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Sammanfattning 

I dagens Sverige råder en könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor förväntas arbeta 

inom olika sektorer, vilket ofta leder till könsdiskriminering av något slag. Män som arbetar i 

kvinnodominerade yrken framställs som feminina på grund av de stereotypa föreställningarna 

som florerar i samhället. Dessa föreställningar kan göra att det är svårt för männen att träda in 

i kvinnodominerade branscher och därför bibehålls särskiljningen mellan könen på 

arbetsmarknaden. Att studera män i kvinnodominerade yrken är viktigt då det kan påvisa samt 

bryta könsnormer i arbetslivet, samt för att få ökad förståelse för hur männen upplever sin 

vardag som minoritet. Den här uppsatsen har som syfte att få en djupare förståelse för hur män 

som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke upplever sin situation och sina villkor i relation till 

maskulinitetsnormen. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med 8 

deltagande män. För att bearbeta materialet användes en tematisk analysmetod. Resultatet 

visade att männen upplevde sin situaton och sina villkor som övervägande positiv, däremot 

märkte männen att de tar omedvetet på sig stereotypa arbetsuppgifter. De upplevde inte att de 

påverkades av samhällets stereotypa bild av män dock såg de att kollegor, kunder/patienter och 

ungdomar behandlade dem och sina kvinnliga medarbetade olika beroende på kön.  
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Abstract 

In todays’ Sweden there is a gender segregated labour market where men and women are 

expected to work in different sectors, which often leads to gender discrimination of some kind. 

Men working in female-dominated professions are seen as feminine because of the stereotypical 

beliefs that flourish in society. These ideas can make it difficult for men to enter women-

dominated industries, and therefore, the distinction between the sexes in the labor market will 

remain. Studying men in female-dominated occupations is important because it can illustrate 

and break gender standards in working life, as well as to gain a better understanding of how 

men perceive their everyday lives as a minority. This essay aims at gaining a deeper 

understanding of how men, working in a female-dominated professions experience their 

situation and their conditions in relation to the masculinity norm. The data collection took place 

through semistructured interviews with 8 participating men. To process the material, a thematic 

analysis method was used. The result showed that the men perceived their situation and their 

conditions as predominantly positive, on the other hand, the men noticed that they, 

unconsciously, took stereotypical tasks. They did not feel that they were affected by the 

stereotype image of men in society, but they saw that colleagues, clients / patients and 

adolescents treated them and their female employees differently depending on their gender. 
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1. Inledning 

Jämställdhet har länge varit ett högaktuellt ämne inom svensk politik och inte mindre inom den 

svenska arbetsmarknaden. Det har diskuterats i termer av kvotering och positiv särbehandling 

av kvinnor till chefspositioner och yrken där få kvinnor befinner sig, i ett försök för att öka 

jämställdheten på arbetsmarknaden. I Sverige finns det även en diskrimineringslag som har i 

syfte att begränsa arbetsgivares möjligheter till att diskriminera arbetstagare på grund av bland 

annat kön (DL 2 kap 1§). Fastän Sverige arbetar med jämställdhetsfrågor kontinuerligt har inte 

detta gjort någon större skillnad i hur vi människor ser på olika yrken utifrån vad som är mest 

lämpligt för respektive kön. Utomlands brukar Sverige ses som ett utav de länder där 

jämställdheten är som bäst, men det “jämställda Sverige” kan enligt SOU (2014) klassas som 

ett utav de länder där arbetsmarknaden är mest könssegregerad i världen.  

I dagens Sverige råder det en könssegregering på arbetsmarknaden där kvinnor och män 

återfinns i olika sektorer och yrken, vilket enligt SOU (2016) ofta leder till könsdiskriminering 

av något slag. Yrken som främst är dominerade av kvinnor idag är sjuksköterskor och 

undersköterskor, grundskolelärare och förskolelärare, butiksäljare, socialsekreterare, 

lokalvårdare samt assistenter. För att ett yrke ska ses som ett könssegregerat sådant krävs det 

att ett kön är dominant till över 60 % (SOU, 2004). Kvinnor arbetar exempelvis främst inom 

vård och omsorg medan männen arbetar inom bygg och teknik. Könssegregeringen 

förekommer både horisontellt och vertikalt. Den horisontella könssegregeringen innebär att 

män och kvinnor befinner sig inom olika yrken och sektorer medan det vertikala innebär att 

män och kvinnor har olika positioner även inom organisationer, det är oftast män som sitter på 

en ledande position (SOU, 2004).  

Tidigare undersökningar har visat att män som väljer att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke 

ofta möts av stereotypa föreställningar om att de är väldigt feminina eller homosexuella, vilket 

är något som går emot vad som är traditionellt manligt (Harding, 2008). Detta gör att män kan 

ha svårigheter att korsa könsbarriärerna och därför väljer att arbeta inom ett yrke som anses 

vara mer i enlighet med könsnormerna. Det finns däremot de som trots stereotypa 

föreställningar väljer att träda in i ett kvinnodominerat yrke. Mycket av dagens forskning 

studerar kvinnor i mansdominerade yrken, inte lika många tittar på män i kvinnodominerade 

yrken. Att studera det senare fenomenet är viktigt eftersom det ökar förståelsen kring hur 

arbetsmarknaden generellt ser ut, samt hur männen uppfattar, förstår och navigerar utmaningar 

gällande deras maskulinitet (Bagilhole & Cross, 2006). Att locka kvinnor till mansdominerade 



2 

 

yrken har tidigare varit ett sätt att bryta uppdelningen mellan män och kvinnor, genom att göra 

detsamma fast med det andra könet kan resultera i samma effekt (Williams, 2015). 

 

1.1 Problemformulering 

Varför män väljer att träda in i ett kvinnodominerat yrke är sociologiskt intressant eftersom det 

kan visa hur begränsade vissa aktörer är på arbetsmarknaden i relation till de sociala 

konstruktioner som finns i samhället. Det är även av stor vikt ur ett Human Resource 

Managementperspektiv att studera män i kvinnodominerade yrken då HRM delvis arbetar med 

att få organisationer mer jämlika för att förbättra arbetssituationen för medarbetarna, samt för 

att möta aktörernas krav på arbetsmarknaden och på sätt bli en attraktiv arbetsplats (McKenna 

& Beech, 2013). Vidare kan studier på de män som väljer att träda in i kvinnodominerade yrken, 

trots medvetenheten av att det är traditionellt kvinnligt, påvisa könssegregeringsprocesser och 

genusordningar då just könssegregering är en stor del av arbetsmarknaden som samhället 

försöker bryta. Att därmed förstå den nuvarande forskningen om hur män upplever sitt arbete 

inom kvinnodominerade yrken kommer delvis att visa mäns motiv till att korsa könsbarriärerna, 

vilket i sin tur kan ge oss en idé på hur fler män kan lockas till att göra detsamma.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är få en djupare förståelse för hur män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke upplever sin situation och sina villkor i relation till maskulinitetsnormen. 

Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar.  

 

 Vilka tankar och känslor uttrycker männen kring deras situation och sina villkor på 

arbetet? 

 Hur anser männen att den allmänna uppfattningen om deras yrkesval påverkar dem i 

deras arbete? 

 Hur upplever männen att människorna i deras närmaste omgivning uppfattar deras 

yrkesval? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning på män inom kvinnodominerade yrken att 

presenteras. I denna del beskrivs först olika dragningskrafter till att vilja träda in i en 

traditionellt kvinnlig sektor, där forskare lyfter både de egenvalda motiven men även de motiv 

som ansetts vara av tvång. Därefter presenteras forskning om hur det är för männen att korsa 

könsbarriärerna och vilka män som främst gör det. Vidare är det situationer på arbetsmarknaden 

som ligger i fokus där männen beskriver sin vardag på ett kvinnodominerande yrke och slutligen 

berörs de attityder männen möts av.    

 

2.1 Dragningkraft 

Kvinnodominerade yrken tenderar att vara inriktade på vårdande av andra människor, vilket 

kan ha effekt på hur män ser på dem själva samt deras yrkesidentitet (Korek, Sobiraj, Weseler, 

Rigotti & Mohr, 2014). När män väljer att ingå i kvinnodominerade yrken kommer de även 

omfattas av de egenskaper som arbetet är relaterat till. Cottingham (2014) beskriver det 

vårdande yrket i relation till empati, emotionellt engagemang och att hjälpa andra människor, 

vilket inte överensstämmer med de egenskaper som är typiska för det manliga könet. 

Det finns en viss oenlighet bland forskning om varför män väljer att ingå i en kvinnodominerad 

bransch och vilka män som faktiskt väljer det. Forskning har bland annat visat att män som 

arbetar inom kvinnodominerade yrken valt det på grund av en önskan om ett yrke där individen 

får hjälpa andra, yrket gav en jobbsäkerhet, stabil inkomst och för möjligheten till utveckling 

inom branschen (Meadus & Twomey, 2011). En man i en studie av Bagilhole och Cross (2006) 

förklarade att hans motiv till val av yrke var främst att jobbet kändes rätt för honom, vilket även 

fem andra respondenter poängterat. Detta påvisades även i en studie av Rajacich, Kane, 

Williston och Cameron (2013) där den största dragningskraften var just arbetet i sig. Där 

berättade männen att omvårdnadsyrket visar omvärlden att individen besitter egenskaper såsom 

barmhärtighet, empati samt ärlighet, vilket enligt männen gav dem en mening med sitt arbete. 

Att vårda andra människor ansåg respondenterna gjorde dem till goda medmänniskor, vilket 

sträckte sig över könsgränserna. Rajacich et.al (2013) fann dock i deras studie att 

sjuksköterskeyrket var ett andrahandsval bland de deltagande männen, och att de flesta arbetat 

utanför vården i ett tidigare skede. I Bagilhole och Cross (2006) studie, där män som arbetar 

inom kvinnodominerade yrken intervjuades, visades det att många valde att träda in i vårdande 

yrken på grund av brist av traditionellt manliga yrken. Enligt författarna försöker vissa av 
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männen finna ett annat arbete än kvinnodominerade, eftersom det både är låg status och låg lön, 

men till slut anser de att de tvingas till de kvinnodominerade yrkena. 

 

2.2 Att korsa könsbarriärerna 

Det finns vissa karaktärsdrag bland unga män som dras till kvinnodominerade yrken som 

Hardie (2015) diskuterar i sin studie. Forskaren finner att de unga män som har en större andel 

vänner av det kvinnliga könet och där deras föräldrar har vidareutbildat sig, väljer i större 

utsträckning yrken där det finns goda chanser att erhålla ett arbete, därav traditionellt kvinnliga 

arbeten. Hardie (2015) betonar dock att det inte nödvändigtvis betyder att de kommer att arbeta 

inom kvinnodominerade yrken när de blir äldre, däremot hävdar forskaren att tidiga karriärmål 

kan ha effekt på deras framtid. Isacco och Morse (2015) beskriver i sin studie att en del män 

som har en stark koppling till den hegemoniska maskuliniteten kommer vara mest lyckade när 

de väl gått över till ett arbete som är traditionellt kvinnligt. Detta föreslår forskarna beror på att 

de män som är inom ramen för det maskulina beteendet sannolikt får mer akademiskt stöd och 

stannar längre inom den akademiska sfären än män som inte följer den maskulina ideologin. 

Isacco och Morse (2015) drar slutsatsen att vissa egenskaper som är associerade med 

maskulinitet är mer uppskattade i vissa sammanhang, exempelvis prestationsförmågan, vilket 

troligen gör att de lyckas bättre på ett kvinnodominerat yrke än män som inte är maskulina 

enligt normen. Många av de män som Bagilhole och Cross (2006) studerade hade dock inte 

uppfattat eller funderat över om det fält som de arbetade inom var ett kvinnodominerat yrke 

eller ej, vilket forskarna tyckte var intressant eftersom det kan tolkas som en brist på hänsyn till 

det traditionella kvinnoarbetet. 

Williams (2015) menar att om män blev lockade till kvinnodominerade yrken, såsom inom 

vården, kommer den professionella statusen av yrket att höjas. Detta anser forskaren är väldigt 

synd och visar på de strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor, där kvinnor är 

underordnade män, och där männens status är högre än kvinnornas. Hardie (2015) menar att 

det är svårt att säga vad som gör att män väljer att träda in i kvinnodominerade yrken, trots den 

mängd forskning inom området är det fortfarande en öppen fråga. Det går däremot att ge 

männen utrymme att själva berätta om sina upplevelser av hur det är att bryta mot 

könssegregeringen som existerar och arbeta inom traditionellt kvinnliga yrken (Bagilhole & 

Cross, 2006). Vissa män är oberörda av de stereotypa bilderna av vad manlighet är, medan 

andra inte kan trotsa den hegemoniska maskuliniteten och är oroliga över vad andra ska tycka 

om deras maskulinitet (Hardie, 2015).  
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2.3 Män på arbetet 

Män möter olika svårigheter gällande sin maskulinitet i kvinnodominerade yrken då deras genus 

kan krocka med de stereotypa egenskaper som jobbet har. De är även tvungna att leva upp till 

särskilda krav som formats av kvinnor (Bagilhole & Cross, 2006). Deras maskulinitet kan bli 

ifrågasatt av både kollegor och patienter och eftersom kvinnodominerade yrken besitter en viss 

lägre status och lägre löner i samhället kan bli ännu ett hot mot deras maskulinitet (Korek et al, 

2014). 

 

Maskulinitet enligt Bagilhole och Cross (2006) är ett relativt halt koncept inom otraditionella 

arbetsplatser eftersom uppfattningen av sin maskulinitet kan förändras beroende på 

arbetssituation och vid möten av kollegor. En man i studien berättar att när han är runt andra 

manliga sjuksköterskor brukar konversationerna handla om sport av något slag men när han är 

på arbetet, som är kvinnligt dominerat, pratas det mest om familjesituationer. Det är mer 

personliga dialoger som förs och mannen säger att han lär sig anpassa sig efter vad kvinnorna i 

hans omgivning vill prata om. Det som denna manliga sjuksköterska redogör fångar den 

allmänna uppfattningen av maskulinitet, en ”sportig” maskulinitet, vilket författarna menar är 

något som rekonstrueras när män arbetar inom kvinnodominerade yrken och möter andra män. 

Å andra sidan skriver Dahlkild-Öhman och Eriksson (2013) att en man även kan pushas till att 

ta plats när han arbetar inom ett yrke där det befinner sig många kvinnor. Vid en observation 

utförd på en grupp bestående av en man och resterande kvinnor tog mannen en ledarroll. 

Däremot var denna ledarroll inte hegemonisk maskulin, det vill säga stereotypiskt manlig, utan 

han var tillmötesgående och uppmuntrande gentemot kvinnorna. Forskarna menar att detta 

beror på att ledarrollen har förändrats från hur den tidigare såg ut. Förr skulle ledaren vara 

hegemonisk maskulin där effektivitet och dominans var något eftersträvansvärt, numera ska en 

god ledare vara just uppmuntrande, de kallar det ”den nya mannen” där både jämlikhet och 

ojämlikhet ska vara samma mellan män och kvinnor, den nya mannen är således konstruerad 

som en mindre patriarkal, men fortfarande maskulin, som endast visar en acceptabel grad av 

dominans. Det blir på så sätt en mer subtil överordnad över kvinnor bland män som accepteras 

av samhället eftersom den ändå är mer feministisk än hur ledarrollen tidigare sett ut. I dessa 

fokusgrupper tycktes även ojämlikheten döljas eftersom ojämlikhet mellan kön anses vara 

talande för att annan ojämlikhet kan återfinnas inom organisationen (Dahlkild-Öhman & 

Eriksson, 2013). Att män blir pushade i arbetslivet är något som även återfinns i Harding, North 

och Perkins (2008) studie där manliga sjuksköterskor uppger att de känner en enorm press från 
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anhöriga och kollegor att ta plats i arbetet och att de ska satsa på högre positioner, eftersom den 

allmänna uppfattningen är att de innehar lämplig kompetens. Detta trots att de själva kanske 

inte vill satsa på högre anställningar. 

 

Forskning visar även att männen kan uppleva annan problematik i form av diskriminering på 

grund av deras kön inom kvinnodominerade yrken. Ett flertal av deltagare har uppgett att deras 

kvinnliga kollegor och chefer gav dem arbetsuppgifter som ofta innebar fysiskt arbete såsom 

att lyfta tyngre brukare eller ansvara för de brukare som är mer aggressiva (Meadus & Twomey, 

2011; Rajacich et al, 2013). Acker (2006) beskriver detta i relation till en ojämlikhetsregim där 

vissa yrken och arbetsuppgifter anses passa bättre för ett visst kön utifrån socialt konstruerade 

föreställningar av vad kvinnor respektive män är bättre på. Det tycks vara som synligast när 

chefer rekryterar och delegerar sina anställda till olika positioner och uppgifter utifrån dessa 

föreställningar som finns kring den kvinnliga och manliga könsrollen. Wilson (2005) förklarar 

att eftersom det är ett kvinnodominerat yrke kan det ibland upplevas av männen att deras 

kvinnliga kollegor markerar deras territorium eftersom de trodde männen endast ville avancera 

sig inom tjänsten och därför tävlade med dem.  

 

2.4 Inställningar gentemot män i kvinnodominerade yrken 

Att männen blir påverkade i sitt arbete och i sin egen syn på sin maskulinitet var väl igenkänt 

bland män i olika studier. Exempelvis var det många män i Rajacich et.al (2013) studie som 

uppgav att de kunde byta vård av intim sort mot ett mer fysiskt arbete med sina kvinnliga 

kollegor, de intima mötena utförs ofta av kvinnor eftersom det anses mer passande för kvinnliga 

sjuksköterskor att hantera de sorters möten än manliga sjuksköterskor. Detta är något som både 

upplevdes av deras kollegor och av patienter. Även männen i Hardings et.al (2008) studie 

upplevde att de kvinnliga patienterna ofta var obekväma med en manlig sjuksköterska, vilket 

gjorde att männen även där bytte arbetsuppgifter med en kvinnlig kollega eller bad en kvinnlig 

kollega medverka som vittne under besöket. Denna synen anser Harding et.al (2008) 

reproducerar det stereotypa tänket kring vad som är traditionellt manligt och kvinnligt och 

genom detta även medför en viss diskriminering gentemot männen i arbetet. Det påverkar synen 

på manliga sjuksköterskor och attityden bland patienterna gör att männen kan känna sig 

obekväma i sin yrkesroll. Evans och Frank (2003) beskriver att de män som de har studerat 

skapat olika sätt att hantera sitt professionella del av yrket för att bibehålla en slags giltighet 

och för att minska eventuella missuppfattningar från patienter, anhöriga och kollegor. I Harding 
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et.al (2008) studie redogör männen vikten av kommunikation speciellt med patienterna. I denna 

kommunikation ingick det att noggrant förklara för patienterna hur han skulle gå tillväga och 

hur beröringen skulle se ut, det vill säga alla vårande moment som skulle utföras. Att presentera 

sig och fråga om tillstånd att beröra patienten ansågs också vara viktigt av männen för att visa 

att han är en seriös sjuksköterska. 

 

Ett annat problem som visas i Evans och Franks (2003) studie är just ifrågasättandet av yrkesval 

från utomstående, deras roll och bidrag till vården samt deras sexualitet eftersom de inte agerar 

i enlighet med könsnormen. En konsekvens av detta är att de konstant bli påminda om att de är 

annorlunda i jämförelse med andra män. I denna studie presenteras just dessa spänningar som 

återfinns i männens liv på grund av deras yrkesval. Där mötte de svårigheter att bli stöttade, att 

ses som värdefulla i yrket och blir pushade av kvinnorna i verksamheten att agera enligt den 

hegemoniska maskulinitetsnormen, annars ansågs de inte vara riktiga män. En utav männen i 

studien beskrev att när valet att bli sjuksköterska gjordes gick han även med på att bli 

stereotypiserad som ”icke-man”, däremot beskrev han att det med tiden accepterades av hans 

omgivning, och att vara annorlunda blev istället något positivt. (Evans & Frank, 2003). En 

annan särskiljning som ofta sker, speciellt inom vården, är deras titel. I Rajacich et al. (2013) 

studie berättade deltagarna att de ofta blev kallade ”manliga sjuksköterskor” vilket bibehöll 

synen om vad som är en ”riktig” sjuksköterska och vad som är annorlunda. Männen i studien 

förklarade att de önskade att andra såg dem som sjuksköterskor primärt och män sekundärt. 

  



8 

 

3. Teoretiskt ramverk  

3.1 Stereotyper  

Att använda sig av stereotyper innebär att vi människor utgår från förutfattade idéer om 

egenskaper, attribut och beteenden när vi möter en annan individ (Hilton, 2003). Det är en 

allmän beskrivning av en social grupp där beskrivningen inte tar individuella skillnader i 

beaktning. Ofta vid en sådan beskrivning tillskrivs en grupp vissa förenklade egenskaper som 

grundar sig i exempelvis yttre attribut. Hilton (2003) förklarar att det ofta sker en 

övergeneralisering av individer, eller till och med en felaktig beskrivning eftersom 

generaliseringen inte kan verifieras på något sätt. Stereotyper tar inte hänsyn till att olika 

grupper kan överlappa varandra vad gäller olika egenskaper eller att människor inom varje 

grupp skiljer sig gentemot varandra såsom att de besitter olika klasstillhörigheter, 

utbildningsnivåer osv. När en individ stereotypiserar en person gör den ofta det genom att 

förvandla alla sinnesuttryck till en slags meningsfull information vilket i sin tur sätter personen 

i ett ”fack” eller en kategori. Exempelvis kan en människa utifrån vad den tidigare vet, samt 

vad den ser, kategorisera en person som skandinavisk baserat på dess fysiska attribut 

(exemepelvis vit, lång och blond) eftersom personen är en prototyp, det vill säga en typisk 

medlem, av skandinaver i helhet. Efter denna kategorisering tillskrivs gruppen vissa egenskaper 

som kopplas med gruppen skandinaver, så som att vara reserverad. 

Hilton (2003) beskriver att vi människor stereotypiserar eftersom vi är ”naiva vetenskapsmän”, 

med detta menar han att vi inte har någon mental kapacitet att hantera flera informationskällor 

på samma gång vilket leder till att vi måste förenkla det vi ser och vet. Människor tänker med 

andra ord heuristiskt, eftersom det dels är lättare för vår mentala hjärna, dels för att det går 

snabbare eftersom vi använder våra tidigare erfarenheter, normer och föreställningar för att 

underlätta mötena med andra människor. Eftersom vi människor tänker heuristiskt leder det 

ofta till att vi är fördomsfulla och den stereotyp som människan tänker kring en viss grupp 

kommer heller inte att förändras endast för att individen möter en person som motsätter sig 

stereotypen. Utan den personen är snarare undantaget som bekräftar regeln.  

 

3.2 Genusordningen  

Hirdman (1990) har myntat ett begrepp som hon kallar genusordningen som bygger på två 

principer som hon kallar ”isärhållandets logik” och ”mannen som norm”. Isärhållandets logik 

innebär att män och kvinnor redan vid tidig ålder förs in i vissa fåror som anses vara mer 
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passande för respektive kön. Detta medför att män och kvinnor hålls isär ifrån varandra och att 

genusordningen därmed tvingar könen att handla på vissa sätt som är accepterande utifrån deras 

genus. Om en man överträder gränserna för hur han bör vara som man och tar sig an ett kvinnligt 

uttryck och traditionellt kvinnligt yrke kommer omgivningen att reagera, vilket leder till att han 

ses som en avvikare. Hirdman (1990) poängterar dock att isärhållandets logik inte är detsamma 

för män som för kvinnor. Enligt Hirdman (1990) har männen ett större urval av utrymmen att 

röra sig inom, där kvinnor inte anses vara tillförlitliga. De utrymmen som kvinnorna befinner 

sig inom är heller inte lika högt värderade i samhällets ögon vilket gör kvinnan underordnad 

mannen och har det svårare att korsa dessa gränser.  

 

Begreppet ”mannen som norm” syftar till mannens övertag, att mannen är normen och 

prototypen för hur en människa bör vara. Kvinnan som är mannens motsats är därför inte lika 

högt värderad som människa i relation till mannen. Hirdman (1990) menar att denna manliga 

respektive kvinnliga föreställning är en kulturell självklarhet som tar sig uttryck överallt i 

världen och flödar i sättet vi tänker och pratar.  Genusordningen uppråtthälls därigenom något 

Hirdman (1990) kallar genuskontrakt. Genuskontrakt är ett osynligt kontrakt mellan könen som 

gynnar mannen, där han har ett tolkningsföreträde och innefatter konkreta föreställningar om 

vad som är manligt respektive kvinnligt och hur dessa kön ska agera gentemot varandra.  

 

3.3 Hegemonisk maskulinitet 

Ett ledande begrepp inom maskulinitetsforskningen, som även många forskare använder sig av 

för att förklara männens överordnade position och hur den upprätthålls är hegemonisk 

maskulinitet (Carrigan, Connell & Lee, 1985). Enligt Carrigan et.al (1985) beskrivs den 

hegemoniska maskuliniteten som den mest dominanta av maskuliniteter och befinner sig högst 

upp i makthierarkin. Den beskrivs som en åtråvärd samling av kulturella ideal och egenskaper 

som män kan tänkas vilja ha, såsom att vara den primära inkomsttagaren, dominant och besitta 

ledande egenskaper. Om en man befinner sig i en hegemonisk position ses han som statusfylld 

då denna maskulinitet går hand i hand med både makt och privilegier.  

 

Bilden av den perfekta mannen medför en strävan från män att uppnå idealet, om de däremot 

inte kan leva upp till det på grund av att de är homosexuella, feminina, annan etnicitet, eller 

ifrågasätter maskuliniteten riskerar de att bli underordnade i samhället (Carrigan et al, 1985). 

Detta kallas delaktiga män, underordnade män och marginaliserade män. De delaktiga männen 
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delar den hegemoniska manlighetens ideal, men uppnår inte hegemonin fullt ut. De 

underordnade männen är den tredje kategorin bland maskuliniteter. Dessa män är en del av 

manligheten men utifrån ses de inte som ”riktiga” män. Inom denna grupp hamnar de 

homosexuella männen eller män med kvinnorelaterade egenskaper. Eftersom dessa bryter mot 

vad som anses vara manligt enligt hegemonin, legitimeras också den hegemoniska mannens 

status som en heterosexuell man. Den man som befinner sig längst ner i samhället är den 

marginaliserade mannen. I denna grupp innefattas de män som inte är en del av den 

hegemoniska maskuliniteten överhuvudtaget där etnicitet och ålder är inkluderat. De är utanför 

manligheten och existerar således inte i hierarkin enligt Carrigan et. al (1985). 
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4. Metod 

I följande avsnitt ges en överblick av den metod som använts för att kunna bearbeta studiens 

empiriska material. Det är av vikt för att läsare ska få en möjlighet att kunna granska och att få 

en förståelse för tillvägagångssättet i studien. Till att börja med kommer forskningsmetoden 

och angreppssättet att presenteras och motiveras, sedan beskrivs urvalsprocessen, hur 

datainsamlingen gick tillväga samt hur intervjuguiden framställdes. Vidare kommer de etiska 

aspekterna som denna studie tagit hänsyn till att beskrivas. Därefter presenteras den tematiska 

analysmetoden, vilket är den metod som använts i studien för att analysera materialet och 

slutligen redogörs studiens giltighet, trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

4.1 Forskningsmetod och angreppsätt 

Eftersom denna studies syfte är att få en djupare förståelse för hur män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke upplever sin situation och sina villkor i relation till maskulinitetsnormen 

är det ett kvalitativt angreppssätt som är av relevans (Bryman, 2011). Fokus är att analysera 

männens tankar och känslor kring deras samvaro och därför har jag använt mig av ett induktivt 

angreppssätt för att kunna låta deras egna reflektioner hamna i centrum. 

 

4.2 Urval och datainsamling 

Då syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur män i kvinnodominerade yrken 

upplever sin situation och sina villkor i relation till maskulinitetsnormen ansågs ett målinriktat 

urval den lämpligaste urvalsmetoden. Ett målinriktat urval syftar till att strategiskt välja ut 

deltagare som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Till denna 

studie ville jag nå respondenter som är män och som arbetar inom en kvinnodominerad bransch, 

då det är en krav för att studiens syfte ska kunna besvaras. Bryman (2011) menar att fördelen 

med ett målinriktat- och strategiskt urval kan vara lämpligt för att besvara specifika 

frågeställningar, därmot riskerar forskaren att förlora nyanser  i frågan. Om urvalet skulle vara 

av annan sort och där intervjuer med både män och kvinnor skulle utförts hade resultatet i 

studien sett annorlunda ut.   

För att finna respondenter på ett strategiskt sätt togs det kontakt med tre män, som alla arbetar 

inom en kvinnodominerad bransch, och som jag kände till sedan tidigare. Dessa frågades 

muntligt om de kunde ställa upp. De övriga fem män som intervjuades fanns genom en 

förfrågan jag gjorde till Region Norrbotten. Därigenom erhöll jag mejladresser till manliga 
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sjuksköterskor och sjukgymnaster inom vårdsektorn som jag genom viss förförståelse visste är 

en kvinnodominerad bransch. Utifrån denna lista slumpades 15 personer som kontaktades via 

mejl, varav fem personer valde att ställa upp. Dessa fem arbetar inom vårdsektorn men har olika 

yrkestitlar. Olika yrkestitlar var av intresse eftersom männens upplevelser kring deras situation 

och villkor kan skilja sig mellan yrkena.  

Urvalet resulterade i åtta män som alla arbetar inom ett kvinnodominerat yrke, är svensktalande 

och kommer från Norrland. Nedan följer en liten presentation av varje respondent där de 

benämns utifrån deras yrkestitel.  

 Socialsekreteraren, 25 år. Uppvuxen i en familj med tre syskon, varav en gick bort när 

han var liten. Arbetar på ett boende för ensamkommande, har även arbetat inom 

kriminalvården.  

 Butiksbiträdet, 54 år. Uppvuxen i en familj med tre systrar. Arbetar med barnkläder. 

 Grundskoleläraren, 58 år. Uppvuxen i en arbetarfamilj. Arbetar som resurslärare för 4-

6an.  

 Sjuksköterskan, 30 år. Uppvuxen med en ensamstående mamma och syster. Hade 

mycket liten kontakt med sin pappa. Arbetar som sjuksköterska.  

 Sjukgymnasten, 25 år. Arbetat som sjukgymnast sedan två år tillbaka.  

 Psykiatrisjuksköterskan, 66 år. Uppväxten med sina föräldrar där pappan var utbildad 

mentalvårdare, mamman var en stor förebild. Arbetar idag som psykoterapeut. 

 Distriktssköterska, 27 år. Uppvuxen med sina föräldrar och två syskon. Arbetar som 

distriktsköterska sedan 3 år tillbaka.   

 Akutsjuksköterskan, 64 år. Arbetade sina första fem år inom vården som 

undersköterska. Arbetar på akutavdelningen idag, men har även arbetat på andra 

avdelningar.  

Datainsamlingen gjordes genom Brymans (2011) beskrivning av semistrukturerade intervjuer. 

Han beskriver att det är av fördel om forskaren utgår från några specifika teman vid 

intervjutillfället men att frågorna behålls relativt öppna så att respondenten själv kan påverka 

intervjun utfall. En ytterligare fördel är att forskaren har möjligheten att förändra frågorna 

genom att exempelvis byta ordningsföljden, ändra följdfrågorna men även att lägga till fler 

frågor som kan tänkas vara relevant vid nästkommande intervju. Eftersom denna möjlighet 

finns är det därför en väldigt flexibel intervjumetod som fokuserar på intervjupersonen och 

deras uppfattningar och där intervjuerna kan skilja sig från varandra. Anledningen till varför 

semistrukturerade intervjuer valdes var eftersom denna studies främsta fokus är att belysa 
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männens uppfattningar och upplevelser, därför ansågs det vara av vikt att låta männen själva få 

styra intervjutillfället.  

Innan intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 1) med intervjuteman, vars syfte var att 

besvara frågeställningarna. De områden som jag valde att fokusera på för att kunna säkerställa 

att materialet besvarade frågeställningarna var männens egna motiv för val av yrke, den 

stereotypa bilden av män som väljer kvinnodominerade yrken, de attityder de möter samt hur 

de upplever sin arbetsplats. Utifrån dessa teman formades sedan mer specifika intervjufrågor 

som bearbetades i omgångar för att kunna forma frågor som kunde ge respondenten friheten att 

berätta sina upplevelser. Denna del är var en utmaning då frågorna utgör studiens material och 

för att kontrollera frågornas validitet gjordes en testintervju som kunde bekräfta att frågorna 

besvarade studiens syfte. Respondenternas intervjuer tog från trettio minuter till en timme att 

genomföra och hälften av dem utfördes via ett telefonsamtal då de inte hade möjlighet att träffas 

personligen. Eftersom vi inte kunde se varandra under intervjun kunde jag tyvärr inte ta ansikts- 

eller kroppsliga uttryck i beaktning vid tolkande av alla intervjuerna, vilket är en nackdel vid 

telefonintervjuer. För att undvika störningsmoment utfördes intervjuerna på en avskild plats där 

miljön var lugn och tyst, detta är också av vikt då intervjuerna spelades in och oljud kan förstöra 

ljudkvalitén. 

  

4.3 Etiska överväganden  

Etik är en del av forskningsprocessen som är av stor vikt (Bryman, 2011).  Det är genom etiken 

respondenterna kan känna sig skyddade samt ger det forskningen en tillförlitlighet. För att 

kunna säkerställa detta finns det fyra grundläggande etiska krav som svensk forskning kan dra 

nytta av. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska vara transparant gentemot sina respondenter och 

bör därmed informera respondenterna om syftet med forskningen, hur deras deltagande kommer 

att se ut och användas samt att de har möjligheten att avbryta sin medverkan om de önskar 

(Bryman, 2011). Informationen förmedlades till respondenterna vid den initiala kontakten på 

mejl (se bilaga 2) och vid intervjutillfället.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ges möjligheten att själva styra sin medverkan 

genom att exempelvis neka till att svara på en fråga eller helt och hållet avbryta sin intervju 

(Bryman, 2011). För att detta krav skulle uppfyllas fick respondenterna denna information vid 
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intervjutillfället och gav därefter sitt samtycke. Respondenterna fick även själva bestämma hur 

intervjun skulle gå tillväga och var den skulle hållas för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt.   

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter som insamlats ska behandlas 

med sekretess för att ingen obehörig ska få tillgång till materialet, samt för att minska risken att 

röja en respondentens identitet (Bryman, 2011). För att respondenternas identitet ska skyddas 

har deras namn uteslutits från studien samt har andra delar i materialet som kan röja deras 

identitet inte tagits med. Exempel på sådan information är var i Norrland de kommer från, var 

de arbetar osv. Efter transkribering och kodning av materialet har deras inspelningar från 

intervjutillfällena raderats.  

Det sista kravet som en forskare bör ta i beaktning är nyttjandekravet. Detta krav kan beskrivas 

med att det insamlade materialet endast ska användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). De 

enda personerna som haft tillgång till materialet är jag och ingen annan kommer att ta del utav 

den. Den slutgiltiga studien, med dess bearbetade data kommer att bli offentlig när den 

publiceras på Diva.  

 

4.4 Bearbetning av datamaterial 

Den första fasen vid bearbetningen av datamaterialet var att transkribera intervjuerna, därefter 

lästes materialet grundligt för att erhålla en övergripande förståelse av innehållet. Den 

analysmetod som använts för att bearbeta datamaterialet är tematisk metod. Den tematiska 

analysen syftar till att identifiera och analysera materialet i omgångar för att finna gemensamma 

nämnare. Materialet kodas på en detaljnivå och utifrån de koderna som identifierats i 

intervjuerna skapas subteman som sedan sammanslaget skapar övergripande teman (Bryman, 

2011). Kodningsarbetet började väldigt textnära, att jag kodade det respondenterna faktiskt sade 

utan att söka underliggande betydelser. Därefter höjdes abstraktionsnivån och jag började tolka 

innehållet, de bakomliggande meningarna och mönstren som fanns i materialet men som inte 

kunde urskiljas av endast texten. Fokuset lades på ord och meningar som var gemensamma 

mellan respondenterna och som upplevdes vara intressanta utifrån studiens syfte. Efter 

kodningen kontrollerades koderna så att de inte gick in i varandra eller var irrelevanta för 

studien och därför kunde tas bort. Slutligen sammanslogs dessa koder till subteman, vilket 

innehöll en grupp koder där innebörden var densamma och därefter formades teman, vilket är 

den högsta abstraktionsnivån. Utifrån analysen skapades det fyra teman, samhällets män, 

yrkesval och yrkesgrupp, attityder och tankar om framtidens genus.  
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4.5 Kvalitet 

För att läsaren ska få en sådan transparant bild av hur forskningen gått tillväga är det av vikt att 

noggrant beskriva metodens alla delar, vilket har gjorts ovanstående. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att en studies kvalité kan vara svår att mäta eftersom forskningen sällan är 

objektiv eftersom den grundar sig i individers egna tankar, känslor och situation. Forskarens 

förförståelse har även den satt en prägel till studien och måste också tas i beaktning. I denna 

studie finns där en viss förförståelse av mäns position i samhället, den status och överordnad 

som män har. Den förförståelsen har jag erhållit genom tidigare utbildning i ämnet. 

Förförståelsen har använts som ett verktyg för att tolka datamaterialet, men har haft i åtanke att 

inte den skulle ha en inverkan på studiens resultat. Graneheim och Lundman (2004)  menar att 

det finns vissa begrepp som en forskare bör förhålla sig till när kvalitén av studien ska 

utvärderas, dessa begrepp är trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet. För att kunna erhålla ett 

trovärdigt resultat har intervjuguiden skapats genom ett flertal genomgångar för att på så sätt 

kontrollera att det insamlade materialet ska relatera och besvara studiens frågeställningar. 

Eftersom intervjuguiden dessutom är semi-strukturerad fanns möjligheten att förändra vissa 

frågor, om inte materialet var tillräckligt eller om en fråga inte mätte det förväntade. För att 

uppnå en hög giltighet har varje steg i kodningsprocessen bearbetats genom en noggrann analys 

och där stegen bearbetats i flera omgångar för att säkerställa att inget missats. Tillförlitligheten 

har ökat genom att jag hela tiden försökt tänka igenom och argumenterat för de val jag gjort i 

studien. Citaten som används i studien har inte lyfts ur sitt sammanhang eller blivit omskrivna.   
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5. Resultat 

I avsnittet nedan kommer det empiriska materialet att presenteras och som är analyserad utifrån 

studiens teoretiska ramverk. Resultatet är uppdelat utifrån de fyra teman som framkom genom 

kodningsprocessen. Det första temat är samhällets män där dels den stereotypa mannen dels 

den man som befinner sig ett kvinnodominerat arbete kommer att förklaras av respondenterna, 

samt hur de ser sig själva i relation till dessa stereotypa föreställningar (se Hilton, 2003). 

Därefter kommer temat yrkesval och yrkesgrupp att presenteras där männens uppfattning av 

deras situation när de både valde yrket och nu befinner sig på det. Vidare beskrivs attityder där 

männen förklarar hur de blir bemötta av andra människor i och utanför arbetet. Slutligen följs 

detta av tankar om framtidens genus, som innefattar männens idéer kring hur framtiden kommer 

se ut gällande genus och deras eget yrke. I figur 1 nedan kan temana och dess tillhörande 

kategorier återfinnas, för att få en överblick av analysens struktur. 

 

Figur 1. Teman och subteman 

 

 5.1 Samhällets män  

Männen upplevde deras tillvaro i samhället som positiv, de ansåg att de är respekterade och ses 

utifrån ett gott ljus, däremot var de alla medvetna om att det finns en allmän bild kring hur män 

generellt bör vara och hur de som män i kvinnodominerade yrken är.   
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5.1.1 Stereotypiskt manliga egenskaper 

Hilton (2003) beskriver en stereotyp som en allmän föreställning kring andra människor. Den 

uppfattning som männen hade kring den stereotypa mannen var väldigt lika. De alla beskrev 

honom som en känslokall, måldriven, dominant man som inte bryr sig om andra utan endast sig 

själv. Han ska helst även vara karriärsdriven, hård och ha ett behov av makt och att ta plats. 

Detta är en man som ingen av respondenterna verkade uppskatta och som de flesta själva varit 

i kontakt med vid ett eller flera tillfällen. En av respondenterna, läraren, beskrev mannen med 

en enkel beskrivning: 

Stora, starka, trygga ungefär. Blir det bråk på skolan så ska man gå till mig eller min 

manliga kollega, för de kan ryta ifrån om det behövs. Men egentligen är inte vi något 

bättre på det egentligen, men det är den bilden som folk har. 

Med detta menade läraren att en man ska kunna vara tuff när det behövs och ska kunna gå in i 

konflikter och sätta ner foten. Detta är egenskaper som går hand i hand med den hegemoniska 

mannen som Carrigan et.al (1985) beskriver är mest eftertraktade bland män, då det innebär 

privilegier och status. Trots att denna stereotypa mannen är den som män förväntas vilja vara 

var läraren medveten om att det sällan är så att män är mest lämpade till att gå in i konflikter 

och att vara mest dominant, men att en man ofta förknippas med den bilden. Socionomen 

framställde den stereotypa mannen som känslolös. Han trodde att män i samhället inte tillåts 

visa känslor då det inte setts som produktivt. Socionomen beskrev detta i ett uttalande: 

[… ] Män uppmuntras kanske inte att visa känslor, och att det ses som egenskaper som 

de inte kan dra nytta av i arbetslivet. 

Att känslor kanske inte är produktivt menade även de andra männen, där bland annat 

butiksbiträdet poängterade den stereotypa mannens hårdhet. Detta trodde han var avgörande 

huruvida en man väljer ett kvinnodominerat yrke eller inte. Hur en man förhåller sig till 

kvinnodominerade yrken trodde merparten av männen har med hur mannen blivit uppfostrad 

och i vilken kontext som han vuxit upp i. Psykiatrisjuksköterskan förklarade hur hans egen 

pappa förlorade sin far när han var 17 år, och hur han därmed fick åta en föräldraroll 

tillsammans med sin mor. Psykiatrisjuksköterskan hade en föreställning om att det påverkade 

hans pappa till att utbilda sig till mentalskötare och i sin tur hade effekt till varför han själv 

utbildade sig till sjuksköterska. Butiksbiträdet trodde också att uppväxten kan ha effekt på ens 

inställning till kvinnodominerade yrken genom ett scenario.  
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Det tror jag beror på miljö, hur man haft det hemma. Om du har haft en pappa visat 

känslor tror jag det blir lättare som pojk att visa känslor också. Däremot om det är tvärtom 

(att pappan) är hård osv, då är det nog svårare… 

Det butiksbiträdet menade var att ens uppväxt färgar hur en individ kommer att tänka kring vad 

som är manligt att göra. Det är föräldrarna som visar barnet hur han ska handla gentemot andra 

män och kvinnor.  

 

5.1.2 Uppfattningar om män i kvinnodominerade yrken 

Hilton (2003) beskriver stereotyper som ett sätt att underlätta sin hjärna då vi människor inte 

kan hantera för mycket informationskällor. För att kunna göra det sätter människor varandra i 

olika fack för att snabbt kunna få en uppfattning av personen vi möter. Männen trodde att det 

finns en allmän uppfattning i samhället kring män i kvinnodominerade yrken och talade i termer 

som femininitet, homosexualitet och mesighet. Det fanns en ganska genomgående beskrivning 

bland männen att män i kvinnodominerade yrken ses som feminina med mjuka värden. 

Socionomen beskrev dessa egenskaper på detta sätt:  

Mycket kvinnliga egenskaper… Typ vårdande egenskaper. Omtänksamhet, empati, att 

kunna lyssna är inte särskilt manligt, sympati är något man svårt för att visa. Alla mjuka 

värden. Kärleksfull och så vidare. Känsliga egenskaper. 

Även läraren hade en åsikt gällande den allmänna synen på män i kvinnodominerade yrken. 

Han menade att de ses som mesiga eftersom de egentligen ska gå med ”hammare och spett”, 

inte ta hand om andra människor och bry sig. Han trodde att anledningen till detta synsätt är för 

att det inte ses som typiskt manliga uppgifter. Att inte passa in den maskulina normen genom 

att arbeta i ett kvinnodominerat arbete gör att männen sjunker i maskulinitethierarkin eftersom 

de associeras med kvinnliga egenskaper (Carrigan et.al, 1985). Trots att läraren upplevde att 

män i kvinnodominerade yrken sågs som mesiga ville han ändå poängtera att endast för att en 

man jobbar inom en kvinnodominerad bransch betyder det inte att han inte är en man. Detta sa 

även sjukgymnasten var viktigt:  

Jag identifierar mig inte med bilden som feminin eftersom jag är en man. Jag är maskulin 

trots mitt feminina jobb. 

Han trodde dock att eftersom han är sjukgymnast är det lättare att vara man och arbeta i en 

kvinnlig bransch. Han menade att många människor tror att sjukgymnaster arbetar med 
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idrottslag och eftersom det är mer maskulint kompenserar det hans vårdande yrke och passar 

mer in i bilden av den stereotypa mannen, vilket också medför en högre status. En man med 

maskulina tendenser kan enligt Carrigan et.al (1985) spegla hur maskulinitet är sammankopplat 

med privilegier och status. Desto närmre den hegemoniska mannen en individ kommer desto 

mer lottad är han i samhället, vilket resulterar i att vårdande och omhändertagande män är 

mindre accepterade. Akutsjuksköterskan ansåg att männen i kvinnodominerade yrken ses som 

mer feminina än maskulina eftersom kroppskontakt är en stor del av yrket, och jobb som inte 

är kvinnodominerade innefattar sällan den typen av kroppskontakt. Denna kroppskontakt och 

omvårdnad gör att männen kan tros vara homosexuell, vilket även akutsjuksköterskan hade 

erfarenheter kring. Han berättade att han vid några tillfällen fått frågan om han är homosexuell. 

Butiksbiträdet ansåg även han att det finns en risk att människor sätter en gay-stämpel på 

honom, eftersom jobbet anses kvinnligt och de flesta män som syns inom mode är 

homosexuella. Utifrån Hiltons (2003) teori kring hur människor använder sig av stereotyper 

kan gay-stämpeln bero på att människor i samhället kopplar deras tidigare erfarenheter när de 

bemöter en man inom modebranschen. Det var inte endast butiksbiträdet som upplevde att 

homosexualitet är en stor del av samhällets bild på män i kvinnodominerade yrken. Både 

akutsjuksköterskan och psykiatrisjuksköterskan berättade att de upplevt, speciellt i början av 

deras karriärer, att männen upplevdes som ”sissy” eller att de bar bög-vibbar. 

Akutsjuksköterskan talade om att han själv fått frågan om han var homosexuell, han beskrev 

situationen så här:  

Män kanske inte generellt söker sig till arbetet eftersom de kanske känner att de tar ett 

feminint arbete, lite bög-vibbar. Det är mycket sådant. I början kunde folk fråga om jag 

var bög och det var lite pinsamt. 

Anledningen till varför bilden ser ut som den gör trodde respondenterna beror på normer och 

traditioner. Akutsjuksköterskan menade att det skett en stor förändring de senaste 15 åren och 

att det idag inte ser likadant ut som det har gjort. Han menade att det var mer vanligt att 

sjuksköterskor var äldre kvinnor förut, vilket gjorde att han själv inte passade in i den rollen. 

Det fanns en allmän uppfattning bland människor att män inte passar som sjuksköterska, utan i 

sådana fall som undersköterska. Han uttryckte sig så här:  

Och när jag började jobba som sjuksköterska så hade jag äldre undersköterskor då kom 

det patiner och sa “jag vill träffa en sjuksköterska” och förutsatte att det var den äldre 

kvinnan. På grund att man var ung så trodde dom att man var undersköterska. 
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Även läraren beskrev bilden av manligt och kvinnligt som något som finns kvar i samhället 

sedan länge tillbaka. Även han uppgav att det finns en liknande bild hur kvinnor ska vara och 

vilka egenskaper hon ska ha. Läraren förklarade att en kvinna ska vara mjuk, tröstande och 

förstående men tryckte ändå på att en man också kan besitta dessa egenskaper. Han sa att det 

inte sitter i könet, utan i hjärtat och ens sätt att vara. Att det finns stereotypa tankar kring kvinnor 

är enligt Hilton (2003) baserat på våra allmänna uppfattningar om kvinnor, och som kan ses 

utifrån Hirdmans (1990) beskrivning av de fåror om män och kvinnor styrs in på redan vid tidig 

ålder som talar om för oss människor hur vi ska vara.  

 

Männen beskrev både bilden om hur den stereotypa mannen och män i kvinnodominerade yrken 

ser ut, däremot kände de inte igen sig i någon av bilderna. De betonade att trots att det finns 

allmänna uppfattningar om båda grupper män stämmer ingen överens med verkligheten. Både 

distriktssköterskan och socionomen kände dock mer igen sig som känslosam än som hård och 

dominant. Där distriktsköterskan sa att det behövs i en bransch som den han arbetar inom. 

Socionomen poängterade att efter hans utbildning lärde han sig vikten av att prata känslor och 

att kunna visa sig svag. Det är något han gör idag för att visa att det är okej att vara man och 

prata om djupa saker, däremot upplevde han inte sig själv som mesig. De flesta av männen 

berättade att de inte kände sig påverkade av de uppfattningar som finns kring dem. 

Psykiatrisjuksköterskan berättade att han inte lägger ner en tanke på bilderna, och har inte gjort 

det på många år. Han kunde dock tänka sig att vissa människor fortfarande hyser de 

föreställningarna om män i kvinnodominerade yrken, däremot hade han aldrig känt sig eller 

blivit betraktad som en feminin man.  

 

5.1.3 Maskulinitet och femininitet 

Respondenterna förklarade maskulint och feminint som sina motsatser. Sjukgymnasten ansåg 

att föreställningarna kring män inte är oväntade då han faktiskt tänker detsamma om kvinnor 

fast motsatsen.  

[…] Och jag tänker väl detsamma fast åt andra hållet, en tjej som är snickare skulle jag 

nog tänka är mer maskulin. 

Socionomen ansåg också att det finns stereotypa föreställningar kring män och kvinnor och att 

detta även är universellt, vilket Hirdman (1990) även konstaterar i sin teori. Manliga och 

kvinnliga föreställningar är en kulturell självklarhet och som återfinns i hela världen. När 

socionomen jobbat med ensamkommande pojkar har sett att de inte heller ville visa sig svag 
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för en annan man eftersom det inte uppfattas som ett maskulint beteende. 

Psykiatrisjuksköterskan menade att de stereotypa föreställningarna (Se Hilton, 2003) är en 

samhällelig konstruktion som han tror bibehålls av både män och kvinnor. Han sa: 

Jag tror att det är mer komplext än att säga att männen bär på en bild om hur män ska 

vara, utan jag tror faktiskt att vi bär på den tillsammans. Vi har förväntningar på manligt 

och kvinnligt, om hur de ska förhålla sig (till varandra) osv. 

Hirdman (1990) förklarar att genusordningen upprätthålls genom genuskontraktet, vilket 

innebär att män och kvinnor tillsammans har ett osynligt kontrakt sinsemellan som innefattar 

regler och normer om hur vi ska förhålla oss till varandra och i samhället. Att det fanns 

stereotypa förställningar om manligt och kvinnligt är något som butiksbiträdet också trodde. 

Han trodde dock att mycket av dessa stereotyper försvinner när du möter en person eftersom 

mycket beror på vad en människa utstrålar. Läraren tyckte inte heller att han passar in i någon 

av mansbilderna. Han tyckte sig inte vara varken maskulin i den befattningen att han är 

dominant, maktsökande eller hård, men han ansåg heller inte att han är en mesig man. Han lyfte 

ändå hans förhoppningar att folk förstår att bara för att han jobbar i ett kvinnodominerat yrke 

är en man, och att ens yrke inte avgör vem du är som person.  

 

5.2 Yrkesval och yrkesgrupp  

Männen i studien berättade hur deras situation på arbetet är, hur de kom att välja ett 

kvinnodominerat yrke och vilka förutsättningar de haft i och med deras kön. De talade om deras 

kollegor, hur det är att vara minoritet och även vilka villkor de upplever som kanske inte deras 

kvinnliga kollegor gör.  

 

5.2.1 Orsaker till val av yrke  

Att välja att ingå i ett kvinnodominerat yrke är inte något de aktivt tänkt på. Socionomen sa att 

det bara blev så eftersom att han kände att hans styrkor pekade honom i den riktningen. När han 

var yngre var det en lärare som uppmuntrade hans sätt att prata med andra och han trodde att 

mycket av ens val grundar sig i vad andra uppmuntrat en till att göra. Han beskrev det: 

Tjejer får ofta höra att de är duktiga på att visa känslor och då kanske de väljer sådana 

yrken där de kan ha nytta av de egenskaperna. Man vill ju göra det man är bra på. Killar 

å andra sidan, kanske inte uppmuntras till att ha de egenskaperna. Själv fick jag 

uppmärksamhet av en lärare som sa att jag borde arbeta med människor.  
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Att uppmuntras till att korsa genusordningen och dess redan förutbestämda fåror kan vara en 

anledning till varför socionomen valde att göra det, eftersom läraren ansåg att det var okej 

(Hirdman, 1990). Den främsta anledningen till varför män valt att ingå i ett kvinnodominerat 

yrke tycks vara en längtan att arbeta med människor. Butiksbiträdet tyckte att jobbet är som 

roligast när han får möta olika människor och ha trevliga samtal med kunderna och detsamma 

tyckte läraren. Läraren sa att han finner fröjd i att få arbeta med ungdomar.  

Det var det här med unga, jag har varit scoutledare i många år och det var framförallt det 

som lockade, att det är kul att jobba med unga, inte bara småbarn utan även lite äldre barn 

som börjar gå mot högstadieålder.  

Han hade förhoppningarna att han ska kunna påverka ungdomarna i rätt riktning. Även männen 

inom sjukvården talade om känslan att kunna stötta och hjälpa människor, och uppgav det som 

ett stort motiv till deras yrkesval. Många av dessa hade även andra delar av yrket som lockade 

såsom att arbetet är aktivt, flexibelt och roligt. För butiksbiträden och läraren var det 

arbetsskador från tidigare yrken som ledde in dem i den bransch de befinner sig i idag, vilket 

de ändå är tacksamma för då de anser att jobbet är väldigt givande. Psykiatrisjuksköterskan 

berättade att han valde yrket eftersom landstinget var den största arbetsgivaren samt att han 

alltid funnit ett intresse för psykiatrin.  

Först och främst att få jobb inom den största arbetsgivaren, var jag skulle hemma inom 

vården visste jag inte, men redan under grundutbildningen fastnade jag för psykiatrin. Jag 

har alltid varit intresserad och nyfiken kring det. 

Han fortsatte berätta att hans intresse låg i att få möta människor som sökte stöd för första 

gången och att snabbt kunna bedöma rätt vårdnivå, att vara första instans till att motverka en 

annan människas ohälsa. Även socionomen lockades till yrket eftersom han fick möjligheten 

att hjälpa andra människor och förändra någons liv till det bättre.  

 

De män som var över 50 år gammal, butiksbiträdet, akutsjuksköterskan, 

psykiatrisjuksköterskan och läraren ansåg att valet att jobba i kvinnodominerade yrken skiljer 

sig om man är äldre eller yngre när valet görs. Psykiatrisjuksköterskan trodde att det beror på 

att man är mer osäker i sig själv och mer obekväm i sin yrkesroll vid yngre ålder. Läraren gjorde 

sitt val när han var över 40 år vilket han ansåg hade stor inverkan på hur han såg på yrket och 

hur icke-påverkad han upplever sig vara av den allmänna uppfattningen av män i 

kvinnodominerade yrken.  
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5.2.2 Arbetsgrupp  

Alla respondenter talade om sin arbetsgrupp i positiv klang. De flesta männen såg inte sig själva 

som något utstickande trots att merparten av kollegorna är kvinnor. De tyckte att alla respekterar 

varandra och att de är ett härligt gäng. Sjukgymnasten menade att alla på hans arbetsplats är 

väldigt ödmjuka mot varandra, vilket han uppskattar väldigt mycket, även läraren betonade 

detsamma: 

[…] jag har då aldrig märkt eller känt att man blir behandlad annorlunda på grund av kön. 

Men som sagt, vi är en otroligt bra arbetsgrupp där alla får komma till tals och så. Det är 

nog den bästa arbetsplats som jag haft. 

Läraren förklarade att han inte blivit annorlunda behandlad åt något håll, å andra sida berättade 

akutsjuksköterskan att när han väl började inom sjukvården var han tvungen att ”veta sin plats”. 

Han trodde att det berodde på att han var ny på arbetet, att han var man och att kvinnorna ville 

hävda sin makt på arbetet.  

Det är lite maktstrukturer på avdelningarna. Avdelningssköterskan, det är de äldre 

sjuksköterskorna som har jobbat länge som har makten. De har ingen annanstans att 

hävda sig så då gör dem det på jobbet. Utanför jobbet kan de vara supertrevliga. Jag tror 

de måste kompensera för hur det vanligtvis är för dem. 

Det akutsjuksköterskan menade var att kvinnorna på avdelningen inte har någon stor makt i 

samhället och att de därför måste hitta ett utrymme där det är dem som styr. Det är något som 

Hirdman (1990) också beskriver, hon menar att män har ett övertag i samhället som grundar sig 

i deras kön, vilket skulle kunna vara anledningen till varför kvinnorna på akutsjuksköterskans 

arbetsplats ville behålla sin maktposition. Socionomen kände sig, till skillnad från 

akutsjuksköterskan, att han var väldigt välkomnad som kille i arbetsgruppen. Han kände att han 

fick mer ta mer plats, att alla lyssnade på hans idéer och att han fick stå i centrum. Detta var 

något som butiksbiträdet och sjuksköterskan inte upplevde på deras arbetsplatser, däremot hade 

de sett män som betett sig som tuppar i en hönsgård i andra sammanhang. Butiksbiträdet 

uttryckte: 

Sist jag låg inne på lasarettet hade jag två manliga sjuksköterskor och de var som tuppar 

i en hönsgård och kvinnorna dansar ju runt dem och det fattar jag inte. 

Sjuksköterskan förklarade att dessa män som butiksbiträdet nämner, tar på sig en inofficiell 

ledarroll och att det skiljer sig mellan män hur de assimilerar sig i gruppen. Carrigan et.al (1985) 

beskriver hur den hegemoniska mannen besitter ledaregenskaper. Att vissa män tar på sig dessa 
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egenskaper skulle kunna bero på att männen har en önskan att klättra i maskulinitetshierarkin 

och bli mer åtråvärd i relation till den hegemoniska mannen. Sjuksköterskan poängterade dock 

att han själv är väldigt formbar och att han inte försöker axla en roll baserat på hans kön, vilket 

även socionomen påstod att han inte heller gör. Socionomen menade att han är tillräckligt påläst 

och insatt i vad som är stereotypiskt manligt och kvinnligt i samhället, vilket gör att han inte 

utnyttjar de påverkansmöjligheter han har.    

 

5.2.3 Arbetsuppgifter  

De flesta av respondenterna ansåg att det var väldigt jämställt på deras arbete gällande vem som 

gör vilka arbetsuppgifter. Många påstod att de delar upp arbetsuppgifterna sinsemellan samt att 

det inte fanns några informella arbetsuppgifter som de gjorde baserat på kön. Läraren berättade:  

Det tror jag inte, en arbetsuppgift är i sådant fall att jag brukar fixa köket, tar en 

skruvmejsel och skruvar till luckorna, men det är för att jag själv stör mig på det. Men 

det är ingen av mina kollegor som ber mig göra något. Vi delar på de flesta 

arbetsuppgifter. Jag kan inte komma på något. 

Läraren ansåg att den informella arbetsuppgift han har är att fixa köksluckorna, men att han gör 

det på eget bevåg. Detsamma gäller sjukgymnasten. Han är den som är först på plats när det 

kommer något som ska bäras, men det ansåg han beror på att han själv tar tag i det. Det är ingen 

som ber honom att bära de tunga sakerna utan han tar det beslutet själv. Detta var också något 

som både sjuksköterskan och distriktssköterskan tyckte var självfallet, då de är män och kan 

bära tyngre än sina kvinnliga kollegor (se Hirdman, 1990; Hilton, 2003). Akutsjuksköterskan 

beskrev en arbetsuppgift som han också ansåg som ganska naturligt könskodade:  

Det är om man får in lite drogade, argsinta män eller kvinnor så kanske vi går dit och tar 

första stöten. När det krävs lite mer fysik och så. För de lugnar sig oftast mer om en karl 

kommer in. De lyssnar på ett annat sätt när en karl kommer in och frågar varför dem 

bråkar. 

Sjuksköterskan menade att det främst kvinnliga patienter oftast vill att en annan kvinna tar hand 

om deras katetrar och annan intimvård och att män å andra sidan inte brukar bry sig om det är 

en manlig eller kvinnlig sjuksköterska som utför intimvården. Sjuksköterskan berättade vad han 

tror förklaringen till detta är:  

De äldre karlarna bryr sig inte om det är en kvinna eller man som hjälper dem, det är inte 

lika brydda om vem som gör intimvård. De har väl kvar den här bilden om kvinnor som 

vårdande och omhändertagande.   
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Socionomen är den enda ur gruppen som vid den initiala frågan om könsbaserade 

arbetsuppgifter lyfte att det faktiskt varit skillnad på vem som gör vad på arbetsplatsen. Han 

berättade hur kvinnorna brukade använda sig av vad som är traditionellt manligt och kvinnligt 

för att slippa göra vissa arbetsuppgifter. Detta kan ses ur Hirdmans (1990) teori där hon 

beskriver hur män och kvinnor förväntas att agera utifrån förväntningarna som finns i samhället 

för att inte bli en avvikare. Ett exempel som socionomen delade med sig av var:  

På en annan arbetsplats där vi tog urinprov, som ingen ville göra. Det var en typisk sak 

som ansågs mer passande att en man utförde. Det står ingenstans att det bara var män 

som skulle ta urinprov utan det var främst kvinnorna som tyckte det var smidigt. Och de 

ville få in det som en policy att bara män skulle ta urinprov på andra män. 

Socionomen upplevde detta som något negativt då kvinnorna kunde utnyttja männens 

maskulinitet som en anledning till att slippa göra jobbiga saker. En annan informell 

arbetsuppgift var att fixa cyklar. Vissa kvinnor bad honom utföra den uppgiften eftersom han 

”var duktig på det”, och ett sådant upplägg gjorde att socionomen blev glad. Han menade att 

det alltid är kul att få berömelse, däremot visste han att kvinnorna sa så för att de själva inte vill 

genomföra uppgiften. Läraren hade efter närmare eftertanke också insett att deras arbetsplats 

skiljde på manliga och kvinnliga arbetsuppgifter, men att det sker omedvetet och att de inte 

tänker på det. Ett exempel han gav var vid friluftsdagar:  

Enda gången man egentligen kan se att man ser manligt och kvinnligt är det på 

friluftsdagar då vi erbjuder fiske och då är vi tre män som ansvarar över det. Ingen av 

damerna vill det, de är intresserade, så då blir det mer naturligt att vi gör det. Men jag 

hade ju aldrig gjort det om jag inte tyckte om det så mycket.  

Desto längre respondenterna reflekterade över sin arbetsplats desto mer inser de att det finns 

vissa saker som de gör som faller sig naturligt. Många av dem ansåg dock att mycket handlar 

om deras egna intresse och att de aldrig skulle göra något som de inte vill. Däremot beskrev de 

flesta männen situationer där de tar på sig stereotypa manliga uppgifter av bara farten, och att 

det inte krävs att kvinnorna ber dem göra det. I vissa sammanhang strider de mot de traditionellt 

könskodade arbetsuppgifterna, som på psykiatrisjuksköterskans arbetsplats där de sett det mer 

effektivt att en kvinna eller en minde maskulin man tar hand om oroliga patienter. Utöver det 

accepterar de att bli utbytt mot en kvinnlig kollega vid intimvård och ser det som en given del 

av arbetet.  
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5.2.4 För-och nackdelar som man i kvinnodominerat yrke  

Det finns många fördelar för män i kvinnodominerade yrken enligt respondenterna och enligt 

socionomen finns det endast positiva aspekter med att vara minoritet. Han ansåg att fördelarna 

är att han syns mer, får ta mer plats, blir uppmuntrad dagligen och vid misslyckanden får han 

sällan skulden.  

Man får ju mer uppmärksamhet på möten, man fick mer talutrymme, hamnade mer i 

fokus. Man var som en clown i gruppen kände jag. Kanske inte att jag alltid kommer med 

de bästa lösningarna, men folk lyssnar på mig i alla fall. 

Även akutsjuksköterskan såg fördelarna med att vara minoritet. Han menade att män som 

omgivs av kvinnor sticker ut och syns mer än vad kvinnorna gör eftersom de är många fler. 

Några av männen talade om mer praktiska fördelar som att män har lättare att få löneökning, 

distriktssköterskan sa:  

Som man tror jag att man har lättare att få löneökning, tyvärr. Det beror nog på vi män 

blir upplärda att vi ska ta för oss mer och att inte ge upp i första taget… vi kanske vågar 

säga ifrån mer. Sen har det säkert med att vi är män och det ser ut på det sättet i samhället 

generellt. 

Förutom att män har lättare att få löneökning trodde distriktssköterskan, samt sjukgymnasten, 

att män har viss fördel när det gäller status också, vilket gör att männen inte blir lika ifrågasatt 

som en kvinnlig kollega kan bli. Detta kan enligt Hirdman (1990) bero på att män har ett övertag 

i samhället då de är prototypen för hur en människa bör vara, och därför är högre värderad och 

respekterad. Ett flertal av männen såg inte att de hade några specifika fördelar eller nackdelar, 

där många pratar om att män och kvinnor kompletterar varandra och att de själva inte ser kön 

utan bara kollegor. Läraren ansåg att huvudsaken var att de tillsammans kan lösa sitt jobb, men 

att en nackdel skulle kunna vara om en kollega bad honom göra saker grundat på hans kön.  

 

5.3 Attityder 

Många av männen ansåg sig själva som accepterade bland familj och vänner. Det var sällan de 

mötte någon som hade invändningar kring deras yrke. Om omgivningen reagerade på deras 

yrkesliv är det övervägande positiva reaktioner och där de flesta snarare är nyfikna på att veta 

mer om vad jobbet innebär eller behöver råd kring deras arbetsområde.  
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5.3.1 Nära och kära 

De flesta av respondenterna beskrev deras familjemedlemmar som accepterande och glada över 

det val som de gjort att jobba inom kvinnodominerade branscher. En del av männen förklarade 

att de var bland de första i släkten som valt att vidareutbildat sig, och att släkten därför var glada 

över att de tagit det steget. Sjuksköterskan berättade hur hans familj såg på hans yrkesval:  

De reagerade inte på något speciellt sätt […] Familjen är ändå stolta och glada eftersom 

det bara är jag och min syster som är akademiskt utbildade i släkten. 

Alla familjemedlemmar har däremot inte visat sig vara lika glada över utbildningsvalet. 

Socionomen berättade att hans pappa inte alls tyckte det var en bra idé till en början eftersom 

de tjänade lite pengar och att det inte är bra att prata känslor. Pappan brukar kalla psykologer 

för hjärnskrynklare och att de skapar mer problem än vad de hjälper. Socionomen har därför 

upplevt honom som lite negativ gentemot yrket men ändå stöttande och accepterande. Att 

pappan är negativ gentemot yrket kan bero på att socionomen är en avvikare från vad som 

förväntas av honom som man (Hirdman, 1990). Att dessutom socionomen är längre från den 

hegemoniska mannen kan också ha en inverkan på pappans attityd (Carrigan et.al, 1985). När 

akutsjuksköterskan gjorde sitt val att utbilda sig på 70-talet var han redan gift och hon tyckte 

det var bra att han hade fått jobb, då det var svårt. Han medgav att det var en skillnad mellan 

att vara undersköterska, som han var i några år, och att vara sjuksköterska eftersom det var 

högre status och mer pengar (Se Carrigan et.al, 1985). De övriga männen ansåg att de blev 

betraktade ungefär som innan de ingick i ett kvinnodominerat yrke förutom att frågorna de får 

nu är relaterade till det yrke de har. Sjukgymnasten trodde dock att det hade varit annorlunda 

för honom om han valt att bli sjuksköterska istället för sjukgymnast eftersom han tror att hans 

vänner hade sett honom på ett annat sätt:  

Jag tror de flesta männen hade tyckt det var konstigt, medan kvinnorna hade blivit glatt 

överraskade, eftersom fler kvinnor nog vill ha fler män i kvinnodominerade yrken. Mina 

kompisar hade nog kunnat bli förvånade, de som inte vet vad en sjuksköterska gör hade 

nog fått det svårt att förstå. De ser nog en sjuksköterska som en kvinnlig person. 

Sjukgymnasten menade att det är skillnad på att arbeta som sjukgymnast och sjuksköterska 

eftersom det finns olika uppfattningar om männen på respektive yrke. Hans trodde att det beror 

på att det finns en stereotypisk bild av en sjuksköterska som en kvinna, vilket hade gjort att 

hans vänner blivit förvånade om han utbildade sig till sjuksköterska.  
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5.3.2 Kunder, patienter och ungdomar gör skillnad 

En övervägande del av respondenterna påstod att de kan se att patienter, kunder och ungdomar 

som de arbetar med gör skillnad på dem och deras kvinnliga kollegor. Ett exempel från 

akutsjuksköterskan var att patienterna tror att han är läkare och inte sjuksköterska. Han trodde 

själv att det beror på att han dels är man dels är äldre. Däremot blir aldrig hans kvinnliga 

kollegor misstagna för att vara läkare. Enligt Hilton (2003) utgår människor från vad de är vana 

vid, normen är sedan länge tillbaka att läkare främst är män, och därför kan vissa patienter ha 

stereotypa tankar kring yrket. Akutsjuksköterskan beskrev även hur män får mer respekt av 

patienter i jämförelse med hans kvinnliga kollegor. Butiksbiträdet märkte också tydlig skillnad 

på hur kunderna hanterar han och hans kvinnliga kollegor. Han beskrev en situation så här:  

Står jag där (vid barnkläderna) och frågar om de behöver hjälp, så säger dem att de bara 

tittar. Sen när en kvinna kommer ner så frågar de henne om hjälp. Det har nog med synen 

på manligt och kvinnligt att göra. Män kan inget om barnkläder. Om inte det finns en 

kvinnlig kollega på plats säger vissa att de kommer tillbaka någon annan dag. 

Butiksbiträdet tyckte att det är tråkigt att de inte frågar honom om han kan hjälpa till eller inte, 

han har ändå arbetat med barnkläder i 11 år och kan sin sak. Läraren och socionomen ansåg att 

ungdomarna de jobbar med också gör skillnad på dem och deras kvinnliga kollegor, men 

betonade också att mycket handlar om personen i fråga. Socionomen tycktes ha sett att 

ungdomarna går till de kvinnliga medarbetarna om de mår dåligt eller behöver visa sig svag, 

vilket han tycker är tråkigt. Däremot gjorde han skillnad på sig själv och hans andra manliga 

kollegor, han berättade: 

Jag distanserar mig från de andra männen. I och med att jag är väldigt duktig på att visa 

känslor, så kom ungdomarna ändå till mig. Det var mina manliga kollegor de inte kom 

till, och när någon sa att de var trött så gav inte jag mig där, utan jag frågade igen hur det 

egentligen är. Jag vill föregå med gott exempel genom att exempelvis också visa mig 

svag, så att den här personen också kan visa sig svag. Jag valde att se mig själv som en 

förebild.  

Socionomen menade att han inte är som de andra männen eftersom han är medveten om hur det 

är. Att ungdomarna gjorde skillnad påverkade inte honom. Läraren uppgav att även om vissa 

ungdomar gör skillnad men att det nog beror på personligheten snarare än könet. Han beskrev 

sig själv som en skojig och lekfull person och försöker få fram skratt hos ungdomarna. Han 



29 

 

tycktes heller inte se om det var tjejer eller killar som skiljde på manliga och kvinnliga kollegor, 

utan att det i sådana fall var båda könen.  

 

5.3.3 Männens giltighet i arbetet   

Trots att de flesta män upplevde att de inte behövt förklara sitt val av yrke till varken 

familjemedlemmar eller vänner medgav en del av dem att de blivit ifrågasatta i yrket. Tre av 

sjuksköterskorna upplevde att en del äldre ofta frågade varför de inte vill bli läkare, en utav 

dem uttryckte sig på detta sätt:  

 Alltså, det har väl gått till en sådan grad att det har blivit en norm att man inte ifrågasätter 

mitt val att bli sjuksköterska. Visst, vissa äldre frågar ju om man inte ska bli läkare, men 

det är ju enkelt att bara berätta för dem varför man inte vill bli läkare. 

Anledningen till varför han trodde att de äldre frågar detta är för att de är uppväxta med en norm 

där män inte ska nöja sig med att vara sjuksköterska utan att män ska vara läkare. 

Sjuksköterskan berättade även att det oftast är han som fått frågan om han är läkare och inte 

hans kvinnliga kollegor, vilket han förklarar grundar sig i deras förlegade könsnormer (Se 

Hilton, 2003). Han tyckte, trots ifrågasättandet, att han ändå kan avfärda det relativt enkelt 

genom att berätta varför han inte vill bli läkare. Även butiksbiträdet upplevde att hans yrkesroll 

blev ifrågasatt när inte hans kunder tror att han kan hjälpa dem. Han tycktes även där se en 

skillnad på hur äldre och yngre behandlar honom, han menade att de yngre mammorna frågar 

honom om han kan hjälpa medan de äldre tar för givet att han inte kan. Han trodde det beror på 

att de äldre inte har samma genustänk. Personligen tar han inte illa vid, men tyckte det var synd 

att de äldre inte ens ställer frågan. Psykiatrisjuksköterskan berättade hur det var när han arbetade 

på psykiatrin där kvinnor ofta hyste föreställningen att han inte kunde prata känslor eftersom 

han var man. Han beskrev dessa föreställningar så här:  

Kanske från början att kvinnorna hade kvar lite av den bilden, att män inte ska prata 

känslor. Lite “de duger inte till att prata känslor då de inte har samma instrument. Vi 

föder och ammar osv.” De menade att de har en genväg där som vi inte hade.  

Fastän psykiatrisjuksköterskan upplevt att kollegor ifrågasätter hans kompetens har han inte 

märkt att hans patienter eller kollegor gör det idag. Han menade att det förekom i större 

utsträckning på 70-80 talet och att han snarare ses som en tillgång idag.  
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5.4 Tankar kring framtidens genus 

Männen beskrev hur de tror att arbetsmarknaden och samhället skulle förändras om fler män 

tillkom i kvinnodominerade yrken. De var väldigt likatänkande gällande frågan och ser en mer 

jämställd arbetsplats som något övervägande positivt. De var dock medvetna om svårigheten 

att kunna lyckas få arbetsmarknaden mer jämställd då det inte finns simpla lösningar till hur 

yrkena ska locka det motsatta könet.  

 

5.4.2 Att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden   

Om fler män skulle komma till kvinnodominerade arbeten trodde alla män att det skulle leda 

till att yrket i sig kommer få bättre villkor, högre status och bättre lön. Även om männen såg 

det som en positiv utveckling för yrket förstod de att dessa förbättringar beror på att män tillför 

dem. Vilket både Hirdman (1990) och Carrigan et.al (1985) menar är en del av männens 

privilegier i samhället, och där männen befinner sig tillkommer även dessa fördelar.  Läraren 

trodde att lönebilden skulle vara den främsta förändringen följt av status och han förklarade det 

så här: 

Jag tror att lönebilden skulle förändras, det skulle bli högre löner om fler män kom in. 

Statusen kommer också höjas om männen kommer in, för löner följer med status.    

Förutom att löner och status skulle påverkas trodde sjukgymnasten att yrkena hade blivit mer 

uppskattade av andra, vilket han ansåg är tätt sammanslutet med den höjda statusen. Även 

butiksbiträdet såg det som att jobbet skulle bli mer uppskattat om fler män skulle tillkomma till 

yrket. Det svåra skulle vara att locka männen till kvinnodominerade yrken. Att kunna locka 

män till kvinnodominerade yrken sågs som en stor svårighet från männen sida. De påstod att 

det är viktigt att männen som kommer in på yrket behöver tycka om människor och att yrket 

ligger i deras intresse. Socionomen berättade att när han själv valde yrket var det inget 

stereotypiskt manligt som lockade honom, såsom ett gym, utan det var lusten att hjälpa andra 

människor. Många av männen ansåg att en löneökning inom branschen skulle leda till att fler 

män valde ett kvinnodominerat yrke, däremot påpekade bland annat akutsjuksköterskan att 

unga pojkar nog blir pushade till att välja ett mansdominerat yrke redan i tonåren och att en 

löneökning inte skulle lösa stereotyperna om manligt och kvinnligt. Hirdman (1990) beskriver 

att genuskontraktet och genusordningen är djupt rotad i vårt sätt att vara och att det är något vi 

blir intvingade till, därför räcker inte en löneökning till att bryta genusordningen. Tre av männen 
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trodde att det skulle löna sig om män som arbetar inom yrket berättar för unga män att det är 

ett roligt och trevligt jobb, psykiatrisjuksköterskan gav en potentiell lösning:  

Ta sådana som mig, för att lobba att det är ett spännande yrke. Jag tror man måste gå in 

tidigt på sjuksköterskeutbildningen och prata varmt om det här yrket.  

Många trodde att det skulle bli en bättre arbetsplats om arbetet blev mer jämställt och att det 

kommer löna sig i framtiden om arbetsmarknaden aktivt arbetar för att få fler män och kvinnor 

att korsa könsbarriärerna.  

 

5.4.3 Den stereotypa mannen  

Vid en beskrivning av den stereotypa mannen (se Hilton, 2003) beskrev männen en hård, 

dominant och någon som tar plats på arbetet. Vilket inte är egenskaper som männen 

uppskattade. Socionomen trodde till och med att det kan vara farligt om de befintliga männen 

skulle öka, då arbetet innebär att individen måste vara känslomässigt involverad. Han menade 

att männen i kvinnodominerade yrken kan utnyttja sin situation då de har mer utrymme och fler 

fördelar. Sjuksköterskan såg saken på ett liknande sätt, att det kan uppstå problem med män 

som tror de är tuppen i hönsgården då risken finns att fokuset flyttas från själva vårdandet. Han 

sa:  

Man har ju hört vissa historier, när det jobbar en karl som undersköterska, såg sig själv 

som tuppen i hönsgården, men hur det skulle se ut om fler män kommer in i vården... 

beroende på vilka det är, så kan det bli kaosigt. Då flyttas ju fokuset från själva vårdandet. 

Även om det fanns vissa oroligheter kring hur arbetet kommer bli om den stereotypa mannen 

börjar i kvinnodominerade branscher trodde bland annat läraren att allt beror på vilka män som 

kommer in. Han menade:  

Det beror ju på vilka individer man får in där. Strävar man åt alla håll är det ju bra och 

man får en stark grupp, inte bara mot arbetsgivaren utan man får en enighet gentemot 

eleverna och kan visa hur det ska se ut, vara goda förebilder. 

Det var inte bara läraren som ansåg att förändringen berodde på vilken man som kom in på 

arbetsplatsen. Trots att det finns en risk att fel män kommer att välja vårdande och 

omhändertagande yrken såg de flesta av männen att en mer jämställd arbetsplats som något 

uteslutande positivt. Butiksbiträdet, distriktssköterskan och psykiatrisjuksköterskan ansåg att 

män och kvinnor kompletterar varandra och att det kan leda till en bättre arbetsmiljö. 
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Psykiatrisjuksköterskan såg det som ännu viktigare att kvinnor bryter sig in på mansdominerade 

yrken då han trodde att det är mer tuppfäktning mellan männen och att kvinnor kan neutralisera 

miljön. Socionomen berättade hans förhoppningar för framtiden, och det är att synen på manligt 

och kvinnligt stegvis kommer försvinna om allmänheten ser män som mer känsliga. Han och 

några fler män ansåg att det slutligen kommer leda till att könsbarriärerna inte är lika tydliga 

och att det kommer ge människor i samhället en möjlighet att välja arbete fritt utan att påverkas 

av könsnormerna.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för hur män som arbetar i 

kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor i relation till 

maskulinitetsnormen. I detta avsnitt kommer en redovisning av de övergripande resultaten följt 

av en tolkning utifrån Hirdmans (1990) genusordning, Carrigan et.al (1985) hegemoniska 

maskulinitet samt Hilton (2003) teori kring stereotyper. Dessutom kommer det även att dras 

vissa paralleller till tidigare forskning. Strukturen kommer att vara baserat på studiens tre 

frågeställningar.  

 

6.1 Männens upplevelser om situation och villkor på arbetet  

Resultatet visade att männen har mycket att säga gällande deras situation och villkor på arbetet. 

De flesta ansåg att deras tillvaro på arbetet var bra och att de inte upplevde dem själva som 

någon minoritet, utan att de var bland likasinnade. Däremot, efter att ha funderat mer i detalj 

fann de att de hade vissa villkor som deras kvinnliga kollegor inte hade. När de beskrev 

anledningen till deras val av yrke beskrev de att det främst berodde på att det låg i deras egna 

intresse att hjälpa och stötta andra människor. I Rajacich et.al (2013) studie var dessa 

dragningskrafter även något som framkom bland männen, där de ansåg att det vårdande arbetet 

visade samhället att han är barmhärtig, känner empati samt är ärlig.  

 

Trots att männen i denna studie kände att själva jobbet var givande, upplevde 

akutsjuksköterskan att kvinnorna ganska snabbt satte honom på plats är han kom till arbetet och 

att inte var särskilt välkomnad. Det akutsjuksköterskan upplevde har även visat sig bland 

tidigare forskning där männen i Wilsons (2005) studie beskrev att kvinnorna markerar sitt revir 

på arbetet. Vilket skulle kunna tolkas ha att göra med att principen ”mannen som norm” som 

Hirdman (1990) talar om där männen har ett övertag i samhället och att kvinnorna därför inte 

vill att deras arbetsplats ska se likadan ut som samhället i stort, vilket även Acker (2006) såg 

som en anledning i hennes studie. Trots detta ansåg akutsjuksköterskan att det finns många 

fördelar som man i ett kvinnodominerat yrke. Det han och andra män ansåg var att de var väldigt 

uppskattade på arbetet och att de både syntes och hördes mer än deras kvinnliga kollegor. Det 

männen beskrev menar Hirdman (1990) beror på genuskontraktet och det utrymme män har att 

röra sig inom. Hon menar att män har fler möjligheter att ta plats på arbetet då han generellt sätt 

är högre värderad i arbetslivet än en kvinna. Detta var även något som påvisades i Dahlkild-
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Öhman och Erikssons (2013) studie, där de kom fram till att kvinnorna i deras fokusgrupper 

tillåter och ibland ger männen ett större utrymme att synas och höras.   

 

Även dynamiken i arbetsgruppen beskrev männen som övervägande positiv där det råder en 

jämställdhet mellan de manliga och kvinnliga kollegorna. Det männen dock kunde uppleva var 

att det finns vissa män som utnyttjar sin maktposition i samhället och beter sig som ”tuppen i 

hönsgården” och tog på sig rollen som den hegemoniska mannen (Carrigan et.al, 1985), men 

betonade starkt att dessa män inte befann sig i deras arbetsgrupper idag. De berättade även att 

de själva inte utnyttjade deras manlighet i yrket för att få som de vill utan att de behandlar alla 

med respekt, vilket de förklarade gör att deras arbetsplats är jämställd. Vilken position 

respondenterna tar på deras arbete menade dem beror på individens personlighet, och inte dess 

kön.  

 

Många av männen tyckte inte att de hade könsrelaterade arbetsuppgifter på deras jobb, 

paradoxalt nog beskrev de ett flertal informella arbetsuppgifter där det var skillnad. Läraren 

berättade om hur de delar upp arbetet vid friluftsdagar och hur männen ansvarar över fisket 

vilket är stereotypiskt manligt. Bland tidigare studier har även detta fenomen påvisats, där flera 

deltagande män sa att de fick arbetsuppgifter av sina kollegor som ofta innebar fysiskt arbete 

(Meadus & Twomey, 2011; Rajacich et al, 2013). Det finns därmed en tendens bland männen 

i denna studie att vilja få arbetsplatsen att framstå som medveten och jämställd, men att de i 

praktiken fortfarande handlar utifrån förväntningarna på manligt och kvinnligt. Hirdmans 

(1990) genusordning går här att genomskådas, då dessa informella arbetsuppgifter faller 

naturligt för männen, trots att de är medvetna om att både män och kvinnor kan klara av 

arbetsuppgiften. Genusordningen gör att människor bibehåller strukturer och stannar inom de 

fåror som samhället banat åt oss, männen följer vad som anses mer passade trots att de redan 

brutit mot samhällets förväntningar när de valde att ingå i ett kvinnodominerat yrke (Hirdman, 

1990). Även om männen på eget bevåg tar på sig den maskulina kappan hjälper kvinnorna till. 

Om inte männen själva beter sig som de borde enligt stereotypen kan kvinnorna på arbetet pusha 

på dessa stereotypa föreställningar på männen, så som socionomen hade upplevde att hans 

kvinnliga kollegor gjorde. De bad honom att laga en cykel eftersom han är man, och därmed 

utnyttjade genusordningen för att inte behöva utföra arbetsuppgiften själv. Både män och 

kvinnor behåller strukturerna i arbetet genom att dels männen agerar utifrån deras position och 

deras förutsättningar i samhället, dels för att kvinnor har förväntningar att män ska ta den 

platsen.  



35 

 

Trots att de upplevde förväntningar, såg männen inte det som något negativt eftersom det finns 

många fördelar med att vara man i ett kvinnodominerade dominerat yrke. Dock ur ett HRM-

perspektiv är männens olika arbetsuppgifter en orättvis behandling, vilket är något som måste 

åtgärdas. En del av männen upplevde att deras kvinnliga kollegor uppmanar arbetsuppgifter 

som är könskodade, det görs därmed en särskiljning mellan vad män och kvinnor kan göra inom 

deras yrke. HR-funktionens jobb är bland annat att se till att den psykosociala delen bland 

individerna är god, även om männen som tidigare nämnt inte själva känner sig påverkade är det 

viktigt att det inte sker varken positiv särbehandling eller diskriminering på arbetet. 

 

6.2 Den allmänna uppfattningen om yrkesval och dess påverkan i deras arbete 

Det visade sig genom resultatet att männen upplevde att den stereotypa mannen ska vara 

dominant, självsäker, känslolös och karriärsdriven. De menade att det finns vissa förutfattade 

meningar kring hur en man ska vara att bete sig vilket Hilton (2003) menar är fullt naturligt. 

Människor utgår från förutfattade meningar kring egenskaper, attribut och beteende för att 

enklare kunna kategorisera en individ. En stereotypisk man är vad Carrigan et.al (1985) skulle 

kalla den hegemoniska mannen, vilket är den man som besitter de egenskaper som 

respondenterna beskrivit. Om en man inte innefattas av den hegemoniska maskuliniteten och 

dess egenskaper anses han inte vara en ”riktig” man och riskerar att bli underordnad i samhället. 

Respondenterna trodde att samhället ser män inom kvinnodominerade yrken som feminina, 

homosexuella och med kvinnliga egenskaper. Detta trodde männen grundar sig att de har yrken 

som dels innebär vårdande och omhändertagande av andra personer dels att det ligger kvar 

gamla normer och värderingar. Eftersom kvinnodominerade yrken är associerade med 

femininitet kommer män som väljer att arbeta inom ett sådant arbete tillskrivas med vissa 

kvinnliga egenskaper vilket innebär att mannen erhåller en kvinnlig stämpel. Han kommer 

därför sjunka i maskulinitetshierarkin, och hamna i den tredje kategorin ”de underordnade 

männen” samt bli förknippad med en ”icke-man” (Carrigan et.al, 1985). Detta var något som 

även en man i Evans och Franks (2003) studie ansåg, att i och med valet att ingå i en 

kvinnodominerad bransch gick han även med på att bli stereotypiserad som ”icke-man”. Detta 

speglar på samhället i sin helhet där stereotypiskt kvinnliga egenskaper är mindre uppskattade 

än stereotypiskt manliga egenskaper, vilket i sin tur visar på det strukturella förtryck och den 

risk som kvinnor samt de män som relateras med kvinnliga egenskaper befinner sig inom. 

HRM- arbetet på organisationer är därför otroligt viktigt för att kunna bryta dessa strukturella 

skillnader. Det är HR-funktionen som har det främsta arbetet i exempelvis rekrytering, där de 
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kan genom sin medvetenhet, göra skillnad i vilka som anställs. Det är även de som har ett 

inflytande på hur ledningen bedriver sin verksamhet och kan därmed bidra till ett öppet klimat 

som arbetar för jämställdhet genom jämställdhetsplaner och förmedla kunskap kring det 

rådande problemet.  

 

Männen ansåg att de inte passar in i varken deras bild av den stereotypa mannen eller mannen 

i kvinnodominerade yrken och tyckte inte heller att de påverkades av bilderna i deras yrkesliv. 

De påpekade att maskulinitet inte avgörs av en individs yrke och hade förhoppningen att 

människor i samhället förstår att män inom vårdande yrken också är män. Däremot beskriver 

Hilton (2003) att det ofta sker övergeneraliseringar när en individ stereotypiserar, vilket betyder 

att människor inte tar hänsyn till olikheter inom grupper. Utifrån denna teori skulle det kunna 

tolkas att människor i samhället inte tar den enskilda individen i beaktning utan stereotypiserar 

utifrån vad hen tänker kring hela gruppen, därmed är alla män desamma och innefattas i 

kategorin ”man” oavsett yrke. Detta skulle kunna innebära att männen i kvinnodominerade 

yrken inte blir sedda som kvinnliga, som Carrigan et.al (1985) och den hegemoniska 

maskuliniteten hävdar, utan snarare som maskulina män. Männen är både feminina utifrån 

maskulinitetsteorin men utifrån teorin om stereotyper är de sedda som vilken man som helst. 

Det skulle kunna diskuteras huruvida männen passar in i samhället om dessa två synsätt är vad 

människor utgår från när de bemöter en man i ett kvinnodominerat yrke.  

 

Männen hade förhoppningarna att deras position i samhället kommer bli mer accepterad i 

framtiden och att bilden av manligt och kvinnligt kommer att försvinna i och med detta. De 

trodde tyvärr också att arbetet kommer få högre status och lön om fler män kommer till de 

kvinnodominerade yrkena, och poängterade att det även finns en risk om att fel män tillkommer. 

De ville inte se att den stereotypa mannen arbetar med ett vårdande yrke då de ansåg att fokuset 

på omhändetagande riskerar att försvinna (se Hilton, 2003). Trots risken att den stereotypa 

mannens eventuella inträde på kvinnodominerade arbetsplatser såg de ändå en jämställd 

arbetsplats som något positivt, eftersom de ansåg att män och kvinnor kompletterar varandra. 

Detta är dock tvetydigt då respondenterna ansåg att de bilder som florerar i samhället av män, 

inte överensstämmer med verkligheten och att människor måste skilja på individ och kön. 

Eftersom de tänkte män och kvinnor kompletterar varandra tänker männen på samma sätt om 

kvinnor, som allmänheten tänker om dem. De tänker att kvinnor besitter vissa egenskaper som 

inte männen har, vilket synliggör både det stereotypa tänket (Hilton, 2003) och genusordningen 

(Hirdman, 1990) bland de deltagande männen.  
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6.3 Omgivningens uppfattning om deras yrkesval  

Männen beskrev att deras närmaste vänner och familjemedlemmar huvudsakligen var glada för 

det yrkesval som männen gjort. De såg att männen mådde bra av yrket och gjorde det de ville, 

en del var de första som vidareutbildat sig och därför var glada på grund av det. Detta var ett 

resultat som inte visades i Evans och Franks (2003) studie där männen ansåg att deras yrkesval 

blev ifrågasatt av deras nära och kära eftersom de inte agerade enligt könsnormerna. Dessa 

männen upplevde att de inte var stöttade av omgivningen. Det var endast socionomen bland 

denna uppsatsens respondenter som medgav att hans pappa hade reagerat någorlunda negativt 

till yrket då socionomer inte tjänar bra med pengar. Även akutsjuksköterskan berättade att 

inkomsten var det som hans fru tyckte var det bästa med yrket när han valde sjuksköterska på 

70-talet. Att pengar är en del av hur en man tänker gällande yrket är enligt den hegemoniska 

maskulinitetsteorin inte ovanligt (Carrigan et.al, 1985). Det skulle kunna tolkas som ett försök 

till att legitimera yrkesvalet genom att påpeka att det är en bra inkomstkälla och därigenom 

styrka att individen fortfarande tillhör den hegemoniska mannen. För socionomens pappa kan 

detta vara en anledning till varför han varit negativ till yrket då han även ansåg att det inte lönar 

sig att prata känslor, eller kanske till och med inte är manligt att göra så, vilket enligt 

genusordningen skulle kunna vara fallet (Hirdman, 1990).  

 

De mest påtagliga reaktioner som männen upplevde i vardagen utifrån att de är män i 

kvinnodominerade yrken är att de människor som männen möter på arbetet behandlar dem 

annorlunda på grund av det kön de har. I början av psykiatrisjuksköterskan karriär fanns det 

kvinnor som ansåg att han inte passade in i yrket eftersom de inte ansåg att han hade rätt 

instrument för att hålla samtal med andra och att hantera känslor, vilket även överensstämmer 

med genusordningen där männen ska hålla sig inom sina fåror och ska agera utifrån vad som 

anses vara mest passande för en man, psykiatrisjuksköterskan kan därmed tolkas som en 

avvikare i samhället (Hirdman, 1990). Även andra män i studien upplevde sig annorlunda 

behandlad av de människor de möter på jobbet, det kunde både vara positivt och negativt. Det 

som var positivt för männen var att patienterna ger dem mer respekt än vad deras kvinnliga 

kollegor får. Det negativa var främst att de kände att deras kompetens blev ifrågasatt, där bland 

annat butiksbiträdet upplevde att kunderna inte trodde att han kunde hjälpa dem med 

barnkläder. Att sälja barnkläder, eller att överhuvudtaget visa ett intresse för barn associeras 

med kvinnliga egenskaper enligt genusordningen, vilket skulle kunna tolkas vara anledningen 

till varför kunderna inte tror att butiksbiträdet kan hjälpa dem (Hirdman, 1990). Däremot har 
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männen upptäckt att det är skillnad på hur äldre och yngre kunder/patienter bemöter dem.  

Några av sjuksköterskorna berättade att många av de äldre patienterna hade en tendens att 

ifrågasätta deras val som sjuksköterska och tyckte de skulle bli läkare istället. Det var även 

något som framkom i Harding et.al (2008) studie där sjuksköterskorna berättade att de kände 

en press från omgivningen att vilja satsa på högre positioner, trots att de själva kanske inte vill 

det. Att de äldre patienterna i denna studie är benägna att ifrågasätta sjuksköterskornas yrkesval 

skulle kunna bero på att den stereotypa bilden av läkare är tätt sammanslutet med en man. Detta 

kan tydas bero på att vi människor är ”naiva vetenskapsmän” som genom våra tidigare 

erfarenheter förenklar våra visuella intryck och därför tänker att man traditionellt sätt bör vara 

läkare (Hilton, 2003). Äldre kunder och patienter verkade utifrån männens beskrivning vara 

mer fast vid de stereotyper som finns i samhället medan de yngre var mer medvetna om att män 

och kvinnor kan göra och arbeta med vad som helst.  

 

6.5 Slutord 

Efter analys och tolkning av resultat kan en slutsats dras att männen i studien upplever sin 

situation och sina villkor på arbetet relativt positivt där de har en god kamratskap med sina 

kollegor. De flesta av männen upplevde att de hade många fördelar på arbetet, där de dels var 

mer uppskattade dels syntes mer på arbetet än sina kvinnliga kollegor. Däremot kände de att 

genusordningen gör sig synlig på arbetsplatsen genom att de tar på sig stereotypa 

arbetsuppgifter omedvetet och handlar utifrån vad samhället förväntar sig. Männen beskrev att 

de inte passade in i någon av samhällets bilder av män, och att det är synd att gamla kvarlevor 

fortfarande kvarstår. Däremot visade de själva att de tänker både stereotypiskt och utifrån 

genusordningen då de talar om kvinnor och deras egenskaper samt hur män och kvinnor 

kompletterar varandra.  

 

Detta problem visar hur arbetsmarknaden ser ut i sin helhet och kanske varför män och kvinnor 

väljer att arbeta inom olika branscher då de agerar omedvetet utifrån genusordningen samt 

innehar stereotypa föreställningar kring genus. HRM kan genom att arbeta aktivt för att locka 

det motsatta könet, rekrytera i syfte att skapa en jämställd arbetsplats och därigenom bidra med 

kunskap som kanske kan minska glappen mellan könen på arbetsmarknaden. Vilket i sin tur 

skulle kunna leda till en förändrad syn på vad som är manligt respektive kvinnligt arbete. 
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6.7 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant om framtida forskning kunde göra ett mer omfattande arbete där fler 

upplevelser av män kunde inkluderades, kanske även från olika länder och kulturer för att ge 

en bredare bild av fenomenet. Att titta på länder där könssegregeringen inte är lika vitt utbrett 

som i Sverige kan även vara av vikt för att erhålla eventuella lösningar på problemen. Det hade 

också varit intressant om vidare forskning skulle göra en jämförande analys på hur både män 

och kvinnor, ur samma arbetsgrupp, upplever deras situation och villkor på arbetet. Ur ett 

HRM-perspektiv skulle sådan forskning kunna ge en indikering på hur medarbetarna upplever 

sin arbetsplats och vad organisationen skulle kunna förbättra för att bli mer jämställd. HR-

avdelningen kan därifrån lokalisera problemområden som kan finnas gällande både trivsel och 

skillnader mellan arbetstagarna.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Öppningsfrågor 

 Berätta lite om dig själv, hur gammal är du? var kommer du ifrån?  

 Vad har du för utbildning? 

 Hur kommer det sig att du valde att studera vidare? 

 Familjekonstellation?  

 Hur är du uppvuxen? 

 

Karriärval  

 Vad jobbar du med?  

 Hur länge har du arbetat med det?  

 Hur kommer det sig att valde just det yrket?   

 Vad var det som lockade dig med yrket?  

 Hur är könsuppdelningen bland dig och dina kollegor ut?  

 Varför tror du att det är så få män som väljer yrket? 

 Hur tänker du att man kan locka fler män till arbetet?  

 

Män i kvinnodominerade yrken 

 Vad anser du är stereotypiskt manliga egenskaper? 

 Hur uppfattar du samhällets stereotypa bild/uppfattning av män som arbetar inom 

kvinnodominerade yrken? 

- Varför tror du att det ser ut på det sättet?  

 När du sökte dig till arbetet, tänkte du på den bilden/uppfattningen då?  

 Hur tänker du kring den bilden/uppfattningen idag? 

 Anser du att den samhälleliga bilden/uppfattningen överensstämmer med verkligheten?  

- På vilket sätt? 

 Hur identifierar du dig med den bilden/uppfattningen?  

 Hur påverkas du av den stereotypa bilden/uppfattningen av yrket? 

 

Attityder 

 Berätta hur folk i din närhet reagerar när du berättar vad du arbetar med?  

 Vad tror du de reaktionerna beror på? 
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 Känner du någonsin att du måste förklara ditt val av yrke?  

 I sådana fall, på vilket sätt? 

 Hur anser du att din familj och dina vänner betraktar dig i relation till ditt yrke?  

 Hur upplever du att dina kollegor ser dig?  

 Skiljer sig synen mellan dina manliga och kvinnliga kollegor tycker du?  

 Anser du att de människorna (patienter, anhöriga, kunder) du möter på ditt arbete skiljer 

på manliga och kvinnliga medarbetare?  

 På vilket sätt? 

 Varför tror du att det är så? 

 Hur känns det? 

 

Arbetsplatsen 

 Finns det arbetsuppgifter som du upplever att du har som inte dina kvinnliga kollegor 

har? 

 Vilka? 

 Hur känns det? 

 Varför tror du att det är så?  

 Upplever du att det finns förväntningar på dig att du ska utföra vissa arbetsuppgifter 

som inte din kvinnliga kollega har?  

 Hur känns det? 

 Varför tror du att det är så?  

 Vad anser du är för-och nackdelar med att vara man inom ett kvinnodominerat yrke?  

 Om det skulle komma fler män till yrket, hur tror du arbetet skulle förändras? 

 

Avslutande frågor 

 Finns något som du vill tillägga innan vi avrundar?  

 

Tack för att du ställde upp!  
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9.2 Bilaga 2- Mejl till respondenter 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Felicia Jonsson och jag har just påbörjat in magisteruppsats i Human Resource 

Management på Luleå tekniska universitet. Jag söker nu kandidater som kan tänkas ställa upp 

i en intervju så att jag kan få material till min uppsats.  

 

Syftet med min rapport är att få en djupare förståelse kring hur män som arbetar i ett 

kvinnodominerat yrke upplever sin situation och sina villkor i relation till maskulinitetsnormen.  

 

Om du väljer att ställa upp kommer du vara helt anonym, ingen mer än jag kommer veta din 

identitet. Tanken är att intervjun ska spelas in, men den inspelade versionen är endast till för 

mina öron och ingen annan kommer få tillgång till den, och materialet kommer bara att 

användas för denna studie. Jag tror att intervjun kommer ta cirka 30–45 minuter beroende på 

hur mycket du har att berätta, och var intervjun kommer att hållas till kan vi komma överens 

om tillsammans. Om du inte skulle vara intresserad av att ställa upp får du gärna skicka ett mejl 

till mig, om jag inte får något svar går jag i sådana fall går vidare till en annan kandidat. Skulle 

du av någon anledning vilja avbryta din medverkan är det bara att säga till, det är självklart du 

som avgör detta.  

 

Hoppas på ditt medverkande!  

 

Tack på förhand!  

 

Felicia Jonsson 
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9.2 Bilaga 3 – Kodningsschema  
 

 

 


