
Män och normer inom 
vård och omsorg

Två delrapporter:

• Befintlig kunskap om obalans mellan könen

• Genus, jämställdhet och den könssegregerade 
arbetsmarknaden

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/4.delrapportbefintligkunskapomobalansenmellankonenivard-ochomsorgsbranschen.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/5.delrapportgenusjamstalldhetochdenkonssegregeradearbetsmarknaden.pdf


Befintlig kunskap om obalans mellan könen
(SCB-statistik 2014) 

• Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 
är Sveriges största yrkesgrupp med totalt 135 970 medarbetare, 
varav 93 % kvinnor och därmed även den mest könssegregerade 
yrkesgruppen bland vård- och omsorgsutbildade

• De grupper bland vård- och omsorgsutbildad personal som enligt 
statistiken är mins könssegregerade är de med titlarna: personlig 
assistent, vårdare och boendestödjare där 76 % är kvinnor

• På vård- och omsorgsprogrammet 2014 var 81 % av eleverna 

kvinnor, den statistiken förblev oförändrad under läsåret 2015. 



Befintlig kunskap om obalans mellan könen
(Regionala college verksamhetsberättelse 2015)

• Synliggjorde komplexiteten

• Riktade insatser med potentiella elever som främsta målgrupp

• Ambassadörer – Manliga representanter för branschen

• Exempel på hur vi breddar målgrupperna: chefer, 

medarbetare, handledare, lärare, studie och yrkesvägledare 

osv. 

• Få konkreta resultat synliggörs - särskilt i arbetslivet. 

• Varför är det viktigt?
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Vad har vi gjort?
Utifrån ansatsen att bryta den könssegregerade 
arbetsmarknaden och bredda rekryteringsvägar in till vård 
och omsorg, har vi tittat på och analyserat: 

• Erfarenheter och upplevelser från elever, medarbetare 
och regionala samordnare för VO-College 

• Medarbetarundersökningar

• Texter och bilder av platsannonser och hemsidor 

• Statistik och tidigare forskning inom området



Vad kom vi fram till?

Några exempel på resultat …



Lika många män återfinns i VO-branschen som i en 
annan bransch efter avslutad VO-utbildning 
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Det är en riskfaktor att inte passa in i normen

Minoriteter hoppar av utbildning i större utsträckning, 
det är vanligare att pojkar avbryter studier på VO-
programmet än flickor

Kvinnor inom VO trivs generellt något bättre på 
arbetsplatsen jämfört med män inom samma bransch

HBTQ-personer som arbetar i Region Örebro län 
upplever en utsatthet på arbetsplatsen och vill/ vågar 
inte vara öppna med sin läggning

Det handlar inte bara om att locka – utan om att behålla!



HBTQ-certifiering och diplomering 

kan vara ett verktyg

• Normkritiskt tänkande och 

agerande, inte bara HBTQ

• Synliggör skillnader/ojämlikheter mellan könen 
och kategorier i samhället

• Skapande av inkluderande arbetsplatser



Kacklande höns och raka rör 
- Könsstereotypa föreställningar och kvinnoförakt

”Kvinnor tjafsar en hel del i arbetsgrupperna, det gör inte män, i alla fall inte om det 
är blandat. I kriminalvården, det var inte samma kackel. Mer rakt.” (Kvinna, 

studerande)

”Jag förväntades kunna sy dockor” (Kvinna, medarbetare)

”Jag fick gå ”tvättkurs” och förväntades inte kunna laga mat” (Man, medarbetare)

”Det är ju himla bra, för männen är ju så mycket starkare!! Dom är mycket starkare, 
det är ju jättepraktiskt, dom orkar mycket mer.”  (Kvinna, studerande)

Vem är välkommen? 



Olika förutsättningar för att upptäcka 
VO-branschen
- De flesta flickor/kvinnor vi frågade ”har alltid vetat” medan pojkar/män ofta 
uttryckte att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket

”Jag borde gjort det här mycket tidigare. Jag har arbetat 
med annat där jag tjänade dubbelt så mycket men vill inte 

gå tillbaka. Jag har jobbat med mansdominerade yrken, kört 
lastbil, lager, jobbat i Norge. /.../ Kände att jag ville ge nåt 
tillbaks, kände att pengar inte var så mycket värt.” (Man, 

medarbetare)



”Folk vet helt enkelt inte ens att våra jobb finns knappt. Typ 
som en gömd ö, ett härligt ställe. Folk vet inte om att det 
finns men det är väldigt härligt för de som testat på det. 

Det vore bra om fler visste om det, vi skulle få mycket bra 
människor (till branschen) då.” (Man, medarbetare)

”Beskriv skolan som öppen för alla. Det är en väldigt stor 
markör att ta ställning.” (Pojke, elev)

Praktik och feriejobb är ett effektivt sätt att 
öppna dörrar, möjliggöra för  minoritetsgrupper!



Marknadsföring och kommunikation 
- Vem vänder sig arbetsgivare och utbildningsanordnare till?

Vi har tittat på:

- Platsannonser

- Arbetsgivares och skolors hemsidor, texter och 
bilder



Vår bild av branschen



I platsannonser på AF:s hemsida signalerar 
2/13 arbetsgivare inom VO att de eftersträvar 
jämställdhet och mångfald

Exempel från en kommun:

”Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

Exempel från en kommun:
”För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden 

tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar 
mångfald.”



Bilder som förändrar världen 
/ Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson & Gävle kommun

”Vi på Gävle kommun har som ansvar att se till att alla som 
bor och lever i Gävle känner att de har möjlighet att 

förverkliga sig själva. Och där spelar bilder en väldigt viktig 
roll. 

Bilder - liksom förebilder – visar oss vad som är möjligt. 
Om du aldrig har sett någon som liknar dig göra en speciell 

sak, är det troligt att du själv inte ens kommer på tanken 
att försöka. 

Du kan inte bli vad du inte kan se.”  



”Alla har rätt att drömma 
och att drömma stort. Att 
drömma är att fortfarande 
se alla möjligheter. 
Fördomar och stereotyper 
blockerar de möjligheterna. 
/.../ 
Den här bildhandbok är till 
för dig som vill göra Gävle 
och världen lite bättre.”  



”Inkludera utan att markera”



Normkritisk 
checklista:



Vilka är våra slutsatser och 
rekommendationer?
Utbildning och kompetenshöjning i frågor om genus och 

normkritik i alla led, inte minst i toppen 

Medvetet värdegrundsarbete för att motverka avhopp i 
skola och arbetsliv och ”vidga normen”

HBTQ-certifiering och diplomering kan vara ett verktyg 
för inkluderingsarbete

Ge möjlighet att få prova på branschen genom till 
exempel praktik och feriejobb



Nyansera och bredda bilden av branschen, i text- och 
bildspråk och via yrkesambassadörer

Utbildade yrkeslärare ger mer toleranta och 
öppensinnade elever än outbildade lärare 

Genusperspektiv och normkritik integreras i 
handledarutbildningen 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare redovisar 
könsuppdelad statistik och enkäter, analyserar och 
skapar handlingsplaner

 Jämställdhet/mångfald finns med som ett eget 
kvalitetskriterium vid certifiering av VO-College


