanske 
lite mer vakande öga över manliga, känns det som.’’ Petter  
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Majoriteten av respondenterna anser också att det kan skapas ett utanförskap för män 
som arbetar med stort antal kvinnor, men de menar att de själva inte bryr sig så mycket 
och att det inte har påverkat dem själva på det sättet. Men säger vidare att de kan tänka 
sig att andra män känner sig utanför då de inte har så mycket gemensamma intressen 
med sina kvinnliga arbetskollegor.  Vilket kan kopplas till Kanters (1993) teori om 
’’kontrasten’’. Ett försök att hålla en avvikande utanför kan uppstå efter att skillnader 
mellan den dominerande gruppen har synliggjorts. Detta gör att en avvikande som inte 
är lik en majoritet lätt kan hamna i en position där hen blir utanför. För att ’’token’’ ska 
påminnas om sitt utanförskap talar ofta majoritetsgruppen om samtalsämnen som inte 
inkluderar ’’token’’, detta för att stärka klyftan och dra en gräns mellan minoritetens 
skiljaktighet. 
  

12. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera uppsatsens resultat utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. Vi kommer även belysa styrkor och svagheter i uppsatsen samt 
förändringar och förslag för framtida forskning inom ämnet.  
    

12.1 Resultatdiskussion  
Uppsatsens syfte har varit att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever 
könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen. Resultaten kan 
sammanfattas till att männen upplevde sitt arbete inom äldreomsorgen som positivt 
och meningsfullt.  
  
Vad värdesätter män i sin yrkesroll som undersköterskor inom äldreomsorgen 
  
Utveckling, att känna sig sedd och ha möjligheter att påverka sin arbetssituation har 
varit faktorer som är genomgående i vad våra respondenter värdesätter i sin yrkesroll. 
Åhlin (2015) visar i sin studie att stöd, kunskap och engagemang är viktiga frågor som 
också ska hjälpa vårdgivare att arbeta på ett konstruktivt sätt. Han menar också att 
riktlinjer och att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är viktiga faktorer. Vår 
analys med hjälp av KASAM belyser att män i sin yrkesroll behöver känna 
meningsfullhet. Bergh (2004) menar en stor utmaning för män att finna balans och att 
förhålla sig till kvinnligt kodade normer som utformats på den kvinnodominerade 
arbetsplatser. För att kunna göra detta faller det naturligt att männen tar sig an 
arbetsuppgifter som är mer fysiska och tekniska. De kvinnliga koderna ligger alltså i 
vägen för att män i sin yrkesroll som undersköterska inom äldreomsorgen ska kunna 
utföra sitt arbete enligt riktlinjer. För att kompensera detta och känna känslan av 
meningsfullhet blir alltså mannen tvungen att ansvara för en fysik eller teknisk uppgift 
som kvinnan inte har lika förutsättning för. 
  
Hur upplever män psykosociala faktorer som socialt stöd och arbetsbörda inom äldreomsorgen? 
 
Samtliga respondenter uttalar en upplevelse av att känna sig utanför majoritetsgruppen 
som egentligen men respondenterna säger att de inte bryr sig så mycket om det. 
Gränsen mellan att höjas upp av majoritetsgruppen eller att nedvärderas har visat sig 
vara hårfin i vår studie. Några av våra respondenter såg detta som en ‘’sporrande’’ 
utmaning i sitt dagliga arbete och var ständigt på jakt efter att överträffa de kvinnliga 
kollegorna och vårdtagarnas förväntningar. Majoriteten av respondenterna beskrev 
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även situationer där de kunde välja att gå emot den kvinnliga normen, sättet de valde 
att utföra sina arbetsuppgifter eller hur de valde att prioritera vårdtagarna vid tidspress. 
Detta visar på att männen utformade sitt egna sätt att arbeta på som skiljer sig från den 
kvinnliga normen, vilket också gjorde dem eftertraktade av vårdtagare och chefer.  När 
det gäller t.ex. toalettbesök och duschning förväntas inte männen ta samma ansvar, de 
är också mer utbytbara på ett annat sätt än de kvinnliga kollegorna eftersom de lättare 
dirigeras bort från vårdtagare som föredrar kvinnlig personal. Precis som Wetterberg 
(2002) menar visar det sig att de normer skapade och utvecklade av kvinnor inom 
äldrevården är en utmaningen för män trots att de inte alltid i våra intervjuer tycks 
erkänna det. Det kommer fram genom beskrivningar om att “utmana” och bevisa för 
vårdtagare att de också kan och även hur arbetsfördelning naturligt fördelas där 
männen förväntas ta i mer fysiska och tekniska bitar.  
  
Hur upplever män att vara i minoritet i ett kvinnodominerat yrke, som äldreomsorgen? 
 
Majoriteten upplevde även sin minoritetsposition som något positivt, dels i form av 
uppskattning av både vårdtagare och chefer men också som en utmaning. Speciellt när 
det handlade om arbetsuppgifter som t.ex. städning och hur de blir bemötta av 
kvinnliga kollegor. Hälften av respondenterna upplevde även en avsaknad av 
gemensamma intressen hos de kvinnliga kollegorna vilket gör att de lättare drog sig till 
de manliga kollegorna för att slippa ‘’skitsnacket’’ vilket enligt dem känns mer irrelevant 
än meningsfullt. Vi valde att koppla tolka denna situation till något som Kanters (1993) 
kallar “kontrasten” där minoriteten ska påminnas om ett utanförskap vilket gör att 
majoritetsgruppen pratar om samtalsämnen som inte inkluderar tokens. Genom att inte 
låta tokens involveras kan klyftan mellan män och kvinnor stärkas och det dras en 
tydlig gräns mellan skillnaderna i minoritetsgruppen. Under intervjuerna kunde vi dock 
få uppfattningen om att det var männen som valde bort att prata med kvinnorna då de 
inte fick tillfredsställelse av att tala illa om andra människor. Henke menar alltså att han 
blev en symbol för kvinnorna och de valde att berätta privata angelägenheter i 
förtroende till honom. Henke säger alltså emot vår analys om kontrasten, han ville inte 
bli en del av majoritetsgruppen.  
  
Betydelse av resultat 
Vi anser att betydelsen av vårt resultat och analys är oerhört lärorik eftersom det i 
dagsläget är brist på personal inom vård- och äldreomsorgen och att kunna nyttja 
manlig arbetskraft skulle innebära att antalet rekryteringsmöjligheter skulle öka. Genom 
att rekrytera fler män skulle även särartsbehandling minska eftersom männen tillslut 
skulle bli lika synliga som kvinnorna (Nordberg 2003). Vår studie bidrar även med data 
som tyder på att arbetssättet och bearbetning av samvetsstress även bör ha ett manligt 
perspektiv i fokus då de prioriterar och bearbetar situationer med vårdtagare på ett 
annat sätt än de kvinnliga medarbetarna (Åhlin, 2015). På samhällsnivå är vår studie av 
stor betydelse då det på många sätt upplyser om samhällets mångåriga uppbyggnad av 
könsstereotyper, normer och yrkeskategorier som anses ha hög respektive låg status i 
samhället, som äldreomsorgen (Mattsson, 2015). Våra respondenter är eniga om att det 
kommer att krävas fler män för att öka yrkets status samt för att förbättra 
arbetsförhållandena, vilket i sig är ett socialt problem eftersom att kvalitén på 
äldreomsorgen redan nu är kritisk på sina ställen (Piuva et. al, 2012). Respondenterna 
anser att de manliga undersköterskorna bör synas mer när man presenterar och talar 
om yrket eftersom att det, enligt våra respondenter, är enklare att ta till sig vad arbetet 
innebär av en manlig förebild samt att den stereotypa bilden av ett ‘’kvinnoyrke’’ 
tenderar att leva vidare om det enbart är kvinnliga representanter.   
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12.2 Metoddiskussion  
  
Efter genomförande av intervjuer och analys av dessa anser vi att både syfte och 
frågeställningar är uppnådda i denna studie. Vi anser däremot att vi inte kunnat bidra 
med så mycket ny kunskap som vi hade önskat eller trott i utformningen av vår studie.  
  
För att verkligen kunna besvara en frågeställning som “hur män upplever psykosociala 
faktorer” tror vi att en enskild studie av etnografisk karaktär skulle ge bästa resultat. 
Detta för att vi under våra intervjuer upplevde en svårighet för männen att beskriva 
hur de upplever stress i olika situationer. Genom att observera männens arbetssituation 
och själva värderat deras reaktioner hade vi lättare kunnat reflektera och direkt 
diskutera de psykosociala faktorerna. En sådan studie hade dock krävt mer tid än den 
tidsintervall på 10 veckor som vi haft till detta arbete (Bryman, 2008). En annan aspekt 
som kan ha spelat in för att utvinna och skapa mer ny kunskap skulle kunna ligga i vår 
förkunskap. I och med vår begränsade förkunskap kan det funnits en brist i de 
följdfrågor som vi valde att ställa under våra intervjuer. Om vi ställt andra typer av 
frågor om liknande situationer som personen exempelvis skulle kunna relatera till skulle 
det kunna innebära att vi fått intervjupersonen att tänka ur ett annat perspektiv, känna 
igen sig och framlägga annat svar i frågan. Vi anser däremot att vår förkunskap kan 
innebära att vi med ett öppet sinne lyssnat och värderat informationen våra 
intervjupersoner utlämnat oss på ett neutralt sätt (Bryman, 2008). Genom liten 
förkunskap har våra respondenter blivit vår empiri vilket kan innebära att de 
förutsättningslöst kunnat dela med sig av information utan att känna sig dömda eller 
granskade av oss. Vi tror även att en bidragande faktor till det förutsättningslösa mötet 
blivit våra kriterier för att skydda respondenten. Vi valde att aktivt utesluta kontakt 
med kandidater genom eventuella arbetskamrater eller chefer för att inte dessa skulle 
kunna känna till deltagandet i studien och genom detta försöka tolka vad de bidragit 
med till vår studie.  
  
 
Eftersom antalet män inom äldreomsorgen är få blev det en utmaning för oss att hitta 
lämpliga respondenter för att göra klart studien på tio veckor. Detta gjorde att de 
urvalskriterier vi satte upp var relativt enkla att uppfylla. Om vi haft andra och striktare 
urvalskriterier som t.ex. högre ålder eller längre arbetserfarenhet hade det kunna bidra 
till ett annat resultat. Största delen av våra respondenter är i 25 års åldern, enligt 
Öhman (2003) är medelåldern inom äldreomsorgen 45 år, vilket i sig hade kunnat ge 
annan data. Andra aspekter som skulle kunna påverka vår studie negativt är vår 
hermeneutiska ansats som till största del innebär tolkning av känslor och situationer. 
Vår tolkning av en viss situation eller ords betydelse behöver inte vara lika med den 
känsla eller tolkning som respondenten upplevde i situationen. Då vi från början hade 
en begränsad förkunskap inom området skulle det kunna innebära att vi feltolkat 
personens beskrivning eller upplevelse i en situation som senare påverkar vårt 
resultat/analys. En annan problematik skulle kunna vara att reproducera kvinnligt och 
manligt i studien. Eftersom vi endast gör intervjuer och studerar män i studien kan vi 
inte heller tolka ifall det skulle finnas liknande eller helt olika berättelser gällande 
kvinnliga arbetstagare, det som kommer fram ur studien är stereotypiska bilder utifrån 
män och kvinnor.  
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Trost, (2005) och Bryman (2008) menar att det i den kvalitativa forskningen blir svårt 
att tillämpa en överförbarhet och generaliserbarhet i de sammanhang som forskningen 
skapats för. För att öka denna chans har beskrivning av tillvägagångssätt i denna studie 
blivit viktigt för oss. Vi vill att läsaren ska kunna utläsa steg för steg hur uppsatsen 
byggs upp för att kunna ge möjlighet att genomföra den igen. Med denna beskrivning 
anser vi också läsaren själv kunna bedöma uppsatsens överförbarhet vilket gör den 
öppen och transparant. En svaghet i vår studie finns dock i antalet respondenter. En 
omfattning av sex personer avser inte kunna omfatta samtliga män och verksamheter 
inom äldreomsorgen vilket gör att överförbarheten sjunker. Dock finns en styrka i den 
samstämmighet som gav utfall trots geografiska skillnader detta gör att vissa 
sammanhang och upplevelser skulle kunna vara överförbara. Vi kan inte heller 
generalisera vårt resultat på kvinnliga undersköterskor inom äldrevården, hur de 
upplever psykosociala faktorer eller vad de värdesätter eftersom vår studie endast har 
genomförts med manliga undersköterskor utifrån deras egna ’’manliga’’ perspektiv.  
  
För att säkerställa respondenternas konfidentialitet tog vi hänsyn till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Missivbreven skickades ut två dagar innan intervju via e-
post och vi informerade om att läsa brevet innan mötet för intervjun (Vetenskapsrådet, 
2002). Här kunde vi finna svårigheter i att respondenten valde att bortse ifrån mailet 
och inte ta del av information tidigare. Detta innebar för oss att vi muntligt fick 
förklara respondenternas rättigheter innan start av intervjun. Detta skulle kunna 
innebära att respondenten trots sina rättigheter hamnade i en situation där han inte 
vågade säga ifrån på grund av sitt samvete. Respondenten hade redan dykt upp på 
mötet och kände att han inte kunde dra sig ur i denna stund.  Utöver detta gav vi 
respondenterna själva möjlighet att välja tid och intervjuplats för att mötet för att 
försäkra en trygg miljö för respondenten i fråga.    
  
  
I framtiden ser vi fortsatt forskning inom området skulle hamna inom de psykosociala 
faktorerna som fokuseras på män inom äldrevården. Idag finns viss forskning som är 
genomförd på män dock riktar den främst på sjuksköterskor. Vårt resultat och tidigare 
studier visar att fler män inom äldrevården skulle vara sunt (Berg, 2004). Utmaningen 
ligger dock i hur vi lockar fler män att arbeta inom yrket. Därför skulle vi även se 
fortsatt forskning som inriktar sig strategier om vad som faktiskt skulle locka fler män 
att söka sig till äldreomsorgen.   
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14. Bilagor  

Bilaga 1:  Missivbrev  
Till dig som vill delta i vår kvalitativa forskningsstudie, 

Vi heter Charlotta Granström och Daniella Gustavsson och studerar programmet organisering, 
Ledning av arbete och välfärd med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Vi är inne 
på vår sista termin och är i full gång med vår kandidatuppsats. Vi valt att utgå utifrån en 
frågeställning som berör: ”hur män upplever könsskillnader och psykosociala faktorer inom 
äldrevården.” 
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet och vill gärna 
bidra med ny kunskap inom området. Därför vore vi oerhört tacksamma att få hjälp av er 
verksamma män inom äldreomsorgen, i form av intervjuer. Intervjuerna kommer 
bestå av ca:30 frågor och öppnar givetvis upp för spännande diskussioner. Intervjun 
kommer ta mellan 30-60 minuter och med ert samtycke spelas in och sparas fram till att 
presentationen av studieresultatet blivit godkänd av examinatorerna vid Högskolan i 
Halmstad. Inspelningen kommer sedan att raderas. Undersökningens resultat kommer 
användas i utbildningssyfte och kommer slutligen publiceras i en offentlig databas för bland 
annat kandidatuppsatser vid högskolebiblioteket, Högskolan i Halmstad. 
 
I samband med utförande av intervjun tar vi hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. En sådan hänsyn innebär att ditt deltagande är frivilligt, intervjun är konfidentiell vilket 
avser att namn, verksamheter inte nämns i studien: detta skulle i så fall ske genom fiktiva namn. 
Som deltagande ber vi om ert samtycke inför inspelning samt er möjligheten att bestämma tid och 
plats inför intervjun. Du kan dock när som helst avbryta ditt deltagande. 
Vid frågor eller vidare funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
för mer information. 
 
Tack på förhand! Vänliga hälsningar, 

Daniella Gustavsson 0730967036 
dangus14@hh.se 
Charlotta Granström 0739509310 
chagra14@hh.se 
Handledare 
Mia Jormfeldt 
Mia.Jormfeldt@hh.se 
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Bilaga 2:  Intervjuguide  
  
Kan du ge en kortfattad beskrivning om dig själv: 
- Vad har du för ansvarsroll/arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 
- Hur kom du i kontakt med äldreomsorgen? 
- Har du någon utbildning inom yrket? 
- Vad motiverar dig i arbetet? 
 
Att vara minoritet i ett kvinnodominerat yrke: 

• Vad tror du är den främsta anledningen till så många kvinnor som arbetar inom 
äldreomsorgen? 

• Hur upplever du det att vara i minoritet på arbetsplatsen, finns det för eller 
nackdelar?, exemplifiera gärna. 

• Finns det några fördelar med att arbeta med majoritet kvinnliga medarbetare? 
• Tror du att män som arbetar inom äldreomsorgen kan uppleva ett utanförskap på 

grund av sin minoritet, har du egna erfarenheter av detta? 
• Vilka traditionellt betraktade manliga egenskaper tror du att manlig personal i 

äldreomsorgen kan bidra med? 
• Förväntas män och kvin 
• nor klara samma arbetsuppgifter med samma resultat, eller finns det 

arbetsuppgifter du tror män eller kvinnor förväntas klarar bättre eller sämre? 
•  

Att vara man i ett kvinnodominerat yrke: 
• Vilka personlighetsdrag/egenskaper tror du är nödvändiga för att göra ett bra 

arbete inom äldrevården? 
• Vilka är dina tre främsta egenskaper som är till fördel för yrket? 
• Vilka faktorer/anledningar tror du har påverkat dig att välja eller att stanna kvar 

inom ditt yrke? 
• Vad kan du se för utmaningar som man inom äldrevården? 
• Vilka svårigheter kan män uppleva i mötet med klienter relaterat till sitt kön, och 

hur kan de hantera dessa? 
• Finns de situationer då klienter de föredrar en kvinnlig vårdare?   
• Hur upplever du att klienter bemöter manliga vårdare i jämförelse med kvinnliga 

vårdare? 
• Upplever du ett större behov av fler män på din arbetsplats, eller generellt? 
• Vad skulle tror du öka intresset för mer män att arbeta inom äldreomsorgen? 
• Ser du några problem eller möjligheter om fler män sökte sig till äldreomsorgen? 
• Vad skulle det då innebära för dig, klienterna och verksamheten om fler män kom 

in i verksamheten? 
 

Psykosociala faktorer: 
• Upplever du en känsla av att inte räcka till under din arbetsdag? 
• Anser du att det är jämn fördelning kring arbetsuppgifter mellan arbetstagare? 
• Förekommer övertid, i så fall hur påverkar detta dig och ditt arbete? 
• Upplever du att du tar med jobbet hem? om ja, på vilket sätt? 
• Vad tycker du om arbetsmiljön? På vilket sätt hade det kunnat förbättras? 
• Om det uppstår problem på arbetsplatsen, upplever du att det finns intresse att 

lösa problematiken?  
• Känner du dig som en viktig del av arbetslaget? 
• Hur upplever du de sociala stödet kring chefer och kollegor på din arbetsplats? 

  
Avslutningsvis: 
Har du några övriga frågor eller tankeställningar? 
Skulle det gå bra att återkomma ifall fler frågor dyker upp eller då svar behöver förtydligas? 
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Bilaga 3: Kodad matris   
  

Respond
ent 

Blå: Vad 
värdesätter 
männen i sin 
yrkesroll 

Gul: hur 
upplever män 
psykosociala 
faktorer 

Rosa: Hur 
upplever män 
att vara i 
minoritet? 

Grön: 
subteman, 
sådant utöver 
frågorna 

  

(Kalle) 
  
8 sidor 
transk 

tycker	om	

att	arbeta	

med	

människor.	

x2 
  
kul	att	göra	

något	som	

man	vet	gör	

nytta	 
  
göra	en	

insats	för	

samhället,	

och	finnas	

där	för	de	

äldre	och	ge	

något	

tillbaka	x4 
  
man	lär	sig	

vara	mer	

ansvarstaga

nde	och	

respektfull	

mot	de	äldre 
  
Fast	att	han	

var	fast	i	

denna	

situationen	

så	ville	man	

hjälpa	

honom	till	

att	vilja	leva 
  
  

  
Men	det	känns	

som	att	

många	av	de	

män	som	

söker,	det	är	

de	som	inte	

har	fått	jobb	

på	andra	

ställen 
  
svårt	att	

hjälpa	alla	

med	hygien 
  
Jag	skulle	säga	

att	det	var	

väldigt	få	

konflikter,	jag	

funkade	med	

de	flesta	som	

jag	jobbade	

med. 
många	har	

väldigt	

negativ	

inställning	till	

vårdyrket,	

beror	mycket	

på	i	vilken	

grupp	man	

hamnar	i,	att	

få	det	att	

funka	på	det	

personliga	

planet.	 
  
kvinnliga	

arbetare	

presterar	

bättre	för	att	

som	inte	ville	

ha	hjälp	av	

män	in	på	

toaletten,	eller	

överhuvudtag

et	inte	ville	bli	

påklädda	eller	

duschade	av	

män 
  
var	glada	att	

det	kommer	

män	som	ville	

jobba	inom	

vården	istället	

för	att	det	bara	

var	kvinnor.	 
  
Ja,	definitivt	

det	behövs	

mer	män	inom	

vården 
  
skulle	bli	

bättre	

arbetsförhålla

nde	med	fler	

män 
  
Jag	tycker	inte	

att	vårdyrket	

på	något	sätt	

borde	bli	för	

manligt	

känner	jag 

ett	väldigt	

psykologiskt	

arbete	 
  
måste	tänka	

tio	gånger	

längre	 
  
utländsk kritik - 
erik, andre  
de är inte 
nedvärderande 
eller så på 
något sätt mot 
manliga, det är 
kanske mer att 
de är 
nedvärderande 
mot utländska, 
att de inte alls 
tycker om 
vissa, 
utländska, men 
om det är en 
man eller 
kvinna tycker 
jag inte spelar 
roll, men det är 
kanske mer 
mot utländska 
personer som 
de är 
nedvärderande 
och nekande 
och elaka 
emot.  
  
  
män	har	en	

tendens	att	bli	

lite	hårdhänta,	

det	kan	bli	mer	

negativa	
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de	är	mer	

mottagliga	för	

andra,	det	är	

oftast	lättare	

att	prata	med	

en	kvinnlig.	 
  
matvägrande-	

stark	

påverkan,	

misslyckande,	

inte	räcka	till 
  
personalbrist	

inom	vården.	

stressigt,	

nerskärningar

,	bist	på	

kvalitet	 

effekter,	det	

handlar	oftast	

om	respekt	om	

man	säger	så.	 
  
  
vad	som	lockar	

fler	män,	

förslagen.	 
  

(Hampus
) 
  
7 sidor 
transk 

när	man	

verkligen	

kom	in	och	

de	äldre	var	

glada	för	en	

och	det	var	

egentligen	

det	som	

motiverade	

en	och	att	

den	här	

gubben	eller	

tanten	

verkligen	var	

glad	att	jag	

var	där. 
  
Att	få	

någonting	

tillbaka,	att	

jag	fick	

någon	glad,	

det	var	

faktiskt	det	

som	

motiverade	

mig	mest	av	

allt.			Den	

tacksamhete

jobbigt	inom	

vården	över	

huvudtaget	är	

arbetstiderna,	 
  
Om	man	inte	

kunde	då	så	

kanske	man	

inte	blev	

inbokad	fler	

gånger	efter	

det..	 
  
blir	ofta	nekad	

att	duscha	

kvinnor,	fel	av	

chefer	att	

tvinga	

vårdtagare	att	

bli	det	av	män	

som	inte	vill.	 
  
det	var	soft	att	

jobba	natt	

men	jag	är	

ingen	natt	

människa	så	

att	jobba	natt	

är	inte	min	

Det	har	bara	
sina	fördelar.	

Fördelen	är	att	

man	

uppmärksam

mas	på	ett	

positivt	sätt,	

men	samtidigt	

så	fort	man	

gör	något	fel	

så	är	det	

tydligt,	vi	

säger	att	jag	

och	sara	skulle	

göra	samma	

misstag,	men	

sara	syns	inte	

så	tydligt	men	

om	jag	gjort	

det	så	syns	det	

tydligt.	 
  
när	det	var	

brukare	som	

var	tunga	och	

behövde	

mycket	fysisk	

hjälp	så	var	

det	alltid	
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n	man	får	

tillbaka.	 
‘ 
för	det	

handlar	

absolut	inte	

bara	om	att	

städa	och	ta	

hand	om	en	

som	är	sjuk,	

det	är	

mycket	mer	

än	så…	 
  
Jag	skulle	

nog	säga	att	

det	är	för	att	

jag	fick	jobb	

direkt	när	

jag	slutade	

gymnasiet, 
  

grej.	 
  
de	erbjöd	

utbildningar	

men	man	

valde	själv	om	

man	ville	gå	

på	dem 
  
Ja,	men	jag	

som	person	

brukar	aldrig	

bry	mig	

liksom,	det	

kan	sitta	10	

kvinnor	och	

då	går	jag	dit	

och	sätter	

mig,	men	när	

jag	jobbade	

där	så	va	det	

3-4	män	till	på	

arbetsplatsen	

och	dem	valde	

inte	att	gå	in	

och	sätta	sig	

där	inne	när	

det	är	10	

kvinnor	-	vi	

och	dem	

känsla	 
  
mycket	skit	

om	varandra 
  
stress,	kan	ej	

påverka	

schemat,	ofta	

övertid 
  
Ska	man	jobba	

på	

dementavdeln

ing	så	tycker	

jag	att	man	

ska	gå	en	

utbildning	

eller	sitta	och	

läsa	om	vad	

männen	som	

fick	det	på	

schemat,	 
  
de	är	alltid	

gladare	när	

det	är	en	man	

som	kommer	

in,	de	är	

supervana	vid	

att	det	alltid	är	

en	kvinna	som	

kommer	in	 
  
jag	skulle	nog	

säga	att	

männen	har	

högre	

förväntningar	

på	sig,	alla	

förväntar	sig	

och	som	man	

vill	man	alltid	

prestera	

bättre	än	

kvinnorna	och	

visa	att	det	är	

inte	bara	du	

som	kan	göra	

det	liksom,	 
  
där	jag	har	

varit	på	alla	

ställen	så	har	

de	alltid	varit	

en	minoritet	

och	de	väljer	

ju	själva	att	

inte	umgås	

med	

kvinnorna	på	

det	sättet.	 
  
många	
manliga	
vårdtagare	
vill	sitta	och	
prata	fotboll	
och	prata	om	
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sjukdomen	är	 
  
möjligheten	

till	att	få	

heltidsjobb	

där	är	inte	

heller	det	

bästa 
  
vi	känt	

varandra	bra	

så	hade	vi	ju	

gjort	ett	

skitbra	

arbete,		 

sånt	som	män	
brukar	prata	
om	speciellt	
när	de	har	

aktiviteter 
  
män	alltid	får	

det	tunga	

arbetet	på	

schemat 
  

(Petter) 
8sidor  
transk 

uppskattar	

att	kunna	

lägga	sitt	

schema	själv	

x3 
  
man	känner	

att	man	gör	

nytta	så	det	

är	väl	det	

som	är	

drivkraften.	 
  
att	man	fick	

lön	och	har	

fast	

anställning 
  
Bra	

arbetsgrupp	

x4	därför	

man	stannar 
  

Chefen går in 
och ändrar i 
schemat.  
  
Kvinnor pratar 
mer skitsnack, 
männen 
umgås mer 
tillsammans 
har mer 
gemensamt.  
  
Män kan 
känna sig 
ensamma i en 
grupp av 
kvinnor 
  
sex	eller	sju	

killar	här,	det	

är	rätt	många,	

så	det	känns	

inte	som	att	vi	

är	så	få	här 
  
Mycket	frihet	

gällande	

schemat 
  
om	det	är	40	

kvinnor	och	

vara	ensam	

man,	det	kan	

bli	lite	jobbigt	

och	man	kan	

Känns som att 
de är ett mer 
“vakande öga” 
över männen,  
  
Män kan se 
andra 
perspektiv.  
  
Som man 
måste man ta 
försig för att 
inte bli 
överkörd av en 
kvinna 
  
jag	tror	inte	

att	detta	

passar	så	

många	killar	

heller.	det	är	

på	ett	speciellt	

sätt	här 
  
speciellt	med	

en	manlig	

kollega	så	har	

de	fullt	fokus	

på	det	liksom,	

så	försöker	de	

hitta	vägar	in	

så	att	de	ska	

förstöra	eller	

sätta	dit	en	

eller	sånt.	 

Dåligt betalt 
vilket kanske 
inte lockar män 
x3 
  
Utlänska 
manliga kan bli 
nedvärderade 
av vårdtagare 
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känna	sig	

utanför.	 
  
  
för	att	med	

kvinnorna	så	

kan	det	bli	

mycket	

skitsnack	och	

sånt,	och	som	

kille	vill	man	

inte	beblanda	

sig	i	det	så	

man	söker	sig	

till	killarna,	 
  
Samvete,	när	

de	ligger	för	

döde,	inte	kan	

hjälpa	som	

man	vill,	man	

räcker	inte	till.	

vi	män	kan	

glida	med 
  
kvinnorna	här	

tar	för	sig	mer	

och	gör	det	

liksom,	om	

man	är	en	

man	så	kan	

man	liksom	

inte	bara	sitta	

och	kolla	utan	

man	måste	ta	

för	sig	liksom,	

annars	tar	

kvinnorna	

över.	 
  
räcker	inte	till	

när	de	ligger	

inför	döden 
  
alla	drar	sitt	

strå	till	

stacken.	 
  
olika/nya	

rundor	ibland	

  
intima	

situationer 
  
män	blir	ofta	

uppskattade	

av	vårdtagare 
  
kvinnor	kan	

vara	väldigt	

framåt,	och	vill	

kanske	hålla	

sig	till	det	

gamla,	då	

kanske	

männen	mer	

kan	tänka	i	

andra	banor	

också,	inte	

bara	det	

gamla,	kanske	

lite	nytt	och	

blandat	med	

det	gamla	

också	liksom 
  
de	var	också	

snabba	på	att	

gå	fram	och	

säga	att	’’jag	

gör	det’’	Så	att	

de	också	ser	

att	man	ska	

göra	det,	

annars	blir	det	

att	de	gör	allt	

och	då	står	

man	bara	där	 
  
Jag	tror	att	de	

skulle	bli	

piggare,	för	

det	märker	

man,	om	det	

kommer	en	ny	

kille	så	kan	de	

prata	om	det	i	

flera	dagar	 
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på	

resursdagar 
  

(Jimmy) 
  
8 sidor 
transk  

Att arbeta 
med 
människor, 
vilket känns 
värdefullt, 
betydelsefullt 
och ger mkt 
tillbaka. x4 
 
 
Verksamhete
n ger 
möjlighet till 
utveckling 

Räcker inte till 
  
Blir de för mkt 
ryter jag ifrån.  
  
mkt att göra 
ibland, jag vill 
de skall synas 
när de är mkt 
att göra.  
  
underskötersk
or är inga 
städerskor 
  
vi behöver 
bättre 
arbetsvillkor 
och lön 
generellt, skär 
ner.  
  
höja status om 
fler män 
kommer in.  
  
behöver fler 
händer, dåligt 
samvete att 
inte räcka till.. 
“hur vi än gör 
räcker vi inte 
till” 
  
neka brukar att 
gå på toaletten 
känns jobbigt.  

Har andra 
förväntningar 
på män, jag får 
utföra mer 
tunga lyft och 
tekniska bitar. 
“du kan ju 
sådant”. 
“vaktmästarroll” 
 
 
De är måna om 
mig, kvinnar 
går nästan in i 
en “mamma 
roll” 
  
Blir ofta 
ursäktad om ja 
gör ngt fel “han 
är ju man” 
 
 
Kvinnorna 
tycker de är kul 
att jobba med 
män.  
 
Kan vara 
känsligt med 
lön (om vi 
tjänar mer än 
kvinnan) 
 
 
Intimvård 
  
män har en 
annan 
kommunikation
, rakare 
  

Bra chef, hon 
lyssnar på oss 
“lever som hon 
lär”.  
Som man 
behöver man 
såklart också 
vara lämpad, 
inte bara 
plocka in 
någon.  
  
“finns även 
kvinnor som är 
manhafftiga, 
behövs de 
män?”  
  
“kvinnor är inte 
snälla och 
hjälper till, de 
är kupade”  
  
“torka skit 
kanske inte 
attraherar män, 
ser ofta på 
äldervården så”  
  
Män inom 
vården visar 
mer känslor 

  

(Glen) 
  
4 sidor  
transk 

Givande att 
arbeta med 
äldre, en 
otrolig 
erfarenhet 
och äldre är 
tacksamma 
för hjälp vilket 

Defusa 
riktlinjer, var 
svårt att veta 
hur mkt man 
skulle pristera.  
  
dåligtsamvete, 
räcker inte till.  

Blir ofta satt på 
en pedistal  
  
Gulligullad som 
man 
  
Kan uppleva att 
män ibland inte 

skulle vilja ha 
mer mänliga 
kollegor.  
  
Ja kan ju inte 
gå om kring 
och tro att ja är 
“tupp i ett 
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ger tillbaka 
. 
Jag som man 
blir ofta 
upphöjd av 
de äldere. de 
frågar efter 
mig.   
  
blir mer 
prioriterad, 
får mer 
“avanserade 
uppgifter än 
kvinnor” 
prioiterad.  
  
Hade en bra 
kommunikati
on med 
anhöriga 
vilket jag 
värdesatte 

  
tog hårt att 
stödja 
anhöriga 
  
personalbrist, 
mer tid till varje 
individ.  

kan förstå äldre 
på lika sätt som 
en kvinna. “tar 
kommunikation
en med 
anhöriga 
bättre”.  
  
män får mer 
tyngd 
  
män minskar 
skitsnack på 
arbetsplatsen.  
  
män har en 
annan 
kommunikation
, rakare 
  
intimvård 
  
män kan bidra 
med andra 
perspektiv 
  
vi har lättare att 
smita undan 
  
dock, syns 
alltid vilket 
ställde höga 
krav på mig i 
arbetet.  
  

hönshus”  
  
historiskt sätt är 
de kvinnor som 
skall vara 
omhändertagan
de. 

(Henke) 
4 sidor 
transk 

välja när jag 
själv skall 
jobba 
  
pengar 
motiverar 
mig. 
  
Att ha en 
fastantällning
.   
  
att överträffa 
de äldre, ja 
kan visst.  
  
värdesätter 
sina kollegor 
x3.  

Schemat, 
läggs endast 6 
veckor i förväg, 
måste jobba 
mkt helger och 
kvällar.  
  
ibland vill jag 
bara vara 
ensam och inte 
höra allt ältade 
från kvinnor, 
de är mkt 
klagande.  
  
mer rak 
kommunikation
.  
  

Förväntas bära 
och lyfta mer 
x3. Vi tar 
automatiskt 
den uppgiften 
  
arbetsuppgifter 
som ofta får 
mer respekt “ja 
kan bättre än 
kvinnorna”  
  
Kvinnorna 
förlitar sig på 
mig och skall 
prata om 
problem för 
mig.  
  

Kvinnorna är 
nöjda med de 
dom har. klagar 
men gör inget 
åt de.  
  
mkt snack på 
alla kvinnor, 
hade vart skönt 
om de var mer 
än. raka 
puckar.  
  
chefen 
upplever 
mindre 
skitsnack med 
fler män på 
arbetsplatsen, 
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får mkt kredd 
från chefen, 
smickrande 
såklart.  

Kan känna sig 
utanför, har 
inte så mkt 
gemensamt 
med kvinnor.  
  
Samvete bland 
anhöriga. 
Jobbigt när 
älder går bort, 
du får en fin 
relation. 
tuffaste med 
arbetet 
  
semester, mkt 
diskussioner  
  
män tar mindre 
personligt, vi 
kör och gör de 
som skall 
göras.  
  
tunga lyft ger 
smärtor i rygg 
  
arbetar många 
dagar i rad 
  
  
  

lägre 
förväntningar 
på män “kan du 
ens diska” x3 
  
de blir annat 
prat med en 
man, de är 
postivit. blir lite 
annat än med 
en kvinna.  
  
ja blir väldigt 
omtyckt 
  
som man är de 
viktigt att ta för 
sig, blir lätt 
överkörd av en 
kvinna.  
  
lättare att få 
anställning som 
man x2  
  
män är 
snabbare, tar 
snabbare 
beslut.  
  

bättre 
stämning.  
  
höja lönen 
  
går ut och gör 
PR för vården, 
min chef 
värdesätter de 
mkt att ja kan 
vara med.  
  
brukare kan bli 
arga när jag 
kommer som 
att inte jag kan 
lösa 
hushållssysslor
.  
  
Många kvinnor 
inom vården 
röker, de får 
fler pauser 
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Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Vi är två studiekollegor som båda
brinner för att utvecklas, vi
kompletterar varandra väldigt bra och
har stöttat varandra under arbetets
gång. Vi vill tacka varandra för ett stort
engagemang och en fin vänskap som
kommer att hålla livet ut!
Daniella G & Charlotta G


