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ABSTRACT 

This undergraduate thesis is written for an ethnological standpoint with the purpose of 

studying how concepts of masculinity is discursively constructed in relation to the women 

dominated work field of nursing. This is done by analysing the material gained from six 

interviews with male and female nurses with the poststructuralist theory of political discourse 

by the theorist Laclau and Mouffe. By doing this the thesis has concluded that masculinity is 

foremost constructed in relation to the nursing femininity within the work field and the strong 

masculinity from outside of it. While also being interconnected in systems of meaning where 

masculinity is created, reproduced and questioned in a continual cycle.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Yrket sjuksköterskor har sedan lång tid tillbaka varit dominerat av en kvinnlig personal. Allan 

Härsing blev Sveriges första manliga sjuksköterska år 1953 när han tog sin examen varefter 

han blev förlöjligad i dagstidningar som exempel i Dagens Nyheter (Ejd 2016). Men varför 

blev han förlöjligad? Genom att börja arbeta på ett kvinnodominerat yrke och samtidigt vara 

först med det gick han emot de könsnormer som tidigare funnits. Det har dock inte skett 

någon stor förändring i könsfördelningen av personalen. Nästan 70 år efter att den första 

mannen trädde in i yrket består de grundutbildade sjuksköterskorna endast av elva procent av 

män (SCB). Det är ungefär lika stor andel män som väljer att arbeta som sjuksköterska idag 

liksom för 20 år sedan (Ejd 2016). Ejd skriver i en artikel för Vårdfokus hur specialstationer 

inom yrket har olika fördelningar där fler män främst arbetar i områden som överensstämmer 

med normen för manlighet. Utifrån vilken könsidentitet individen har bestämmer denne vilket 

yrke och arbetsområde som de ska arbeta i för att samspela med samhällets uppfattning om 

vad maskulinitet och femininitet är. 

Om kön och dess normer påverkar individens liv till den grad, blir frågan vad 

kön och genus egentligen är. Färg och mer precist blå och rosa uppfattas vara starka markörer 

för manligt respektive kvinnligt men de har inte alltid haft samma betydelse (Ambjörnsson 

2011, s. 10). Färgen blå var i början av 1900-talet sedd att representera skörhet och lugn vilket 

gjorde det till kvinnligt. Den manliga färgen var istället den rosa för att den ansågs förknippas 

med röd, blod och styrka. Färgernas könsbetydelser kom efter världskrigen att ändras till 

dagens könsbestämmelser. Vad som konstrueras som manligt och kvinnligt är i ständig 

förändring vilket gör sjuksköterskeyrket och det motstående könsnormerna intressanta. Som 

Ejd (2016) skrev i sin artikel ifrågasätts mäns maskulinitet när de intar ett feminint fält för att 

de inte längre anses vara lika manliga. Det gör att vad normen för maskulinitet är blir tydligt 

för att den ständigt sätts i en feminin kontrast och är genom det ett lämpligt fält att studera just 

hur maskulinitet konstrueras. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föreställningar om maskulinitet diskursivt 

artikuleras i förhållande till det kvinnodominerande yrket sjuksköterskor. Målet med 

uppsatsen blir därigenom att undersöka hur maskulinitet konstitueras i dagens svenska 

samhälle i förhållande till ett kvinnodominerat yrke. Det kommer i sin tur utredas genom 
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intervjuer med sjuksköterskor vilket gör att allt resultat kommer utgå från deras perspektiv 

genom min egen analys. En av det grundläggande frågorna som kommer att besvaras är hur 

maskulinitet förhandlas i förhållande till uppfattningar om femininitet. Konstrueras 

maskulinitet som helt åtskilt femininitet eller finns det likheter? Hur skapas, reproduceras och 

ifrågasätts konstruktion av maskuliniteter? Hur samspelar dessa konstruktioner med varandra 

och gör detta samspel ytterligare maskulina betydelser?  

 

1.3. Teoretiskt perspektiv 

1.3.1. Politisk diskursteori 

Uppsatsens utgångspunkt är att se hur maskulinitet diskursivt artikuleras och genom det har 

diskursteorin, mer specifikt Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (1985) politiska diskursteori, 

valts att användas. De två teoretikerna utgår i sin teoribildning från att diskurs är ständigt 

föränderliga system av meningsbetydelser som skapar möjligheter och begränsningar för hur 

människor inom systemen agerar (Laclau & Mouffe 1985, s. 107). Meningssystemen är i olika 

grad sammanhängande och i deras teoribildning anser de att diskurs är både språk och icke-

språk vilket gör att allt är diskursivt. Det gör att jag kan analysera praktiker som yrkesval, 

handlingar, kläder samt kroppsspråk och hur de artikulerar meningssystem om manlighet. 

Laclau och Mouffe skriver att allt är diskursivt, både språk och icke-språk för att det är skapat 

av ett socialt sammanhang där begreppet artikulation är en central del i processen. Laclau och 

Mouffes tes utgår från att det inte finns någon inneboende mening hos en diskurs utan att 

meningen skapas genom kontinuerlig artikulation av människan (Laclau & Mouffe 1985, s. 

105). Artikulation sammanlänkar ett diskursivt tecken med andra diskursiva tecken genom 

någon form av språklig eller icke-språklig praktik som i den artikulationen fixerar tecknets 

mening. När sedan samma artikulation och sammanlänkning sker upprepade gånger 

reproduceras den fixerade meningen till att bli en mer eller mindre fast del av diskursen. 

Diskursiv mening är därigenom relationell, ett tecken får mening genom dess relation till 

andra tecken. Ordet ”man” kan endast förstås och få mening genom dess relation till andra 

betydelser som ”kvinna” och ”pojke”. Det gör även att diskursivt meningsbärande är 

kontextberoende eftersom det diskursiva tecknet får sammanlänkas med andra tecken 

beroende på kontext (Laclau & Mouffe 1985, s. 108). Laclau och Mouffe skriver ett exempel 

på naturfenomen som jordbävningar vilket enligt en diskurs betyder att kontinentalplattor rör 

sig medan andra diskursen ser orsaken som gudomlig vrede. Situationen ändras inte men 

vilken kontext och diskurs som det sker förändras. Det gör att uppsatsens resultat endast 
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kommer redovisa maskulinitet från de diskurser där informanterna ingår, svenska diskurser 

om till exempel genus och medicin, hälsa samt vård. Ett tecken är i sin tur en del av en diskurs 

som antingen har eller inte har fått en fixerad meningsbetydelse där moment är när det har en 

bestämd betydelse (Laclau & Mouffe 1985, s. 105). I samband med kontextberoendet skriver 

Laclau och Mouffe att meningsbärande är både nödvändigt samtidigt som det är omöjligt 

(Laclau & Mouffe 1985, s. 112–113). Diskurser är nödvändiga för att människan ska förstå 

och interagera med världen samt i sociala situationer medan det omöjliga kommer från den 

ambivalens som finns i meningsbärandet. Ambivalensen är ett resultat från det skilda 

meningsbärandet hos ett specifikt moment i skilda eller samma diskurs, vilket gör att 

meningsbärande är omöjligt enligt Laclau och Mouffe. Det gör att meningsbärandet för 

maskulinitet är en del av ett system som människor sedan agerar utefter i förhållande till 

tecken. Samtidigt kan uppfattningen om vad som klassificeras som maskulint vara 

motsägande. Ambivalensen kan till exempel även vara ett resultat av den diskursiva 

maktkampen mellan diskurs. 

Ambivalensen med diskursens meningsbärande aspekter är för Laclau och 

Mouffe en central del i deras politiska diskursteori och syftar till hur diskurser konkurrerar 

med varandra om vilket meningssystem som ska vara det rådande (Laclau & Mouffe 1985, s. 

112–113). Den diskurs som har hegemoni är den diskurs som har dominans det vill säga 

diskursen som majoriteten av ett samhälle ingår i och utgår sitt handlande från. Motsatsen, 

antagonism är den diskurs som söker och kämpar för att bli den dominerande 

meningssystemet. Genom denna maktkamp bidrar även antagonismen till att upprätthålla 

hegemonins makt som den överordnade diskursen. Det är även sammankopplat till att 

diskurser är i olika grad sammanlänkade och det finns otaligt antal diskurser vilket gör att 

olika hegemoniska och antagonistiska diskurser kan vara mer eller mindre sammanlänkade. 

De olika systemen, maktkampen mellan dem och den kontinuerliga artikulationen är en del av 

diskursers föränderlighet.  

 

1.3.2. Genus 

I uppsatsen kommer även begrepp från Judith Butlers (2007) queerteori användas. Butler, i 

likhet med Laclau och Mouffe anser att det inte finns någon inneboende mening med begrepp 

som kön utan att det är diskursivt. Kön föregår inte genus med en sorts objektiv biologisk 

sanning utan är, enligt Butler, lika kulturellt konstruerat som genus. Därigenom kommer jag i 

uppsatsen använda mig av begreppet kön med uppfattningen att det är lika diskursivt laddat 



4 

 

som genus. Det görs för att synliggöra konstitueringen av meningsbärandet kring det 

biologiska könet och det kulturella genuset. Det gör att när begrepp som manligt eller män 

används till exempel i relation till vad informanterna säger syftar uppsatsen inte till några 

biologiska markörer utan till genusföreställningar om maskuliniteter. Utöver det kommer 

Butlers (2007) beskrivning av uppfattningen om de två könskategorierna användas för att 

förklara den diskursiva relationen mellan män och kvinnor. Butlers beskrivning utgår från 

hennes begrepp heterosexuell matris (Butler 2007, s. 54). Matrisen bygger på att det finns två 

stabila kategoriseringar som, för att definiera sig själva, skapar skilda grupperingar. 

Definitionerna gör att könen anses vara hierarkiskt ordnade motsatser till varandra utifrån 

heterosexuella praktiker. Det gör att femininitet är ett utryck för kvinnor och maskulinitet för 

män. Utifrån det menar Butler att hierarkin etablerar det maskulina männen som överordnade 

den feminina kvinnan. Utifrån Butlers teoribygge gör det att om något anses vara feminint 

eller kvinnligt är det även icke-maskulint eller icke-manligt. 

I likhet med det kommer Bo Nilssons uppfattning av maskulinitetsbegreppet och 

hur han använde det i sin avhandling, att användas: ”Med maskuliniteter avser jag en 

ansamling föreställningar, praktiker och positioner som ligger till grund för manliga 

identiteter.” (Nilsson 1999, s. 35). I sin avhandling om görandet av maskuliniteter menar 

Nilsson som Butler att det inte finns någon sorts biologisk sanning utan att allt är 

meningsbärande. Att könsskillnader finns och att olika kroppar tillskrivs olika betydelser gör 

att Nilson menar att det inte går att säga att alla individer är likadana. Genom 

könskategoriseringar formas individens identitet till att även bli en del av kategoriseringen. 

Som Nordberg pekar ut i sin avhandling om män i kvinnodominerade yrken finns det även 

flera kategoriseringar av könen (Nordberg 2005, s. 33). Begreppet maskuliniteter i plural gör 

det möjligt att analysera olika maktordningar i diskursiva system som klass, etnicitet, 

utbildning, ålder och yrke. Maktordningarna interagerar sedan med föreställningen om män 

och påverkar samt skapar genom det olika variationer av maskulinitet.  

 

1.4. Metod och material 

Uppsatsens syfte utgår från att undersöka hur manlighet diskursivt konstitueras i förhållande 

till ett kvinnodominerande yrke i Sverige. För att undersöka det har den kvalitativa 

intervjumetoden valts för att samla in uppsatsens material. Det var sex informanter som 

intervjuades varav tre är kvinnor och resterande tre är män. För att nå frågan om maskulinitet i 

förhållande till sjuksköterskeyrket var en möjlighet att intervjua människor utanför vården om 
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vad de allmänt ansåg om genus samt kopplat till yrket mer specifikt. Emellertid skulle det inte 

svarat på en av de bakomliggande faktorerna som drev uppsatsens syfte, om maskulinitet i ett 

feminint fält, vilket ledde till att informanterna valdes utefter deras yrkesroll. Att intervjua 

sjuksköterskor resulterade i möjligheten att kunna beskriva manlighet ur sin yrkesroll och den 

medicinska miljön samtidigt som generella uppfattningar i det svenska samhället kunde 

diskuteras. Avgränsningen av informanterna utgick främst från att de var verksamma 

sjuksköterskor och att det skulle vara en jämn fördelning av de två könen. Som Nordberg 

beskriver i sin avhandling om maskulinitet i kvinnodominerade yrken konstrueras 

maskulinitet och femininitet i förhållande till varandra som till exempel när hennes 

informanter talar om ”vi män” eller ”vi kvinnor” (Nordberg 2005, s. 25). Särdragen om vad 

som klassificeras som man och kvinna förstärks av de båda könen. Det gör att de båda könen 

representeras genom informanterna. 

 Det är dock viktigt att anmärka att informanterna endast är sex av mer än 

45 000 verksamma sjuksköterskor i Sverige (SCB). Genom uppsatsens kvalitativa 

undersökning och urvalet av åldersgrupper, yrke och boplats skapas en relativt representativ 

grupp för yrkeskategorin (Svensson & Ahrne 2015, s. 26–27). Det vill säga att utifrån ramen 

av en kvalitativ undersökning går det att få ett liknande resultat med andra sjuksköterskor i 

Sverige som informanter. För att få ett så representativt material som möjligt inom den tid och 

det omfång som denna uppsats utgick ifrån valdes informanter för deras individuella 

variation. Informanterna bor alla på olika platser runt om i Sverige och är från 26 till 59 års 

ålder. Fem av sex arbetar som verksamma sjuksköterskor med olika specialiteter och 

arbetsområden medan den sjätte examineras som sjuksköterska nu till sommaren år 2019. Han 

har inte officiellt arbetat som sjuksköterska än men har praktiserat i yrkesrollen under 

utbildningen samt arbetat som undersköterska innan och under sjuksköterskeutbildningen. Det 

har gjort att även om han inte officiellt är sjuksköterska än har han varit en del av miljön och 

det fält som uppsatsen fokuserar på och undersöker.  

 Fortsättningsvis kommer ordet intervju syfta till: ”en kommunikationsform där 

någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras 

i någon form.” (Fägerborg 2011, s. 88). Registreringen som hon skriver om är 

ljudinspelningar, anteckningar eller någon annan form av notering via medier eller liknande 

som gör att forskaren kan bearbeta det som sägs i intervjun. Själv har jag valt att spela in 

ljudet av intervjun för att sedan transkribera ljudinspelningen. Av etiska skäl blev alla 

informanter tillfrågade innan intervjun startade om de samtyckte till att samtalet spelades in. 
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För att återkomma till Fägerborgs definition beskriver hon fortsättningsvis hur 

intervjumetoden i det etnologiska forskningsfältet kan vara öppen och förtrolig samt utvecklas 

till långa samtal (Fägerborg 2011, s. 89). Det beror främst på att etnologen vill undersöka den 

intervjuades perspektiv och funderingar vilket kan ge nya perspektiv som intervjuaren inte 

kände till sedan tidigare. En intervju är enligt Fägerborg även en situation vars syfte är väl 

definierat för alla deltagare vilket gör att informanten i en etnologisk intervju kan prata 

relativt fritt om det ämne som intervjun handlade om. Det gör även att ingen intervju blir den 

andra lik. Även om intervjuaren utgår från samma grundfrågor kommer skilda punkter 

påpekas då alla individer har olika perspektiv och livserfarenheter. Själv utgick jag från några 

basfrågor som till exempel ”Upplever du att yrket är kvinnodominerat? Hur märks det? Varför 

tror du att yrket är det?”. Under intervjuprocessen utvecklade jag även frågorna i och med att 

informanter nämnde saker som jag själv inte kände till sedan tidigare och frågade därefter de 

kommande informanterna om det. Ett exempel på det är hur Paulina nämnde rykten om att 

manliga sjuksköterskor får mer betalt än kvinnliga vilket gjorde att jag sedan frågade de 

kommande tre informanterna om det. Som Fägerborg skriver ger basfrågor en grund som gör 

att intervjuerna får fler gemensamma nämnare men samtidigt försöker intervjuaren skapa 

flödande samtal (Fägerborg 2011, s. 100–102). Det görs för att en sådan samtalssituation kan 

leda till väsentlig informanten nämner saker som intervjuaren inte själv skulle frågat om. 

Jag valde att spela in ljudet av intervjun med informanternas samtycke. Det gör 

att under intervjun kunde jag som intervjuare fokusera på vad informanten sade, möjliga 

följdfrågor och visa engagemang till vad informanterna berättade om (Fägerborg 2011, s. 

204–206). Att spela in intervjun gör även att jag kan citera informanterna ord för ord istället 

för mina egna anteckningar under samtalet vilket gör att rent källkritiskt blir materialet för 

uppsatsen mer trovärt. Själva inspelningen kan även påverka intervjun om informanten känner 

att varje ord kommer spelas in och granskas. I majoriteten av intervjuerna märkes inte någon 

markör men i intervjun med Kamran avbröt han sig själv för att byta formulering: ”eller jag 

ska säga mina kvinnliga läkarkollegor för att, eftersom samtalet spelas in så det blir rätt 

utryckt.”. Det visar att även om informanterna inte benämner det som Kamran gjorde kan de 

alla vara medvetna och väga sina ord för att utrycka sig på ”rätt sätt”. Vilket sätt som sedan är 

rätt verkar vara utifrån vad de anser att andra och de själva är korrekt. 

Utifrån inspelningen har jag sedan transkriberat intervjuerna utifrån Barbro 

Kleins (1990) tes att transkriberingen är en analytisk akt. Klein skriver i sin artikel att det är 

mer komplicerat att översätta tal till skrift än att bara skriva alla ord. Hon tar exempel som 
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olika ljud som görs, hummanden och liknande ljud som visar vad vi känner men som inte har 

någon skriftlig variant. En annan fundering är om allt ska skrivas som ickeverbal 

kommunikation som tonfall och kroppsspråk. I den här uppsatsen används politisk 

diskursteori vilket gör att all sorts kommunikation skulle kunna analyseras. Jag har dock valt 

att fokusera på den verbala kommunikationen. Det har även gjort att jag har valt att inte skriva 

ned ickeverbal kommunikation i transkriberingen förutom om det har en påverkan på vad 

ordet betyder som vid användning av sarkasm eller humor vilket kan ändra ordets relation till 

andra meningsbärningar. Jag har ytterligare valt att inte skriva alla ljud som ”äh” samt skrivit 

med rätt stavning av förkortade ord eller liknande för att det ska vara lättare att läsa och förstå 

transkriberingen. Det är till exempel att jag har skrivit ”nej” istället för ”nä” och liknande 

vilket inte direkt påverkar budskapet av vad informanten säger men är en del av det analytiska 

arbete som ingår i materialinsamlingen eftersom jag som forskare har valt vilka delar av 

intervjuerna och svaren som uppsatsen ska fokusera på. Det gör att om någon annan forskare 

skulle vilja repetera min undersökning kommer de möjligtvis få ett annat transkriberat 

material än vad jag fick.  

Något annat som påverkar flödet av samtalet i intervjun är även relationen 

mellan informanten och intervjuaren. En relation i det sammanhanget kan vara allt från att de 

känner varandra sedan tidigare, ingår i samma cirklar och har något gemensamt samt hur de 

olika personligheterna har betydelse för hur enkelt de har att tala med varandra (Fägerborg 

2011, s. 102–104). Klein poängterar även att forskaren påverkar samtalet genom att vara i 

samma rum, att det är en intervju i sig påverkar hur informanterna talar och svarar på frågorna 

(Klein 1990, s. 44). Ytterligare påverkar intervjuaren genom sin ickeverbala kommunikation 

liksom den verbala, genom ansiktsuttryck och muntliga yttranden samtycker eller nekar till 

det som sägs och påverkar därigenom informantens svar. Att intervjuaren visar att denne 

lyssnar och är intresserad av vad som sägs kan även påverka hur mycket och om vad 

informanten säger eftersom det är på sätt och vis enklare och roligare att prata med någon som 

lyssnar på vad man säger (Fägerborg 2011, s. 102–104).   

Ytterligare något som påverkade intervjuerna är att samtliga intervjuer gjordes 

via videosamtal. Generellt sett är videosamtalet likt intervjusituationen som sker vid ett möte 

mellan personerna genom att samtalet sker på ungefär samma sätt med frågor och svar som 

det skulle gjort vid ett möte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2017, s. 38–40). Vad som kan 

påverka är dock att intervjuaren inte vet vad som sker bortom skärmen, om det är andra 

människor i närheten eller något annat som påverkar vad informanten säger. Det är något som 
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till min kännedom endast hände under en av intervjuerna. Intervjun med Stefan skedde på 

hans arbetsplats när han var på jour vilket gjorde att han avbröt samtalet en gång för att svara i 

telefonen. Det var information som jag hade innan intervjun startade men halvvägs in vänder 

sig Stefan till någon utanför skärmen och säger att en manlig medarbetare försöker hjälpa till 

att räknar hur många kollegor de har. Av det drar jag slutsatsen att kollegan var där under hela 

intervjun och därigenom hörde Stefans svar även om mina frågor inte gjorde det. Fördelen 

med videosamtal var lämpligheten med metoden att nå de informanter som jag talade med. De 

alla bor och arbetar på olika platser i Sverige som inte är på lämpligt avstånd för oss att mötas. 

Ytterligare en fördel var att som sjuksköterskor har de skilda scheman vilket gjorde att vi 

lättare kunde arrangera för en intervju när det var mest lämpligt för dem. Fägerborg skriver 

om hur samtalet under intervjun påverkas av dels den kommunikation som sker mellan 

individerna samt vilken miljö som den sker i (Fägerborg 2011, s. 90–93). Det påverkar 

intervjun eftersom vi inte var på samma plats samt endast såg det som skärmen visade oss.  

I början av varje intervju berättade jag för informanterna att syftet med 

uppsatsen var att undersöka män eller manlighet i förhållande till yrket sjuksköterskor samt att 

det utgick från ett etnologiskt perspektiv vilket gör att det inte finns något ”korrekt” svar utan 

handlar om vad de uppfattar och tycker. Det är som sagt viktigt att informanten dels vet om 

att det är en intervju, att de blir inspelade samt syftet och det ämne som diskuteras i intervjun 

men det påverkar även materialet. Pripp beskriver det med begreppet ”den tredje närvarande” 

vilket syftar till de uppfattningar och föreställningar som finns om samtalsämnet och gruppen 

som informanten är en del av (Pripp 2011, s. 68–71). I och med det menar Pripp att 

informanten är medveten om dessa föreställningar och utgår från dem i sitt svar. Ett exempel 

kan vara när jag själv talade med mina manliga informanter, som ibland när de talade om 

skillnader mellan män och kvinnor började tala om att de tycker att kvinnor är kompetenta 

eller liknande. Det var inte något som jag personligen frågade om utan en uppfattning som de 

förhöll sig till. Personligen tror jag att det handlade om att de ville försäkra mig som 

intervjuare, forskare och kvinna att de förespråkade jämställdhet och inte ansåg att något kön 

var underlägset det andra på något sätt. Liknande saker skedde med de kvinnliga 

informanterna, men var inte i samma omfattning som med de manliga.  

I en intervjusituation har forskaren mycket makt, det är denne som bestämmer 

ämnet, frågorna och leder samtalet samt att det även är forskaren som väljer vilken 

information kommer redovisas i text. Vad informanten föreställer sig att forskaren vill höra 

blir därigenom viktigt för att i likhet med den tredje närvarande påverkar det resultatet (Pripp 
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2011, s. 70–72). Dels kan det påverka genom att informanten förstår frågorna från en specifik 

vinkel som kanske inte var avsiktligt och svarar på frågorna för att motsäga eller medhålla det 

föreställda uppfattningarna. Det kan vara svårt att föra intervjun utefter dessa föreställningar 

eftersom det är informantens egna och därigenom inte tillgängliga för forskaren. Vilka 

föreställningar som finns kring ämnet och vad forskaren vill höra kan uppfattas genom hur 

informanterna svarar på frågorna. Själv uppfattade jag att informanterna kunde försäkra mig 

om att det var individen och inte könet som avgjorde i olika situationer vilket dels kan komma 

från att det var deras uppfattning. De kan även ha förstärkt det budskapet för att de uppfattade 

att jag som forskare ville höra att män och kvinnor är olika på alla sätt och vis. 

Avslutningsvis har jag valt intervjumetoden för att informanterna berättar om 

vad de uppfattar är typiskt manligt och kvinnligt. När man som forskare skriver om etnologi 

utgår man oavsiktligt från sina egna erfarenheter genom hur man ser på och tolkar omvärlden 

(Ehn & Klein 1994, s. 12). Det gör att min analys påverkas av mina egna erfarenheter och 

diskurser jag lever med liksom informanterna har blivit påverkade av deras erfarenheter. Som 

forskare försöker jag bortse från mitt eget perspektiv för att se informanternas och det är de 

som intervjumetoden ger, en inblick i sex personers föreställningar om verkligheten och 

genom det den diskursiva artikulationen av manlighet.  

 

1.4. Forskningssammanhang 

Uppsatsen är skriven ur ett forskningssammanhang rörande främst genus och arbete vilket har 

gjort att forskning om dessa ämnen har hjälp mig i processen. Främst har jag valt att använda 

mig av forskning kring maskulinitet, femininitet, arbete och utifrån mitt teoretiska perspektiv 

av poststrukturalism och mer specifikt den politiska diskursteorin. Den främsta forskningen 

som har använts i uppsatsen är Marie Nordbergs (2005) avhandling om 

jämställdhetsdiskursen med utgångspunkt från män i tre kvinnodominerade yrken. Ett av 

dessa yrken är sjuksköterskor och genom att Nordberg även använder sig av diskursteorin har 

hennes arbete varit väldigt jämförelsebart med mitt eget. Utifrån maskulinitet och femininitet i 

tre svenska yrken skapar och återskapar hon diskurser om mansroller och genom det även 

jämställdhetsdiskursen. Till skillnad från Nordberg har jag främst fokuserat på det diskursiva 

görandet av maskulinitet samt att tidpunkten för våra undersökningar skiljer sig med ungefär 

femton år vilket har skilt vårt resultat. 

 Ytterligare en avhandling rörande maskulinitet och femininitet har använts 

vilken var skriven av Lena Martinsson (1997). Martinsson har utgått från tio heterosexuella 
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par och har från det undersökt hur de interagerar, hur genus problematiseras och hur deras liv 

tillsammans görs. Genom hennes avhandling har jag kunnat se liknelser till vad mina 

informanter sade om deras egna interaktioner och det som Martinsson beskriver mellan paren. 

Sedan har även Signe Bremers (2011) avhandling om kön och transsexualism används för att 

problematisera skillnaden mellan kön och genus. Bremer intervjuar flera personer som på 

något sätt korrigerar det kön och genus som de blivit tilldelade vid födsel. Sedan undersöker 

hon hur informanterna erfara transsexualism, föränderlig kroppslighet och slutligen hur staten 

påverkar identitetsgörandet. 

 I likhet med Nordbergs avhandling har även den nästkommande använts utifrån 

deras teoretiska utgångspunkt av diskursteori. Karin Lindelöf (2006) undersöker de diskurser 

som finns kring femininitets skapandet för några kvinnor i transitionens Polen. I likhet med 

min egen undersökning studerar Lindelöf hur kön diskursivt konstrueras och även om hennes 

studie fokuserar på femininitet har hennes tillvägagångssätt varit ett hjälpmedel i processen av 

min uppsats. Fortsättningsvis har ytterligare en avhandling med en diskursiv utgångspunkt 

använts. Bo Nilsson (1999) utreder i sin avhandling hur tre olika kontexter och deras 

diskursiva praktiker har konstruerat maskuliniteter. Hans tillvägagångssätt samt syn på skilda 

diskursiva maskuliniteter i ett sammanhängande meningssystem överensstämmer med min 

egen undersökning. De maskulina kontexter som Nilsson utreder; scouterna, ”gammpojkar” 

och juridiskt brottsregister, skiljer sig från min egen kontext även om syftet kring 

undersökningen av konstitueringen av maskulinitet är densamma. 

Slutligen har även ytterligare en avhandling rörande maskulinitet använts. Eva 

Silvén (2004) skriver i sin avhandling om yrket målare, färgens betydelse samt även om 

genusföreställningar kring den främst manliga arbetaren. Silvén diskuterar genom sin 

undersökning hur yrket och färgen som praktik är delaktig i att definiera klass, nationalitet 

och kön. Hennes utredning har främst använts genom den koppling som hon har gjort mellan 

maskulinitet och yrket samt hur byggbranschen var en del i konstruktionen av mansidealet 

efter världskrigen.  

 

1.5. Disposition 

Analysen av materialet har delats upp i fyra huvudsakliga kategorier varav några av kapitlen 

har underrubriker. I det första kapitlet undersöks varför yrket diskursivt anses vara 

kvinnodominerat, varför det är mest kvinnor och få män som arbetar där. Utifrån det 

undersöks maskulinitet främst i kontrast till sjuksköterskans femininitet för att delas upp i två 
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huvudsakliga diskurser om maskulinitet utanför samt inom yrket. Det utreds genom att tala 

om den vårdande femininiteten och yrkets historia för att sedan avsluta med negativa aspekter 

av yrket som gör att män inte väljer det.  

 I det andra kapitlet diskuteras maskulinitet utifrån olika specialiteter inom yrket. 

Här undersöks hur maskulinitet diskursivt konstrueras i förhållande till olika yrkesval och hur 

det samspelar med det tidigare diskuterade feminina diskursen. Flera diskurser om 

maskulinitet talas om i relation till varandra och meningsbärandet bortom yrket. När det sedan 

övergår till det tredje kapitlet handlar det om yrkets arbetsuppgifter, hur de utförs av män och 

kvinnor och vilka meningsbetydelser som reproduceras genom det. Slutligen handlar det sista 

kapitlet om yrkespersonalens sociala liv, deras interaktioner och hur den kontexten artikulerar 

maskulinitet.  
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2. Sjuksköterska: Ett kvinnodominerat yrke 

2.1. Feminin omvårdad 

År 2017 bestod 89 procent av Sveriges (SCB) grundutbildade sjuksköterskor av kvinnor 

vilket gör att yrket klassificeras som ett kvinnodominerat yrke. Det skapar en relation mellan 

yrkets och kvinnans meningsbärande som vid kontinuerlig artikulation fixerar den kvinnliga 

sjuksköterskan som en fixerad hegemonisk diskurs. Omvårdnad är enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde vilket, sammankopplat 

med relationen mellan kvinnan och yrket, reproducerar en relation mellan kvinnor och 

arbetsuppgiften. Med det menas att genom det höga antalet kvinnliga sjuksköterskor 

reproducerar en meningsbärande relation mellan yrkets arbetsuppgift och dess kvinnliga 

personal. Det skapar en sorts relationell cirkel av sammanlänkning av vård, sjuksköterska och 

kvinnor so reproducerar ett hegemoniskt meningsbärande om en vårdande kvinnlig 

sjuksköterska. 

Varje informant blev tillfrågad om de ansåg att yrket var kvinnodominerat och 

de alla svarade att yrket generellt var det. Lena är en 59 årig demenssjuksköterska och hon 

säger att hon tror att det höga antalet kvinnor beror på: ”Ett kvinnligt vårdande yrke.”. Diskurs 

är som sagt enligt Laclau och Mouffe (1985) meningsbärande system som skapar möjligheter 

och gränser för hur människor agerar. Det gör att de åsikter som Lena redogör för i citatet 

utgår från de diskurser som hon är en del av och hur hon uppfattar det meningsbärandet. 

Hennes åsikt kan därigenom ses som en diskurs eller flera diskursers meningsbärande vilket 

kan vara en hegemoni, antagonism eller en blandning av det sammanlänkade 

meningssystemen. Genom att hon artikulerar något reproducerar eller ifrågasätter hon 

aspekter av det meningsbärandet. Om hennes åsikt snarare är en del av en antagonistisk 

diskurs som ifrågasätter den rådande hegemonin reproduceras även hegemonin genom att 

antagonismen förhåller sig till den hegemonistiska i sin artikulation. I denna liknelse är 

meningsbärandet av en vårdande kvinna hegemoniskt och normativt för yrket medan den 

icke-vårdande kvinnligheten är avvikande och antagonistisk. För att kämpa mot den 

hegemoniska diskursen utgår antagonismen från den i och med att kampen mellan dem finns. 

Det blir ett sorts relationellt meningsbärande mellan diskurserna vilket även visar hur Laclau 

och Mouffe (1985) menar att det olika meningssystemen är mer eller mindre sammanlänkade. 

För att ett meningsbärande om en icke-vårdande kvinna eller vårdande man ska kunna 

artikuleras behöver det relationellt förhålla sig till den hegemoniska menignsbetydelsen och 

kontexter. Det är även viktigt att pointera att den vårdande kvinnan är en hegemonisk diskurs 
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i kontexten av yrket sjuksköterskor och kan därigenom inneha ett annat meningsbärande i en 

annan kontext. 

Det finns ingen inneboende mening hos något utan det är människan som skapar 

meningsbärandet genom artikulation vilket gör att när Lena berättar om ”ett kvinnligt 

vårdande yrke” som en del av anledningen till att få män väljer yrket reproducerar hon ett 

meningsbärande om kvinnor och män. I sitt svar på frågan säger Maria, en 57 årig 

anestesisjuksköterska vid barnkirurgen på ett sjukhus, hur ”vi (kvinnor)” är omvårdande. 

Ordet vi definierar Svenska Akademins Ordbok som första pronomen där individen syftar till 

ett större kollektiv som de anses tillhöra. Det är en väl avgränsad grupp med en motpart, ett 

annat kollektiv vilket syftar till ordet dem. Det i sin tur skapar ett relationellt meningsbärande 

av motparter, av två kategoriseringar baserat på kön. När sedan kvinnlighet artikuleras med 

relation till vårdande får manlighet ett meningsbärande av motsatsen till det. Det skapar en 

hegemonisk manlighet som icke-vårdande för de män som kategoriseras som icke-

sjuksköterskor. I sin avhandling diskuterar Nilsson hur scouterna definierar vad som är 

manligt beteende genom att bland annat jämföra med vad som är kvinnligt och därigenom 

icke-manligt (Nilsson 1999, s. 74–75). Kvinnligt konstrueras som en motsats till hur den 

ideelle scoutpojken beter sig vilket gör att de försöker undvika praktiker som klassificeras 

som feminina. 

Utöver relationen mellan maskulinitet och femininitet menar Nordberg att 

maskulinitet även förhandlas i förhållande till andra män (Nordberg 2005, s. 235). Vad det gör 

i syftet av denna uppsats är att skapa två motstridiga hegemoniska maskuliniteter. En för de 

individer som kategoriserar sig som män och arbetar som sjuksköterskor och en för de som 

inte arbetar i yrket. Fortsättningsvis reproducerar Lenas artikulation om ”ett kvinnligt 

vårdande yrke” en maskulinitet som väljer att arbeta i yrket och därigenom artikuleras i 

relation till det tidigare citatet. Genom den sortens artikulation blir den manliga 

sjuksköterskan bärande av en antagonistisk diskurs av maskulinitet sammankopplat med 

vårdande och kvinnlighet. I kontexten av maskulinitet i det svenska samhället blir den 

manliga sjuksköterskan en artikulering av en antagonism om maskulinitet. Samtidigt är den 

manliga sjuksköterskan en artikulering för en hegemoni för maskulinitet inom yrket. 

När Maria tillfrågas om varför hon tror att sjuksköterskeyrket är 

kvinnodominerat repeterar hon Lenas artikulation. Maria säger att det alltid har varit kvinnor i 

yrket och att: ”Ja vi (kvinnor) kanske är mer omvårdande i vår natur eller om det är kulturellt 

det vet jag inte.”. Genom att de båda artikulerar meningsbärande om vårdande femininitet 
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reproduceras artikulationen upprepade gånger och börjar processen för ett fixerat 

meningsbärande. Det i sin tur pekar på en hegemonisk diskurs som de båda utgår från. I 

kopplingen med kvinnans omvårdande natur säger Maria att kvinnor har det i sin natur eller 

att det är kulturellt. Hon menar här att det kvinnliga omvårdandet antingen kommer från 

kvinnans biologi eller skapas av diskursen och dess meningssystem. Att kvinnan är 

omvårdande formuleras som något konstant i Marias artikulation. När Maria blir osäker på 

varför kvinnan är det, att det kan bero på två olika saker visas två motstridiga diskurser med 

lika mycket makt. Marias artikulation reproducerar två olika system som påverkar hur 

femininitet görs och genom det maskulinitet. Samtidigt ifrågasätter artikulationen de båda 

systemen genom att göra dem till motparter. Maria reproducerar maktkampen mellan 

systemen genom hennes reproduktion och ifrågasättande av diskurserna.  

Sammankopplingen mellan omvårdnad och femininitet är även något som 

sjuksköterskan Paulina tar upp i sitt svar. Hon är 42 år och arbetar på en mottagning för öron, 

näsa och hals. Paulina säger att: ”Nämen det kanske är i grunden lite genetiskt på något vis så 

att kvinnor ska ta hand om, ja ta hand om varandra och barnen och så och männen ska va ute 

och jaga i skogen.”. Genom att meningsbärandet om en vårdande femininiteten har upprepats 

av tre olika informanter varav alla arbetar och bor på olika platser i Sverige pekar det på en 

dominerande hegemonisk diskurs i landet. Paulina artikulerar även en uppfattning om att 

skillnaderna mellan kvinnor och män är biologiskt vilket reproducerar den biologiska 

hegemonin som Maria nämnde. När Paulina nämner det biologiska tecknet som anledning och 

sedan sammanlänkar det med olika lämpade arbetsuppgifter artikulerar hon ett system med 

flera moment. Hon benämner även dessa uppgifter i länk med könen och begreppet ska vilket 

enligt Svenska Akademins Ordbok syftar till något som måste göras, ett sorts krav. 

Formuleringar hänvisar till en sorts plikt som könen har vilket gör att om kraven inte uppfylls 

blir individerna icke-feminint respektive icke-maskulint. Det stämmer även om en kvinna 

utför mannens uppgift eftersom hon inte utför sin samtidigt som hon gör något manligt. Det 

går att argumentera att ett väldigt litet antal personer jagar sin föda idag men det kan ses som 

en symbolik för att försörja för någon. Att arbeta för en lön i dagens samhälle är ett sätt att 

försörja för sina nära vilket skulle betyda att alla sjuksköterskor intar mannens roll och 

därigenom blir maskulint. Det kan också ses som att alla sjuksköterskor intar kvinnans 

omvårdande roll och blir feminina. Sjuksköterskestudenten Erik, 26 år, säger även något 

liknande: ”Ja, jag tror att kvinnan generellt kanske har varit, har känt som sin plikt att ta hand 

om andra människor och då har man kanske automatiskt sökt sig till vårdyrket där man tar 

hand om människor.”. Eriks hänvisar till kvinnor kan känt det som att omvårdnad var deras 
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plikt medan Paulina formulerar det som ett konstant biologiskt krav vilket visar på den 

diskursiva kamp som nämndes med Marias citat.  

Utöver det säger Erik att kvinnor ”känner en vilja att hjälpa andra medan 

mannen kanske inte känner samma sak i stort”. Denna vilja kallar han för en sorts ”typiska 

moderskänslorna” som han menar inte är biologiska utan ett sorts val. Samtidigt som Erik 

artikulerar för att dessa känslor är diskursiva och inte biologiska reproducerar han samtidigt 

ett meningsbärande av att det är biologiskt. Det produceras genom att han säger ”Jag tror att 

den kanske är starkare hos kvinnan än hos mannen på det viset.”. Erik artikulerar två skilda 

meningsbärande här vilket är ett exempel på hur Laclau och Mouffe talar om 

meningsbärandets omöjlighet (Laclau & Mouffe 1985, s. 112–114). Det blir ett omöjligt 

meningsbärande genom att det är flera diskurser som har ungefär lika mycket makt och 

dominans rörande meningsbärandet. Att Erik aktivt säger att det är en vilja, att kvinnor väljer 

att vårda syftar till en diskurs om kategoriseringar utifrån individer. Att han utgår från 

könskategorier i det gör dock att han även reproducerar diskurser om könsskillnader. Det är 

som Nilsson skrev i sin avhandling, att det inte går att använda begrepp som kvinna och man 

utan att även tilldela dem olika karaktärsdrag (Nilsson 1999, s. 35). I det reproducerar Erik 

som de tidigare informanterna femininitet i relation till vårdande och maskulinitet som 

motsatsen till det. Ytterligare använder Erik begreppet ”starkare” vilket även gör att 

maskulinitet artikuleras tillsammans med vård, även om det inte är en lika ”stark” relationell 

koppling som mellan femininitet och omvårdnad. Erik skapar och reproducerar därigenom en 

sammankoppling mellan män och omvårdnad.  

 

2.2. Historia och tradition 

Utöver den omvårdande femininiteten svarade informanterna att yrkets historia var en stor del 

av könsfördelningen av personalen idag. Lena säger att det beror på: ”Mycket tradition, 

historia” och Maria menar att: ”Det har ju alltid varit mest kvinnor inom vården.”. De båda 

artikulerar en uppfattning om att yrket är kvinnodominerat för att det tidigare har varit det. 

Samtidigt som de sa det talade de även om ”ett kvinnligt vårdande yrke” vilket skapar ett 

sammanlänkande meningssystem av ett traditionellt omvårdande femininitet. Att det historiskt 

och traditionellt finns föreställningar om kvinnan i en vårdande yrkesroll. Genom att säga att 

kvinnor mest har arbetat som sjuksköterskor säger de även att männen inte har gjort det vilket 

reproducerar männen som motpart. Det reproducerar även en uppfattning av att historiskt har 

få män arbetat inom yrket och därför inte gör det idag. När Lena talar om historia och 
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tradition kan det ses i relation till yrket och till det svenska samhället generellt. Vad det gör är 

att hon hänvisar till tidigare hegemoniska diskurser om den kvinnliga sjuksköterskan. De 

diskurserna kan dels finnas inom yrket, en diskurs mellan medarbetare eller diskurser utanför 

vården om sjuksköterskan. Deras artikulation visar även på nutida diskurser om vikten av det 

traditionella och historiska för dagens samhälle. Det blir en artikulering om betydelsen av 

tidigare hegemonier och deras fortsatta påverkan på dagens diskurser.  

Enligt Lenas och Marias artikulation blir det tidigare hegemoniska diskurserna 

anledningen till att personalen främst består av kvinnor. Diskurser som tidigare haft en fixerad 

mening om att endast kvinnor kan vara sjuksköterskor har ändrats genom kontinuerlig 

artikulation till ny fixerad mening. Exempel på tidigare fixerad diskursiv mening är 30 åriga 

anestesisjuksköterskan Kamran som säger: 

 

Jag tror att det var så som samhället byggdes upp, att män gick ut i krig och kvinnor helt 

enkelt fick vårda de sårade. Så sen dess har fundamentet byggts upp därifrån. Sökte man 

sig till sjukvården så var man generaliserat feminin av sig och fick kanske väldigt mycket 

smutskastning och inte någon rättvis behandling. […] Fel skulle jag säga är att generalisera 

ett yrke utifrån kön, att det enbart är män som får bli läkare, brandmän eller soldater. Det 

är fel (riktning på utveckling) och precis på samma sätt är det fel att generalisera att män 

inte får bli sjuksköterskor, frisörer och etcetera. Om vi ändå ska hålla oss till vården (i 

intervjun) så är ju sjuksköterskor det mest utsatta yrket för män att bli kallad för det varse 

olika orsaker. För att man söker sig till det yrket. Och den biten utvecklas ju idag åt rätt 

håll att det är helt acceptabelt att män, att fler män blir sjuksköterskor. 

 

I början av citatet redovisar Kamran för en uppfattning som liknar den som Erik och Paulina 

talade om tidigare. Att olika uppgifter är fördelade mellan könen. Skillnaden är dock att 

Kamran berättar om yrkets historia snarare än kvinnans uppfattade biologiska eller kulturella 

plikt. Istället talar Kamran om kriget var det viktiga i den tidigare diskursen och männen var 

de som klassificerades som krigare. Det behövdes fortfarande någon som tog hand om de 

sårade krigarna vilket föll till den resterande gruppen, kvinnor. Artikulationen har samma 

meningsbetydelse som Paulinas och Eriks men Kamran formar det som ett behov som sedan 

blev sammankopplat med femininitet. Det blev kvinnans plikt att vårda och mannens att kriga. 

Genom att könen fick olika arbetsuppgifter artikulerades de i samband med uppgifternas 

meningsbärande. En maskulin person blev en manlig krigare medan en feminin var en 

kvinnlig vårdare. När män eller kvinnor går emot denna diskurs och gör uppgifter som 
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klassificeras som motsatsen till det egna könet försummade de även sin ursprungliga uppgift. 

Om män vårdade, blev sjuksköterskor, gick de in i det feminina området samtidigt som de 

gick från sin maskulina plikt som krigare. Det går därigenom mot den hegemoniska diskursen 

vilket gör att när männen skapar en antagonism blir de motarbetade. Motarbetandet är det som 

Kamran beskriver i citatet om smutskastning mot de manliga sjuksköterskorna. Hur Kamran 

sedan berättar om att det har förändrats, att manliga sjuksköterskor är mer välkomna beskriver 

den ständiga förändringen av diskurser. Att den hegemoniska har förändrats till att de inte är 

meningsbetydelse av icke-manligt. Antagonismen och hegemonin har nu ett nytt samspel där 

de inte längre är motparter till varandra. Det blir ett nytt samspel mellan meningssystemen 

som möjligtvis inte kategoriserar manliga sjuksköterskor som en antagonistisk diskurs. 

I slutet av sitt citat säger Kamran även att det nu är helt acceptabelt för män att 

vara sjuksköterskor vilket hänvisar till en diskursskiftning som har ändrat tidigare diskurser 

till att meningsbyggandet är samspelat. När Kamran talar om det artikulerar han dels en 

uppfattning om diskurser, vad han förstår av dem, samtidigt som han reproducerar det 

meningsbärandet. Reproduktionen blir ett meningsbärande av en uppfattning att det tidigare 

inte har varit accepterat att män är sjuksköterskor för att sedan förändras till att bli diskursivt 

acceptabelt. Genom sin artikulation skapar eller reproducerar Kamran en föreställning om att 

dagens samhälle är bättre än det tidigare varit. Att den tidigare hegemoniska diskursen var 

”fel” vilket även gör att individerna som han talar med vill vara en del av dagens ”rätta” 

diskurs. 

I likhet med Maria och Lena talar Kamran om vikten av tidigare diskurser på 

könsfördelningen av sjuksköterskepersonalen men han gör den historiska påverkningen till 

något negativt, att män i yrket blev ”generaliserat feminin”. I den formuleringen sker en 

intressant artikulation. Han menar att det är ”fel” att yrken blir feminina eller maskulina, att 

det endast ska vara ett kön som arbetar i yrket. Med det menas att Kamran anser att alla 

individer ska kunna arbeta vart de vill utan ”smutskastning”. Artikulationen reproducerar 

dock en föreställning om ”fel” som Kamran talade om från början. Genom att säga att männen 

blev generaliserat feminin och smutskastade artikulerar han en relation mellan feminint, 

smutskastning och maskulint. Att feminina män blir smutskastade för att de inte längre är 

maskulina. Kamran menar att föra fram ett meningsbärande av en önskan om könsneutrala 

yrken men samtidigt reproducerar han hegemoniska diskurs som han själv sade att han inte 

gillar. Det blir en sorts artikulation om önskan av könsneutrala yrken för att män, och han 

själv inte ska bli feminina. Med det visar även hur sammanhängande olika meningssystem 
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kan vara och hur de påverkar individerna som agerar utifrån dem. Ytterligare är det ett 

exempel på hur antagonistiska diskurser reproducerar hegemonistiska och tvärt om. Kamran 

artikulerar att uppfattningen om den feminina manliga sjuksköterskan är ”fel” vilket gör att 

han dels återskapar relationen mellan feminint och män samtidigt som han gör maskulint till 

icke-feminint. Fortsättningsvis säger Kamran att denna föreställning förändras till: ”att det är 

okej att det manliga könet söker sig till det som man generaliserade som det feminina jobbet 

förr och vise versa.”. Han artikulerar här ett meningsbärande om ett mer jämställt samhälle 

där genus och kön inte påverkar arbetet. Det blir en reproduktion om ett meningsbärande där 

individen nu är det som borde avgöra yrke, inte könet. Samtidigt som att individer som 

kategoriserar sig som män eller kvinnor inte vill vara feminina respektive maskulina. 

I likhet med Kamrans resonemang om krig och vård säger även Erik att han tror 

att det kvinnodominerade yrket beror på att männen var tvungna att gå ut i krig och att det var 

kvinnorna som därav vårdade de sårade. Erik berättar även att de har pratat om att yrket är 

kvinnodominerat i hans studier men att skolan aldrig sagt varför yrket är det. Den sjätte 

informanten är ambulanssjuksköterskan Stefan som är 53 år gammal. I likhet med Lena säger 

Stefan att: ”traditionellt är de väl ett kvinnoyrke, ett vårdande yrke. […] Det har väl förändrats 

genom åren men fortfarande kanske det finns en liten sån ådra kvar.” Stefan talar här om ett 

feminint vårdande yrke och den förändring som yrket börjar gå igenom. Att yrket inte lägre 

associerar vården och sjuksköterska med endast kvinnor utan att männen idag kan vara en del 

av yrket också.  

 

2.3. Kvinnodominering: Negativa moment 

Utöver de två dominerande hegemonierna om feminin omvårdnad samt vikten av yrkets 

tradition och historia anser informanterna att andra negativa tecken är en markant anledning 

till att yrket är kvinnodominerat. Tal om lön och arbetsmiljö var en stor del i hur 

informanterna beskrev sin yrkesverksamma dag. Några av informanterna menade att yrket var 

lågavlönat på grund av att det är kvinnodominerat. Andra sade att det var främst kvinnlig 

personal på grund av den låga lönen. Vad som kom först, kvinnlig personal eller dålig lön var 

omdiskuterat och det är även ett exempel på hur diskursiv artikulationen skapar 

meningsbärande. Det går samman och påverkar kontinuerligt varandra. 

När informanterna tillfrågades om varför yrkets personal främst består av 

kvinnor svarade även Lena: ”Det är också oftast dåliga arbetstider, låga löner, ingen hög 

status. Därför blir det ett kvinnoyrke tror jag. Ja så att, nej satsar man på karriär, på en bra lön 
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så väljer man inte sjuksköterskeyrket.”. När Lena förklarar varför hon tror att yrket är 

kvinnodominerat på grund av negativa momenten som dålig lön artikulerar hon ett 

meningsbärande om femininitet i relation till momenten. Hon talar om en uppfattning att 

kvinnor till en mindre grad värdesätter och fokuserar på lön och arbetsmiljö än vad män gör. I 

citatet beskriver hon att om någon fokuserar på karriär väljer det inte att arbeta som 

sjuksköterska vilket gör att hon artikulerar en relation mellan karriär och icke-femininitet 

vilket i sin tur blir en relation mellan karriär och maskulinitet. Vad hon gör är att artikulera ett 

meningsbärande av att sjuksköterskor inte bryr sig om karriär och till en viss grad inte heller 

de andra negativa aspekterna som hon talade om. Det skapar två olika femininiteten och 

maskuliniteter, för de som arbetar som sjuksköterskor och de som inte gör det. Missnöje över 

lön är något som återkommer hos alla informanter. Det gör att även om Lena säger att man 

inte ”satsar” på lön som sjuksköterska är det fortfarande något som de finner viktigt. Hon 

reproducerar genom det två skilda meningsbärande rörande sjuksköterskan och dennes lön 

som ifrågasätter varandra.    

I citatet från Lena talar hon om att yrket har ”ingen hög status” vilket dels kan 

syfta till yrkets hierarkiska position på arbetsplatsen eller den sociala status som 

sjuksköterskor har i samhället. Om man ser till Butlers (2007) teori om den heterosexuella 

matrisen beror den låga statusen på att yrket är kvinnodominerat eftersom kvinnor är 

underordnade män i en makthierarki baserad på heterosexuella praktiker. En sådan praktik 

kan vara informanternas uppfattning att yrket är kvinnodominerat på grund av att yrket ses 

som ”ett kvinnligt vårdande yrke” och att det är kvinnans roll att ta hand om familj och barn 

medan mannen jagar mat. Det förutsätter att det är ett heterosexuellt par där kvinnans roller 

och praktiker är underordnad det manliga. Att försörja för familjen blir genom det en viktig 

del i den maskulina identiteten enligt matrisen vilket gör att lön och karriär kan vara väldigt 

viktigt för mannen och dennes maskulina identitet. Ett exempel på det är när Paulina berättar 

om hur ekonomi blir en stor del i dynamiken mellan ett heterosexuellt par. Lönen är låg och i 

samband med att hon bor inne i en storstad blir bokostnaderna väldigt höga. Det blir lättare 

för en kvinnlig sjuksköterska säger hon för att de har ofta en man som tjänar mer. Paulina 

berättar även om en anekdot med en manlig sjuksköterska som verkade upprörd över sin egen 

lön för att hans fru tjänade mer än honom. I likhet med det maskulina meningsbärandet 

skriver Nilsson hur mannens identitet är starkt kopplad till hans roll som försörjare av 

familjen och som familjehuvud (Nilsson 1999, s. 88–89). Det har sedan ställt krav på mannen 

att han ska utföra rollen som försörjare (Nilsson 1999, s. 134).  
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Pengar kan artikuleras som en maktpraktik vilket gör att vem som tjänar mest i 

en relation kopplas till diskursiv dominans. Om den hegemoniska diskursen bär på en 

meningsbetydelse om maskulinitet som försörjare och femininitet som omvårdare kan det 

vara anledningen till vad Lena säger i citatet. Till varför yrket är kvinnodominerat. Det skapar 

en diskurs om hegemonisk maskulinitet i relation med ”satsar man på karriär, på en bra lön” 

som Lena formulerade det som. I sin tur gör det, som i likhet med tidigare kapitel om den 

vårdande femininiteten, att den hegemoniska maskulinitetsdiskursen i yrket artikuleras med 

motsatsen. Den manliga sjuksköterskans maskulinitet artikuleras istället på samma sätt som 

den kvinnliga sjuksköterskans femininitet, i relation till att de inte fokuserar på karriär eller 

”bra lön” enligt Lenas artikulation. Erik säger även som Lena att han tror att yrkets status och 

lön har stor betydelse för yrkets kvinnodominans. När Erik blev tillfrågad om varför han tror 

att få män väljer att arbeta inom yrket svarade han: 

 

Erik – Jag tror att vårdyrket har generellt en ganska dålig status i samhället och sen tror jag 

också att män tycker att det är för dåligt betalt. Jag tror att synen på vården och lönen är 

två väldigt stora faktorer. 

 

My – Varför tror du att det är låg status och dålig lön och sådär? 

 

Erik – Jag tror att, om man frågar gemene man så tror jag att deras uppfattning om vården 

är att det är stressigt, man utför vissa skitiga uppgifter väldigt ofta och att vem som helst 

kan jobba inom vården kanske folk tycker, i alla fall som undersköterska, tycker folk tyvärr, 

och jag tror att den synen bli ganska negativ på vården liksom: ”Ja det är ingenting jag vill 

jobba med utan det kan andra göra.” (att andra säger), tyvärr. 

 

När Lena och Erik talar om ”dålig status i samhället” reproduceras meningsbetydelsen av 

yrkets sociala ställning. Det i sin tur skapar en relationell koppling med kvinnodominerade 

yrken, sjuksköterskeyrket och personalen som blir en del av reproduktionen. Att säga att det 

är anledningen till att yrket är kvinnodominerat skapar även en artikulation om att män, 

maskulinitet ska värdesätta ”status i samhället”. I förhållande till den omtalade statusen talar 

även Erik om att arbetet är ”stressigt” med ”skitiga uppgifter” samt att ”vem som helst” kan 

utföra arbetsuppgifterna. Främst talar han om yrket undersköterska där Erik har arbetat efter 

sina gymnasiala studier. Att yrket inte kräver lika mycket utbildning som sjuksköterska eller 

läkare kan göra att andra uppfattar att yrket kan göras av ”vem som helst” vilket i 
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kombination med det negativa aspekterna gör att personer inte vill arbeta där. I koppling med 

det artikulerar Erik inte något specifikt kön vilket gör att oviljan reproduceras med både 

maskulinitet och femininitet. Föreställningen om arbetsuppgifterna beskriver Erik som en 

anledning till att yrket har låg status. Det är inte några uppgifter som den ”gemene man” vill 

göra vilket i koppling med den låga lönen gör det till ett oattraktivt yrkesval. Speciellt 

sammankopplat med yrket undersköterska som inte kräver den utbildningen som 

sjuksköterska gör. Sjuksköterskeyrket blir mer exklusivt i jämförelse med undersköterska tack 

vare det högre utbildningskravet men i jämförelse med andra medicinska yrken som läkare 

utför de fortfarande ”stressigt” och ”man utför skitiga uppgifter väldigt ofta”. 

Genom att Erik beskrev praktiker i citatet som anledning till att få män väljer att 

arbeta i yrket artikuleras maskulinitet i sammankoppling med önskan om ett högavlönat 

arbete med ”status i samhället”. I meningssystemet för det svenska samhället blir den 

maskuliniteten hegemonisk medan i diskursen för maskulinitet inom yrket blir det en 

antagonism. Det skapar även ett maktförhållande mellan samhällets hegemoniska maskulinitet 

och yrkets genom att de män som inte arbetar i yrket är i dominans. Dominansen behöver inte 

bestå av något annat än att majoriteten av svenska samhällets män väljer att inte arbeta som 

sjuksköterskor. Yrkets kvinnodominans artikulerar en praktik om att få män söker sig till 

yrket och genom det att majoriteten av dem inte vill arbeta i yrket. 

 I frågan om yrkets ”ganska dåliga status i samhället” som Erik och Lena nämnde 

frågade jag Stefan om han delade deras åsikt. Stefan svarade: 

 

Nej egentligen inte för pratar man med folk tycker de att, att egentligen är det ett högt 

stående yrke. Men så det tycker jag ändå inte att det är (inte låg status). De är ju 

högskolestudier för att bli sjukskötare också och ändå högskolepoäng helt enkelt om man 

ska mäta någonting i det. 

 

De tre informanterna har skilda åsikter om yrkets status där Stefan snarare anser att yrket är 

”högt stående”. Enligt Stefans artikulation blir statusen inte en anledning till att yrket är 

kvinnodominerat som Lena och Erik sade. Samhällets hegemoniska maskulinitet behöver 

genom det inte vara sammankopplat med önskan om att arbeta i ett ”högt stående yrke” 

eftersom Stefans artikulation gör yrket till det även om det fortfarande är kvinnodominerat. 

Det gör att praktiken om yrkesvalet inte reproduceras med något av könen i hans artikulation. 

Däremot blir sjuksköterskans identitet reproducerad med ett högt aktat yrke vilket fortfarande 
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skapar en sammankoppling av meningsbärande mellan de olika diskursiva tecknen. Genom att 

kontexten förändras, maskulinitet och önskan om ett statusyrke artikuleras inte tillsammans, 

blir den relationella kopplingen förändrad från det meningsbärande som Lena och Erik 

artikulerade. Yrket är kvinnodominerat vilket automatiskt gör att Stefans artikulation skapar 

en relationell koppling mellan tecknen femininitet, yrket och dess ”högt stående” status. Att 

han arbetar som sjuksköterska gör även att Stefans egen identitet och genom det även 

maskulinitet sammankopplas med statusens meningsbärande. Samtidigt som Stefan 

ifrågasätter Lenas och Eriks artikulation om yrkets låga status och det som en anledning till att 

yrket är kvinnodominerat arbetar de även i olika kontexter. Lena är en kvinna och har arbetat 

inom områden med få män medan Erik har erfarenhet som undersköterska och sedan sin 

praktik på flera vårdområden. Däremot arbetar Stefan som bland annat ambulanssjuksköterska 

i ett vårdområde och arbetsplats där, enligt sina egna ord, det är ”nästan hälften karlar och 

hälften kvinnor”. Utöver det arbetar och lever de även på olika platser i Sverige som skapar 

diskursiva kontextskillnader. Det gör att deras artikulationer utgår från det meningssystem 

som reproduceras omkring dem. I kontexten som sjuksköterska ifrågasätter deras artikulation 

varandra vilket visar på en diskursiv kamp samtidigt som de olika artikulationerna är en del av 

olika sammanhängande system av meningsbetydelser. Kontextskillnaden mellan de olika 

områdena och specialiseringarna samt hur det skapar mindre diskurser inom yrkets 

meningssystem kommer diskuteras mer kring i nästkommande kapitel. 

 Sammankopplingen mellan status och sjuksköterskeyrket är även något som 

Maria talar om i förhållande till yrket läkare. Hon berättar att ”risken nu när det blir mer och 

mer kvinnor även som läkare” är att yrket inte blir ”lika attraktivt” som det tidigare har varit. 

Det är endast spekuleringar förklarar hon men samtidigt säger Maria att det inte skulle 

förvåna henne om det är sant. Det har även varit tal om läkarnas löner menar Maria och i 

samband med det säger hon att det inte enbart beror på den höjda andelen kvinnliga läkare. 

Fler utländska doktorer, slitet arbete, mycket jour och fler kvinnor gör att ”jag tror att det var 

ett lite mer statusyrke förut så det kommer nog ändras tror jag.”. Som Erik liknar Maria slitet 

arbete och mer kvinnlig personal till låg status. Genom deras kontinuerliga artikulation fixeras 

yrkets kvinnodominans med låg status samtidigt som Stefan ifrågasätter det. Utöver det är den 

kvinnliga personalen inte det enda tecken som artikuleras i samband med det vilket gör att den 

låga statusen endast artikuleras i relation av några sammanlänkade moment, lägre lön samt 

stressigt arbete som ingen vill göra. I samband med läkarna som Maria även talar om nämner 

hon utländska doktorer vilket blir en artikulation om ett annat diskursivt maktförhållande än 

det om kön nämligen om etnicitet. Det är även ett exempel på hur andra tecken än kön 
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inspelar för att skapa de maktstrukturer och diskursiva system som finns kring allt i samhället 

och om vårdyrken specifikt. 

För att återgå till frågan om de maktförhållanden som finns kring lön berättar 

Paulina om löneskillnader hos sjuksköterskor. För att motarbeta yrkets kvinnodominans säger 

hon hur ”man har hört” att manliga sjuksköterskor får högre lön än det kvinnliga för att locka 

männen till arbetsplatsen. Paulina medger att hon inte hört några detaljer men utöver det 

verkar hon vara säker på sin information. Anledningen till att männens högre lön menar hon 

är att arbetsplatser vill att personalen ska vara mer jämt fördelad mellan könen. Ytterligare 

säger hon även att ojämn lön är ett problem för alla sjuksköterskor, speciellt i frågan om 

inhyrd personal. Den inhyrda personalen tjänar tre gånger mer än vad de fast anställda gör 

säger Paulina vilket gör att lönebudgeten går åt till dem. Istället anser hon att arbetsgivarna 

skulle höja den fastställda sjuksköterskans lön med kanske tio procent och genom det behålla 

personal. När en sjuksköterska är missnöjd med sin lön och arbetsmiljön säger Paulina att de 

ofta övergår till företag som hyr ut personalen. De kan sedan komma tillbaka och arbeta på 

samma plats men med den tredubbla lönen. I kontrast till Paulinas artikulation om en praktik 

där manliga sjuksköterskan tjänar mer än den kvinnliga säger Stefan att det snarare är 

motsatsen. Stefan menar att det går rykten och att man har talat om att manliga sjuksköterskor 

tjänar mer än kvinnliga i jämställdhetsdebatten men han tycker inte att det stämmer. Istället 

säger Stefan att det är den kvinnliga sjuksköterskan som tjänar mer i lön även om det inte sker 

på hans arbetsplats. 

Inom sjuksköterskeyrket säger Lena att ”man ser ingen löneskillnad på män och 

kvinnor, det gör man inte”. I likhet med det blev Kamran tillfrågad om han har hört något om 

löneskillnad mellan könen. Han svarade: ”Nej inte på vår arbetsplats. Vi har ju faktiskt 

jämställd lön, alla får samma lön beroende på deras kompetens. Så vi har inte så men jag vet 

inte hur det är i andra delar av landet.”. Kompetens verkar vara det som Lena och Kamran 

menar påverkar lönen och inte vilket kön individen har. I kontexten av yrket visar på en 

diskurs och dess meningsbetydelse av individen och dennes arbetskompetens av yrket snarare 

än personens kropp. 

Stefan och Paulina säger även att det är individen som påverkar lönen, hur 

duktig man är på att löneförhandla och ” det gäller ju att kunna prata lite för sig också” som 

Stefan. Alla fyra informanter säger att det är landstinget som bestämmer vilken lön en 

sjuksköterska har och att yrket generellt har en låg lön med dålig lönebildning. Om något av 

könen har högre eller lägre lön än de andra är det ingen som faktiskt vet även om de har hört 
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olika saker. Vad det gör vid Paulinas och Stefans fall är att artikulera könsskillnader i relation 

till den maktpraktik som lönen är. Genom att fördela lönen olika mellan könen för samma 

arbete gör praktiken till en artikulation om vilken grupp som värdesätts högt av arbetsgivarna. 

Även om individens kompetens är en del i löneförhandlingen görs de båda könen till 

underordnade varandra för att det inte endast är deras förmåga som sjuksköterskor som 

värderas. Att de båda har hört om könsskillnaden i lön från andra personer visar även på 

diskurser utanför deras kommunikation med mig som forskare. Att det är en fråga som 

diskuteras mellan sjuksköterskorna. 

Intressant är även att Paulina som kvinna säger att männen har högre lön medan 

Stefan som man säger att det är kvinnorna som har det. De var de enda två informanterna som 

nämnde en löneskillnad och de artikulerade båda en diskurs där meningsbärandet är ett tecken 

för dominans och det egna könet blir underordnat. När sedan Erik blir tillfrågad om han har 

hört om någon könsskillnad för lönen svarar han:  

 

Nej, jag tänker att generellt så brukar ju män få bättre betalt än kvinnor. Och nu pratar man 

inte så mycket lön i fikarummet så vad alla tjänar. Så jag vet inte med 100% säkerhet om 

det är så inom vården. Men det skulle tyvärr inte förvåna mig om det är så även i vården 

som det är i övriga samhället. 

 

Utifrån Eriks artikulation vet han inte om det är någon löneskillnad mellan könen men han 

talar även om att det generellt är det i Sveriges samhälle. Det reproducerar meningsbärandet 

kring lön och de båda könen som tidigare informanter talade om, att män inte väljer att arbeta 

som sjuksköterska på grund av lönen. Om män är vana vid högre betalt än kvinnor för att den 

hegemoniska diskursen i samhället har en fixerad meningsbetydelse om det är det troligt att 

de inte vill arbeta i ett yrke med låg lön. För att återgå till den heterosexuella matrisen blir 

praktiken av lönen ett tydligt maktförhållande mellan könen. Speciellt om yrken som är 

kvinnodominerade är lågavlönade skapar det ytterligare artikulationer om kvinnans 

underordning i kontext av betalning för hennes arbete. Den tid och de egenskaper som blir 

artikulerade som feminina reproduceras genom det som mindre värda i jämförelse med det 

maskulina. 

 I förhållande om löneskillnader mellan könen i det svenska samhället talar även 

Stefan om hur manligt dominerade yrken generellt har högre betalt än vad de kvinnliga har. I 

samband med det artikulerar han även att det är svårt att jämföra yrken eftersom det är olika 
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arbeten med skild nivå av studier och ansvarstagande som krävs. Alla informanterna menar att 

de har ett enormt ansvar för sina patienter och Stefan pointerar även att det är ett yrke som 

kräver minst en högskoleutbildning för att arbeta som sjuksköterska. Det är ett lågavlönat 

yrke menar han. Anledningen till att kvinnodominerade arbetsplatser har lägre lön tror Stefan 

beror på:  

 

Säkert är det så att det ligger kvar sedan länge att kanske kvinnodominerande arbetsplatser 

har för, eller svårare att hävda sig och svårare att kunna kräva sina löner av olika orsaker, 

de kanske är mer svårflyttade rent geografiskt och billigare, jag men allt sånt som gör att 

man blir mer styrd att acceptera en lön på en arbetsplats på orten och då accepterar man 

lägre löner, kanske. 

 

Stefan fortsätter sin förklaring med att säga att kvinnor kanske är lite mer hemmakära, att det 

kan vara lättare för en man att flytta i alla fall tidigt i karriären. När Stefan artikulerar att 

kvinnor har svårare att bland annat hävda sig blir männen deras motpart och även normen. 

Kvinnan reproduceras som givmild och relativt lättstyrd. Maskuliniteten artikuleras däremot 

som stark i förhållande till femininiteten, att de kan hävda sig och kräva lön. Artikulationen 

reproducerar även mannen som självständig genom beskrivningen av praktiken av flyttande. 

Stefan säger att kvinnodominerade yrken har lägre löner för att kvinnorna har svårare för att 

flytta vilket gör att de måste acceptera de arbeten som finns i närheten. Varför artikuleras 

kvinnan artikuleras som ”mer svårflyttad” i förhållande till mannen säger inte Stefan. Det 

artikulerar dock ett meningsbärande av en kvinna som är mer beroende av sin omgivning än 

vad mannen är. Det visar även hur den hegemoniska maskuliniteten blir normen inte bara för 

maskulinitet utan även för femininitet även om de kategoriseras som olika. Det är liknande 

praktiker som Butler (2007) beskriver är det som utgör maktförhållandet mellan de två 

heterosexuella motparterna. 

 

  



26 

 

3. Specialisering: Ambulanssköterska  

Som nämndes i det tidigare kapitlet var 89 procent av den grundutbildade 

sjuksköterskepersonalen kvinnor (SCB). Utöver det skiljer det sig beroende på vilken 

specialisering det handlar om. År 2014 bestod 58 procent av ambulanssköterskorna av män 

medan barnmorskor bestod av 0,4 procent manlig personal (Ejd 2016). Stefan berättar att även 

om yrket generellt är kvinnodominerat är ”akutmottagningar och ambulans och sånt där är det 

mer karlar, vårdavdelningar är det generellt mer kvinnor.”. I koppling med 

ambulanssköterskor talar Nordberg om hur en av hennes informanter liknar yrket till andra 

mansideal som ett ”hjälteyrke” och en ”pojkdröm” (Nordberg 2005, s. 223–224). Nordberg 

utrycker det som att ”underkommuniceringen av det könsöverskridande i yrkesvalet kan 

förstås som ett sätt att undfly den omanlighetsstämpel som finns kopplad till valet av ett 

kvinnligt kodat yrke.” (Nordberg 2005, s. 224). Istället för att artikulera sitt arbete som icke-

feminint valde Nordbergs informanter istället att reproducera ett maskulint arbete i 

förhållande till andra mansideal och manligt dominerade. Det reproducerar ambulansen och 

akutvården som skilda yrken utanför sjuksköterskan där de inte nämner momentet av den 

feminina vården som alla sjuksköterskeyrken har gemensamt. 

Stefan arbetar som ambulanssköterska och som ”vanlig sjuksköterska” och har 

gjort det i ungefär 30 år. När de andra informanterna beskriver den delen av yrket berättar 

Maria till exempel att det tidigare endast var män som arbetade där men att det nu har blivit 

mer kvinnor. Yrket ambulanssjuksköterskor beskrivs som ett tidigare mansdominerat yrke 

som nu har fler kvinnor vilket är intressant med tanke på att sjuksköterskor artikuleras som 

kvinnodominerat. När Stefan talade om sitt yrke och könsfördelningen mellan områdena sade 

han även:  

 

I och för sig är de väl vårdande inom ambulansen också liksom men de är väl mer det här 

kanske traditionellt att karlar har sökt sig mer till uttrycknings jobb. Och det är väl lite, ja 

inte bara fysik men det är, jag tror att stereotypen av en ambulanstjänst är ju att man ska 

bära bårar och man ska vara stark och sådär men det är ju inte så i verkligheten. Men den 

föreställningen lever kvar än. Men det är ju jättemånga små smala tjejer som jobbar inom 

ambulansen också, så det är så mycket teknik men det gäller ju att våga också. 

 

Stefan fortsätter sedan att berätta om den traditionella föreställningen om ambulansen vilket 

är att bli buren på en bår av starka män. Maskulinitet artikuleras här med ett moment av 

fysiskt styrka medan femininitet artikuleras som motsatsen till det. Stefan artikulerar i citatet 
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två skilda maskulina meningsbärande, en sorts föreställning som andra har och hur 

verkligheten ser ut. När han började på ambulansen år 1989 berättar Stefan att föreställningen 

stämde, att de var tvungna att bära mycket men sedan dess har tekniken utvecklats till den 

grad att de sällan bär idag. Att föreställningen om personalkravet av en stark man finns 

reproducerar relationen mellan de båda tecken, speciellt när praktiken av den manliga 

arbetstagaren förstärks varje gång som de ses. Den höga procenthalten av manlig personal blir 

en praktik som förstärker det föreställda kravet av fysiskt styrka. Det kan liknad med 

praktiken av den kvinnliga sjuksköterskan och den vårdande femininiteten som diskuterades i 

början av kapitel två. Ifrågasättandet av denna reproduktion blir på samma sätt, som den 

manliga sjuksköterskan, den kvinnliga ambulanssköterskan. När ”små smala tjejer” gör 

samma arbete som den starka karlen ifrågasätts den relationella kopplingen mellan yrket och 

styrka vilket i sin tur ifrågasätter det mellan momenten styrka och maskulinitet. I verkligheten 

som Stefan talar om man maskulinitet istället artikuleras med teknisk förmåga och fysisk 

styrka, även om de inte krävs lika mycket styrka som tidigare.  

 Paulina talade även om kravet av fysisk styrka på ambulansen där hon menar att 

män är ”lämpade” för det arbetet. I frågan om männens ”lämplighet” menar hon att de klarar 

av arbetets fysiska krav med ”tunga lyften” och den psykiska delen med nödsituationer och 

den ”spänning” som yrket medför. Paulina artikulerar maskulinitet som starka män som söker 

spänning och klarar psykiskt påfrestande situationer. Den reproduktionen är sammankopplat 

med vad Stefan berättade om föreställningarna kring yrket som idag inte stämde överres med 

verkligheten. 

Paulina säger även fortsättningsvis att ”det finns ju kvinnor som också är det” 

vilket skapar en artikulation om att kvinnor kan arbeta i yrket och genom det i samma kontext 

som maskuliniteten. Hur hon språkligt formulerar sig gör dock att det inte är femininitet som 

samspelar med de maskulina momenten utan snarare individer som är kvinnor. Vad det gör är 

att det diskursiva ifrågasättandet som ”små smala tjejer” gjorde mellan styrka och 

maskulinitet förstörs genom att det inte blir femininitet och maskulinitet utan snarare 

kvinnliga individer som gör något maskulint. Genom Paulinas artikulation skapas en annan 

relationell koppling mellan momenten som reproducerar föreställningarna om en fysisk stark 

maskulinitet samtidigt som det motsäger alla antagonismen. Föreställningen blir genom det ett 

hegemoniskt meningsbärande och Paulinas artikulation blir ett exempel på hur den vidhåller 

dominansen. Samtidigt blir Stefans artikulation på samma sätt en reproduktion av 

meningsbetydelsen av den starka maskuliniteten genom att han enbart gör det till ett manligt 
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karaktärsdrag som utesluter den kvinnliga kroppen. Tillsammans reproducerar de en fixerad 

maskulinitetsbetydelse. 

 Människans kropp har stor betydelse för vilken könskategori individen blir 

tilldelad eller väljer att inta (Bremer 2011, s. 102 & 127). Bremer skriver i sin avhandling hur 

transsexuella män explicit behöver arbeta för att förändra sin kropp utefter den maskulina 

normen för att själv bli erkända som män. Meningsbärandet av maskulinitet är beroende av 

mäns kontinuerliga artikulation för att etableras som en fixerad mening. Samtidigt som det 

möjliggör och begränsar vilken sorts artikulation som kan se utefter diskursen är begreppet 

fortfarande beroende av individer som identifierar sig som manlig. 

 Praktiken av hur arbetet som ambulanssköterska utförs har ändrats enligt Stefan 

och Maria menar även att antalet kvinnor har ökat. Hon berättar det genom en anekdot från en 

kvinnlig arbetskollega som för 27 år sedan var chef på ambulansen som vid den tiden enbart 

bestod av män. Kollegan har berättar för Maria hur ”det var stor skillnad när hon kom ner för 

där spelade de porrfilmer. Och hon var ju tuff också så hon hade ju skinn på näsan så hon 

pallade för de försökte ju verkligen trycka ner (henne).”. I anekdoten artikuleras 

maktpraktiker baserade på heterosexualitet som moment i relation till maskuliniteten inom 

den diskursiva kontexten. Under den tid som anekdoten ägde rum krävdes även mer fysisk 

styrka för att klara av arbetet vilket i likhet med byggbranschen som Silvén undersöker i sin 

avhandling gjorde yrket mansdominerat (Silvén 2004, s. 152–154). Efter världskrigen blev 

byggbranschen en tillväxtsymbol och den starke manliga byggarbetaren kom att symbolisera 

denna tillväxt och blev därigenom samhällets mansideal.  

Kvinnor hade varit en del av branschen innan krigstiden men efter den var den 

enbart en manlig arbetsmiljö som hade en expressiv sexistisk jargong (Silvén 2004, s. 152–

154). Som exempel på sexismen berättar Silvén om exempel från sitt fältarbete som liknar de 

från Marias kollega och porrfilmen. Genom att byggbranschen blev samhällets främst 

dominerade hegemoniska maskulinitet artikuleras de moment som normen och idealet som 

män ska följa. Som den heterosexuella matrisen menar artikuleras denna maskulinitet i 

relation med expressiv heterosexualitet och fysisk styrka vilket även är något som 

ambulanssköterskorna reproducerade i den tidigare anekdoten. De praktiker som förstärker 

deras maskulinitet och genom det deras identitet försvaras genom den kvinnofientlighet som 

Maria artikulerade och som Silvén menar även gjordes på byggplatserna. Utöver sexuella 

trakasserier menade männen i Silvéns avhandling att kvinnor inte fysiskt klarade av arbetet.  
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 Den maskulinitet som nämndes i det föregående stycket är inte längre den 

hegemoniska diskursen vilket kan ses genom Marias negativa artikulation av anekdoten. Den 

påverkar dock fortfarande dagens maskulinitetsdiskurs genom att dels en del av det 

kvinnodominerade yrket har varit ett maskulinitetsideal och även genom att styrka har blivit 

en sådan fixerad meningsbetydelse för maskulinitet. Vad det visar är att de delar av det 

kvinnodominerade yrket som främst män arbetar i sammankopplas mer med samhällets 

hegemoniska maskulinitet än yrkets tidigare diskuterade hegemoni om feminin omvårdnad. 

Vård är fortfarande en del i ambulanssköterskans arbetsuppgift men det praktiker som 

reproducerar maskulina moment är det som främst artikuleras med yrket.   

 

3.2. Akut och teknik 

Utanför den mer mansdominerade ambulansen finns det även flera områden inom yrket som 

har mer manliga anställda än grundutbildade sjuksköterskor. Lena berättar att det finns fler 

män inom mer akuta områden samt de arbeten som behöver mer teknisk kunskap. Varför män 

väljer att arbeta där förklarar hon med att: 

 

Rent traditionellt så har de här verksamheterna haft högre status. Det har varit väldigt 

hierarkiskt inom vården, även bland läkarkåren. Och de som alltid har på topp det har varit 

intensiv och narkos. De har varit liksom (sorts checkljud, att det är där det gäller) de är ju 

där man räddar liv på riktigt liksom. Man håller folk vid liv där på ett helt (annat sätt), med 

hjälp av alltså apparatur och ja, jag kan inte förklara det på något annat vis det är.  

 

Lena artikulerar här en meningsbetydelse där praktiker inom yrket, de arbeten som har 

det svårast att ”hålla folk vid liv” är även de som bär på hierarkisk dominans. När hon 

sedan talar om hur det är fler män i dessa avledningar i förhållande till andra 

arbetsplatser artikuleras även maskulinitet med meningsbetydelsen av högre status. det 

kan även återkopplas till vad Lena, Erik och Stefan talade om i tidigare kapitel om 

sjuksköterskeyrkets status. Stefan arbetar som sagt i ambulansen vilket skapar en 

relationell koppling mellan momenten av yrke och hans identitet och maskulinitet. I 

Stefans fall blir det främst tre meningssystem som samverkar i reproduktion av yrkets 

status. De som finns om sjuksköterskeyrket, vad Lena och Erik artikulerade, de som 

finns om den hegemoniska maskulinitet om tidigare mansideal med styrka och slutligen 

den hierarkiska diskurs som finns inom sjuksköterskeyrket. Det i sin tur skapar, 

ifrågasätter och reproducerar skilda maskuliniteter från de olika systemen som Stefan 
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och det andra manliga informanterna rör sig mellan i olika kontexter. Några diskurser 

kan även vara mer aktiva vid skilda tillfällen även om de alltid görs och påverkar hur 

männen interagerar med verkligheten och hur andra interagerar med dem. Yrket är 

fortfarande kvinnodominerat även om det är några områden som har mer manlig 

personal än andra. När informanterna blir tillfrågade om varför de tror att dessa 

områden har fler män säger de generellt som Lena, att det är mer spännande, svårare att 

hålla patienten vid liv och att det är roligt med teknisk apparatur.  

 I frågan om teknik säger Lena att männen kanske är mer intresserade av 

den biten av arbetet än den mer omvårdande arbetet som till exempel på ”vanlig 

avdelning”. Maria som är anestesisjuksköterska är en av de kvinnor som arbetar inom 

det mer manstäta sjuksköterskeområdena tror att ”många tycker att det är spännande 

med apparater”, att det är ”kännbart akut och det är hetsigt”. Kamran som också arbetar 

på anestesin tror att fler män söker sig till anestesin för att det är mer medicintekniska 

produkter ”plus att den medicinska kunskapen är ju också till mycket större tyngd inom 

anestesin än vad de är på vanlig avdelning.”. Han reproducerar en meningsbetydelse av 

att män och Kamran specifikt sökt sig till arbetet för att det kräver mer medicinsk 

kunskap. Arbetet blir genom det mer exklusivt för att det behövs mer utbildning och i 

likhet med det kan hans artikulation även sammankopplas med diskursen om läkare och 

deras hierarkiska status i samhället och inom vården. I och med att han även 

sammankopplar momenten om män, sin egen identitet och det svårare arbetet 

reproducerar han en medicinsk kunnig maskulinitet. 

Kamran utvecklar det med att säga hur hans generation har växt upp med 

att TV och dataspel har varit något som killar gör medan det idag är mer könsneutralt. 

Det i sin tur menar gör att ”vi killar som har det här i vår undermedveten” vilket är 

anledningen till att de söker sig till medicintekniskt arbete. Kamran artikulerar intresset 

för teknik som något diskursivt skapat medan Paulina samtycker till att det kan bero på 

att det är något som männen har lärt sig men menar även att ”jag tror att män är födda 

såna”. I likhet med de vårdande praktiker som femininitet artikulerades med och den 

styrka som maskulinitet sammankopplades med reducerar de även en relationell 

koppling mellan maskulinitet och momentet teknisk kunnig. 

 Det akuta situationerna som tidigare diskuteras talade även Kamran om 

när han nämnde att ”traumavård, som gör att killar, per definition, har lite mer vad man 

ska säga, instinktiv sökning till adrenalinfyllda situationer.”. Fortsättningsvis säger han 
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även att ”tjejer” även kan söka sig till adrenalinfyllda arbeten men att killarna har växt 

upp med ”att det är mer manlig att vara adrenalinkickar och macho etcetera”. Sökandet 

efter adrenalin blir en diskursiv praktik som kan sammankopplas med den historiska 

diskursen om den manliga krigaren som tidigare nämndes. Det båda tecknen artikuleras 

i relation till fara och situationer som är på liv eller död även om det sker i olika 

kontexter. Den manliga sjuksköterskan reproduceras genom det tillsammans med 

samhällets hegemoniska maskulinitet även genom sin relationella koppling till det 

kvinnodominerade yrket.  

 Genom att arbeta inom yrkesområden som artikuleras som mer maskulint 

än det feminina omvårdande som yrket generellt kategorisera som blir de manliga 

informanterna en del av ett diskursivt samspel. Det samspelet sker mellan det 

traditionellt maskulina och feminina som beskrevs i kapitlet om kvinnodominansens 

historia. Informanternas maskulinitet blir därigenom en diskursiv blandning av den 

hegemoniska diskursen inom yrket, om en vårdande man samtidigt som den 

dominerande diskursen i samhället om den krigande maskuliniteten. Tillsammans 

skapar det en ny diskurs om den manliga sjuksköterskan samtidigt som de två tidigare 

diskurserna även finns kvar. Erik beskriver även hur han själv tycker att akuten är 

roligare att arbeta på för att det händer något akut, man gör en åtgärd, det lugnar ned sig 

och sedan börjar man om. ”Jag tror att det tilltalar män generellt.” säger Erik vilket är 

intressant för att det blir arbetsområden inom ett omvårdande yrke som frånsäger sig 

majoriteten av just de omvårdande arbetsuppgifterna. Det reproducerar även det 

meningsbärandet som diskuterades i första kapitlet om en omvårdande femininitet och 

en maskulinitet som inte är det. Samtidigt säger även Stefan att de fortfarande är 

vårdande delar som de utför men inte lika mycket som på andra yrkesområden. Genom 

yrkesvalet som praktik har männen valt ett maskulint arbete inom det feminina. Det gör 

att kontextuellt tillåts deras relationella koppling med samhällets hegemoniska 

maskulinitet utanför yrket att finnas kvar samtidigt som det sammankopplas med 

maskulin omvårdnad.  
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4. Arbetsuppgifter 

I sjuksköterskeyrket finns det som sagt olika specialiseringar som kräver skilda utbildningar 

utöver den grundutbildning som alla sjuksköterskor har. Inom det olika yrkeskategorierna har 

de dock samma ansvarstaganden och arbetsuppgifter. När informanterna blev tillfrågade 

svarade de alla att det inte finns någon skillnad på vilket kön individen är utan alla gör samma 

arbete. De reproducerar här tillsammans en hegemonisk diskurs om individens betydelse i 

diskursiv interaktion snarare än könsskillnader. Det artikulerar explicit att det inte är någon 

skillnad på vem som gör arbetsuppgifterna men genom deras berättelser ifrågasätts det 

meningsbärandet. Könen har samma arbetsuppgifter men hur de genomförs och vilka 

förväntningar som finns av den manliga och kvinnliga sjuksköterskan skiljer dem åt. Ett 

exempel är hur Erik berättar att mannens fysiska styrka är en fördel i arbetet genom att han 

själv kan hjälpa patienter upp ur sängen medan det troligtvis skulle behövts två kvinnor för att 

göra samma arbete. Med sin artikulation skapar han en relationell koppling mellan det 

omvårdande delen av yrket och den starka maskuliniteten som tidigare beskrivits. Genom det 

artikuleras ytterligare ett moment där maskulinitet reproduceras som stark och omvårdande i 

dem mer kvinnodominerade kontexten av sjuksköterskeyrket. Tidigare reproducerades den 

starka mannen endast i relation till ett manligt dominerade sjuksköterskeområdet medan det 

nu även reproduceras med alla manliga sjuksköterskor, oavsett specialisering.  

 När Nordberg utförde sin materialinsamling berättade en av de manliga 

sjuksköterskorna att det var några uppgifter som han bad en kvinnlig kollega att göra om det 

gick (Nordberg 2005, s. 196). Uppgiften i fråga är kopplad till den heterosexuella matrisen 

och handlar om heterosexualitet. Arbetsuppgifterna rörde intimvård menar Nordbergs 

informant och han berättar hur det fortfarande är pinsamt och jobbigt för honom att utföra 

sådana uppgifter som till exempel att: ”gå in och stoppa ett piller i baken på en ung tjej” 

(Nordberg 2005, s. 196).  

 Lena menar däremot att det finns skilda förväntningar på manliga och kvinnliga 

arbetstagare vilket gör att uppgifterna utförs på lite annorlunda sätt. ”Man får som man mera, 

alltså positiv feedback på sina insatser än vad man får som kvinna, det är väldigt tydligt. För 

de männen som jobbar som sjuksköterskor de är så otroligt duktiga.” berättar Lena. När hon 

säger att männen är duktiga utvecklar hon sedan med att förklara att patienterna anser att de är 

duktiga för att de just är män som utför ett ”kvinnligt arbete”. Främst har Lena arbetat med 

äldre patienter och ”för den äldre generationen så är det här ett kvinnoyrke” vilket gör att när 

en man utför arbetet tycker patienterna att de är väldigt duktiga. Lena fortsätter med att säga: 
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Ja men förstår du? Det sitter fortfarande i det här att det är skillnad på oss och jag kommer 

så väl ihåg min första vecka som yrkesverksam, precis nyexaminerad så fick jag och en 

manlig kollega, vi fick anställning på samma avdelning. Och alla patienter var så, de var så 

imponerade av min kollega för han var så duktig. Och i mina ögon gjorde han inget annat 

än prata men bara för att han var en ganska ung man så blev han så duktig i allas ögon.  

 

I sin berättelse var Lena nyexaminerad vilket var för ungefär 32 år sedan och hon säger även 

att hon inte arbetat med någon nyexaminerad man idag. Dock berättar hon även om sin son 

som studerar till att bli sjuksköterska och när han är ute på praktiken får han lika mycket 

beröm som henne manliga kollega fick för 30 år sedan. Ålder och kön är två moment i 

påverkar relationella kopplingen till hur ”duktiga” de uppfattas av patienterna. Artikulationen 

reproducerar en koppling om ett kvinnligt kontextuellt arbete vilket gör att när mannen 

inträder i det gör han ett arbete som diskursivt inte var menat för honom. Därav blir han 

berömd mer än kvinnan för att kvinnan endast gör det som hon borde. Exempel på det är hur 

Lena berättar att patienterna sade till de manliga kollegorna att ”inte ska väl du behöva göra 

det här” i fråga om hantering av blöjor med avföring i. Det var dock aldrig någon som sade 

liknande till henne utan snarare att hon som kvinnlig sjuksköterska skulle ta hand om blöjan. 

De här artikulationerna kan bära på två skilda meningsbetydelser, ett om en maskulinitet som 

har lägre krav på sig än kvinnan eller en diskurs som menar att uppgiften är under deras 

värdighet. 

Utöver det säger Lena att ”det var nog enklare att komma ut 

(tillarbetsverksamheten) som manlig sjukskötare, deras misstag eller deras lathet såg man 

mellan fingrarna på men det gjorde man inte på oss unga tjejer.”. I likhet med vad Lena 

tidigare sade kan artikulationen bära på två meningsbetydelser. I relation till en överordnad 

maskulinitet eller till en som uppfattas att inte kunna klara av uppgifterna och att man därför 

inte förväntar sig lika mycket från dem. I den här kontexten och i samband med hur Erik 

berättar att han får höra flera komplimanger om sitt yrkesval verkar den relationella 

kopplingen vara mellan momenten om det maskulina överordnandet. Lena berättar även att 

hon var tvungen att arbeta extra hårt för att få den positiva responsen som de manliga 

kollegorna fick vilket även reproducerar meningsbetydelsen av momentens relationella 

sammankoppling. Erik förstärker även diskursen om manens lathet när han säger att ”män kan 

vara lite lata sådär, att man kanske inte orkar göra vissa saker ibland.”. I den här kontexten 

kan det diskursiva återskapandet även ses. Om män tillåts att vara lata som Lena säger till 
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skillnad från kvinnorna reproduceras en diskurs med ett meningsbärande om att det är 

acceptabelt beteende. Männen ska bete sig på det viset vilket även gör att de agerar därefter. 

Det blir en diskursiv praktik som kontextuellt skapar och reproducerar maskulinitet i relation 

med lathet vilket skapar en fixerad meningsbetydelse av det. 

När Nordberg gjorde sitt fältarbete upptäckte hon att männen i yrket 

artikulerades som mindre kunniga och i behov av att kontrolleras av den kvinnliga kollegan 

(Nordberg 2005, s. 173). Det skriver Nordberg är intressant eftersom den positionen som den 

manliga sjuksköterskan har vanligtvis är ett kvinnligt meningsbärande. I kontrast artikulerades 

kvinnlighet med en förväntan om rationalitet och effektivitet på arbetsplatsen.  

Fortsättningsvis talar flera av informanterna om problemlösning och 

konflikthantering. Erik menar till exempel att om ett problem uppkommer talar majoriteten av 

kvinnorna om problemet mellan varandra men inte med den personen som det handlar om. 

Typiskt manligt däremot är att försöka lösa problemet direkt säger Erik. Vid problemlösning 

säger även Kamran att det kan vara bra med ett både kvinnligt och manligt perspektiv för de 

kan uppmärksamma olika saker. Problemen handlar inte direkt om patientvården säger 

Kamran för personalen har ”ramrader och riktlinjer” för hur allt ska göras. De båda artikulerar 

en reproduktion av könsskillnader och de praktiker som skillnaderna utgörs av. Det maskulina 

blir relationellt kopplat till handlingstagande och problemlösning i Eriks artikulation. 

En del som påverkar arbetslivet är hur patienterna misstar de manliga 

sjuksköterskorna för läkare. Nästan alla informanterna berättar om historier där patienterna 

misstagit dem eller sin manliga kollega för läkare. Det har dock aldrig hänt Erik säger han för 

att han alltid börjar med att introducera sig och sin yrkestitel. Direkt påverkar det inte deras 

arbetsuppgifter men informanterna säger att patienterna har mer tillförlit och respekt för 

läkaren än sjuksköterskan vilket även gör att mannen reproduceras med de momenten. Paulina 

säger att män och läkare har blivit betingat med varandra för att det rent historiskt främst har 

varit en manlig position. Det har som sagt varit en hegemonisk diskurs om läkarens 

könsidentitet vilket i kontexten av medicin har skapat maskulinitet i sig som en respekterad 

och tillförlitlig identitet. 

Stefan berättar även en anekdot som är exempel på den relationella 

sammankopplingen av doktor, maskulinitet och respekt. På den vårdcentral som Stefan 

arbetar på kan han ibland bli tillfrågad att: ”Kan du komma och säga att du är doktor?” för 

någon patient. Anledningen till det är att patienten är dement och vill inte tar sin medicin eller 

går till sängs som personalen där säger. Men när Stefan kommer dit som doktor lyssnar 
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patienterna på honom. Erik menar även att ”man har mer respekt för en man än för en kvinna. 

Att det är liksom sådana saker som ligger kvar. Att det kommer en stor stark karl som vet vad 

han gör”. Artikulationen visar en reproduktion av respekten för mannen utanför yrkesrollen 

som läkare. Diskursen om den maskulina meningsbetydelsen artikulerar även en relationell 

koppling mellan momenten styrka, som diskuterades tidigare, och respekt vilket i sin tur står i 

relation till makt.  
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6. Socialt umgänge 

När informanterna blev tillfrågade om arbetsuppgifter sade de att alla gör samma saker och att 

kompetensen beror på individen. I fråga om umgänge sade de även att det främst beror på 

individens intresse och hur väl de interagerar. Utöver det var även kön en stor del om hur de 

interagerar med varandra och vilken arbetsmiljö som skapas. Stefan säger till exempel att: ”vi 

har alla olika kvalitéer men litegrann manligt och kvinnligt finns ju kvar trots allt men, jag 

tror på blandningen.”. När han sedan blir tillfrågan vad det kvinnliga och manliga är för något 

och hur det skulle märkas av på arbetsplatsen säger han att han inte vet. Stefan har alltid 

arbetat i en kvinnodominerad miljö säger han vilket gör att han inte har någon referens att 

jämföra det med. Vad meningsbetydelsen av de båda könen är vet Stefan inte men han 

artikulerar fortfarande en reproduktion av könsskillnader. Det är ett tecken på en hegemoni 

med en fastställd meningsbetydelse som Stefan utgår från även om han inte vet precis varför. 

 De andra informanterna talar generellt om tre olika sociala situationer, med 

endast kvinnor, bara män eller med det båda könen. I målet med den här uppsatsen kommer 

de senare två situationerna nämnas. När det endast är män säger Erika att de ”kanske skämtar 

om olämpliga saker” vilket även Kamran talar om. Kamran nämner det som ”grabbhumor” 

beskriver han som ”lite mer fräckare i uttryckssättet” vilket sällan sker på arbetsplatsen. 

Varför den humorn inte används vid arbetet säger Kamran av respekt till deras kvinnliga 

kollegor. Exempel på vad ”grabbhumorn” är säger Erik kan vara lite kvinnonedvärderande 

skämt. Det blir en praktik som enligt den heterosexuella matrisen reducerar maskuliniteten 

som dominera över den feminina. 

Likhet kan även vara andra diskursiva kontexter där endast män finns som vid 

tidigare nämnda ambulansen och Silvéns (2004) exempel från byggbranschen. Utöver det 

säger de båda att individen har en stor roll i hur väl man umgås men om det finns någon annan 

man på arbetsplatsen dras de lättare mot dem. För Kamran spelar även ålder en roll i vem han 

umgås med eftersom kollegorna främst antingen är män i hans egen ålder på 30 år eller 

kvinnor runt 60 årsåldern. De umgås alla väl på arbetsplatsen säger han men på fritiden träffar 

han inte sina kvinnliga kollegor som han gör med några av de manliga.  

 Lena talar även om hur män och kvinnor har olika intressen och talar med 

varandra på olika sätt. Män ”pratar inte skit om någon” eller ”tisslar och tasslar som vi 

kvinnor gör”. Om det även är någon sorts konflikt säger Lena även att män tar ”bara upp den 

rakt av och så löser man det på plats”. Maskulinitet artikuleras som raka och ärliga individer 

som vid en konflikt handlar och löser problemet. Könen reproduceras som olika med skilda 
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intressen och sätt att prata och agera. Erik tror att det beror på hur man blir uppfostrad, vad 

man blir lärd att tycka om och hur man bör bete sig. Det finns till exempel några intressen 

som Erik och Lena pekar på är mer maskulina än andra som teknik och sport. Diskursivt 

förväntas mannen vara kunnig i det ämnena och det blir även ett förväntat samtalsämne vid 

fikabordet säger de. Speciellt mellan männen. Maskulinitet reproduceras därigenom med ett 

sätt att agera, tala och även vad de talar om. Det blir en kontinuerlig artikulation som ständigt 

sker vid mänsklig interaktion inom den svenska diskursen som fixerar dessa 

meningsbetydelser med det manliga momentet.   
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur föreställningar om maskuliniter diskursivt 

artikuleras i förhållande till det kvinnodominerade yrket sjuksköterskor. I grunden 

artikulerade informanterna könsskillnader i tre olika hegemonier, att det finns en biologisk 

skillnad mellan könen, en kulturell skillnad eller könet inte påverkade utan att det snarare var 

individen som gjorde det. När informanterna säger att det beror på individen som vid 

interaktion och arbetsuppgifter artikuleras även en ifrågasättande könsskillnad till den 

hegemonin. Meningsbärandet av individen är en stor del av informanternas interaktion med 

omvärlden men deras artikulationer visar sedan hur diskurser om kön samspelar individens 

diskursiva system. Det är genom det inte någon situation som endast beror på individen eller 

dennes kön utan de olika meningsbetydelserna påverkar varandra i olika relationella 

kopplingar beroende på vilken kontext det handlar om. 

 Vad de hegemoniska diskurserna om könsskillnad sedan gör, beroende på om 

det är en fixerad betydelse i relation till biologi eller kultur är att reproducera könsidentiteter 

som är mer eller mindre förändringsbara. I sin tur reproducerar de system om maskulinitet 

som ett biologiskt moment, som styrka eller som något föränderligt som intressen. Den 

feminina omvårdnaden är även en del i det. Att det var några informanter som artikulerade det 

som inlärt medan andra menade att det var biologiskt påverkar även hur maskuliniteten 

förhåller sig till den fixerade betydelsen. Om det anses vara biologisk, endast något som 

kvinnan har i egenskap kan inte maskulinitet i den kontexten artikuleras i relation till vårdnad. 

Informanterna konstruerade omvårdnad främst i relation till femininitet vilket 

gjorde att maskulinitet artikulerades på främst två sätt, där den första var i relation till icke-

vårdnad genom i kontexten av män som arbetar utanför sjuksköterskeyrket. De artikulerades 

som en fixerad meningsbetydelse genom feminina praktiker som det maskulina undvek. 

Utöver det artikulerades även maskulinitet i förhållande till omvårdnad genom kontexten av 

sjuksköterskepersonal. Det två hegemoniska diskurserna om vårdnad både reproducerar 

varandras meningsbärande samtidigt som de ifrågasätter varandra. I olika kontexter är de även 

hegemonier och antagonismen. Genom att den om den ickevårdande maskuliniteten är den 

dominerande hegemonin i samhället blir det även ett ideal som den manliga personalen 

förhåller sig till. Att vara vårdande blir en antagonistiskt meningsbärande för med men om de 

inte utför praktiker av vård utför de heller inte yrkets arbetsuppgifter. Det är utifrån de två 

hegemoniska diskurserna som majoriteten av de resterande maskulinitetsdiskurserna 

diskuteras utifrån i uppsatsen. 
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Genom att den manliga personalens maskulinitet blir ifrågasatt genom praktiken 

av yrkesval och den feminina meningsbetydelsen som systemet bär artikuleras andra 

diskurser. Det blir andra möjligheter för den manliga personalen att skapa en relationell 

koppling mellan deras egen identitet och den hegemoniska maskulinitetsdiskursen i samhället 

som är den norm och ideal som Sveriges befolkning utgår ifrån.  

För att reproduceras mer med de mansideal som den dominerande diskursen 

artikulerar väljer informanterna att arbeta inom delar av yrket som närmare representerar 

idealet. Yrkesområden som ambulansen, akuten och anestesi blir exempel på praktiker som 

artikuleras med det svenska samhällets hegemoniska maskulinitet vilket gör att de har 

konstruerat ett maskulint diskursivt system inom det av sjuksköterskeyrket. Det är de två 

främsta maskuliniteterna inom yrket vilket står i relation till en femininitet och andra 

maskuliniteter. Utöver det finns det även fler mindre sammanhängande meningssystem som 

reproducerar, skapar och ifrågasätter skilda delar av maskulinitetsbetydelserna. 

I den här uppsatsen har jag belyst några av det sätt som föreställningar om 

maskulinitet diskursivt kan konstrueras och vad det visar är hur systemen är en del av allt som 

görs. Att varje handling och varje ord talat är en del av kontinuerlig artikulation som 

tillsammans skapar en subjektiv mening. Uppsatsen har synliggjort några av de sätt som 

meningsbetydelser skapas diskursivt men det finns alltid fler diskurser att studera. Därigenom 

vore ett fortsatt forskningsintresse att studera femininitet och maskulinitet inom vården 

eftersom det är en yrkesbransch som har flera olika föreställningar om könsidentifikationer 

både inom olika arbetsområden och olika yrken.  
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