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Inledning 
Det förberedande nationella ESF-finansierade projektet Fokus vård och omsorg genomfördes mellan 1 

december 2015 – 30 juni 2016. Projektet bygger på ett utredande arbete inom Vård- och 

omsorgscollege(VO-College) som pågick hösten 2014 och våren 2015. I grunden finns ett 

inriktningsbeslut angående huvudinriktningarna för ett utvecklingsprojekt inom ramen för VO-College 

som styrelsen fattade i maj 2014. Sex regioner har medverkat i arbetet med att identifiera utmaningar 

för kompetensförsörjningen inom branschen. Parallellt fördes en löpande dialog på nationell nivå med 

nationella aktörer med uppdrag och/eller intressen inom området. I detta arbete har flera strukturella 

och organisatoriska utmaningar för en fungerande kompetensförsörjning i branschen identifierats. 

Under det förberedande projektet har flera av de viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen 

inom vård och omsorg kartlagts, konkretiserats och analyserats. Hur VO-College kan bidra i den 

fortsatta utvecklingen har också utretts. 

 

Bakgrund 
Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren, det beror bland annat på den 

relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning1. Detta ökar behovet av 

undersköterskor inom vård- och omsorgssektorn, och för att uppnå en god personal- och 

kompetensförsörjning behöver vi bredda rekryteringsbasen till branschen. Att vård- och 

omsorgsbranschen (VO-branschen) är starkt könssegregerad är ingen nyhet - på riksnivå är mindre än 

var femte person som arbetar med vård och omsorg man. Detta gäller även för Örebro län, där 

kvinnomajoriteten till och med är något högre än riksgenomsnittet. Av de i länet som arbetar inom VO-

branschen är 82 procent kvinnor och 18 procent män - detta betyder alltså att män i nuläget utgör en 

stor outnyttjad kompetensresurs. 

Men varför ser det ut så? Hur kommer det sig egentligen att branschen lockar kvinnor men inte män? 

För att förstå mekanismerna bakom mäns och kvinnors yrkesval behöver vi även titta på studieval, 

eftersom mönstret återfinns även här, både på nationell och på regional nivå. Vi behöver granska hur 

arbetsgivare och skolor rekryterar och vem en vänder sig till i sin marknadsföring. Vi behöver titta på 

siffror och statistik, tidigare forskning och insatser – men även tala med de som studerar eller arbetar 

inom VO-branschen. Denna förstudie syftar till att göra nedslag inom dessa olika områden för att hitta 

flaskhalsar men också för att identifiera möjliga lösningar och vägar framåt. Idén till förstudien kommer 

från den rapport som Apel AB 2015 utförde på uppdrag av två regionala aktörer, Regionalt 

Resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län (projektet JämFÖR) och Region Örebro län/Vård- och 

omsorgscollege. Syftet med Apels uppdrag var att genom enkäter till lokala VO-College samt 

workshops riktade till den regionala styrgruppen ”identifiera och synliggöra problem, utmaningar och 

utvecklingsbehov kopplat till den könssegregerade branschen Vård- och omsorg i Örebro län”. 

Resultatet från rapporten visar att för att VO-College ska kunna ta sitt utvecklingsarbete till nästa nivå 

handlar det framför allt om att avgränsa, förtydliga och förankra framtagen kunskap. Denna förstudie 

är ett led i detta, och det övergripande målet är enligt den nationella ESF-ansökan att VO-College 

Örebro län ska ”analysera tidigare genomfört arbete och föreslå insatser för att bryta könssegregerad 

arbetsmarknad”. De frågeställningar som ligger till grund för rapporten är följande: 

 

                                                           
1 Yrkesprognos för undersköterskor, hämtad från Arbetsförmedlingen. 
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 Hur ser köns(o)balansen ut inom vård och omsorg i Örebro län? 

 Varför arbetar så få män inom vård och omsorg?  

 Hur talar flickor och pojkar, kvinnor och män inom vård och omsorg om genus och 

jämställdhet? 

 Hur kan VO-College arbeta för att bredda rekryteringsbasen? 

 

Tillvägagångssätt/metod 
Av det arbete som görs med genus och jämställdhet inom området på nationell, regional och lokal nivå 

och de exempel som ges i rapporten är endast ett urval. För uppdraget har valts att använda ett flertal 

olika typer av datainsamling. Anledningen till mångfalden i metoder är att skapa en så bred bild av 

arbetet med genus och jämställdhet som möjligt. Vi presenterar endast nedslag i de olika delarna och 

kan därför inte göra anspråk på att kunna presentera en helhetsbild av arbetet med jämställdhet inom 

VO-branschen. 

De metoder som använts i rapporten är som följer: 

 

Omvärldsspaning – rapporter, kartläggningar och studier
En utblick har gjorts på nationell, regional och lokal nivå för att undersöka hur en tidigare arbetat med 

jämställdhetsfrågor inom relevanta områden. Det handlar om sammanställningar av aktuell forskning, 

statliga rapporter och även studier som gjorts på lokal och regional nivå. Urvalet och avgränsningen 

har gjorts för att visa på en bredd i hur arbetet kan göras och vi kan inte göra anspråk på att presentera 

en helhetsbild av forskning och insatser i denna rapport.  

 

Statistik 

För att komplettera kvalitativa resultat behövs även statistik för att på en strukturell nivå kunna 

kartlägga och granska genusförhållandena. All statistik som relaterar till individer måste dels vara 

insamlad, analyserad och presenterad efter kön, dels spegla jämställdhetsfrågor och problem i 

samhället. Det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön utan den måste även 

leda vidare till analyser, mål och åtgärder för att vara meningsfull. Kön ska vara en övergripande och 

genomgående indelningsgrund i statistiken. Det innebär att alla uppgifter presenteras för kvinnor 

respektive män och det gäller i alla kombinationer av variabler. Det är viktigt att både uppmärksamma 

likheter och skillnader mellan könen. 

Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 

14§ framgår att:  

Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda 

skäl mot detta. 

Förordningen gäller alltså officiell statistik – statistik som publiceras av myndigheter som Skolverket, 

Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen och liknande. Men SCB menar 

dock i sin publikation Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys att all 
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individbaserad statistik2 bör vara könsuppdelad för att en ska kunna synliggöra skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor. 

Statistiken i denna rapport har hämtats både från lokala utbildningsanordnare och arbetsgivare men 

även från SCB samt databasen KOLADA. Det har varit svårt att få fram lokal statistik då det inte tycks 

finnas ett generellt sätt för verksamheterna att föra statistik på. Det har också varit svårt att få kontakt 

med rätt personer, förfrågningar har skickats ut på mejl men från flera av de kontaktade har 

återkoppling uteblivit. 

 

Fokusgrupper  
En fokusgrupp kan beskrivas som en intervju där en grupp människor samtidigt får frågor om ett visst 

tema eller en viss frågeställning. En samtalsledare guidar deltagarna genom processen och ställer 

frågor som sedan diskuteras. Genom att gruppen får diskutera tillsammans kan samtalsledaren både 

få konkreta svar på frågor men kan även observera samspelet mellan deltagarna och analysera sådant 

som sägs ”mellan raderna”. Sammanlagt hölls fyra fokusgrupper med deltagare från länet, samtliga 

grupper var könsblandade. En intervju hölls med gymnasieelever, en med komvuxelever samt två 

grupper med yrkesaktiva från verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Vid intervjuerna deltog två 

projektmedarbetare, den ena som samtalsledare och den andra antecknade och kom med inspel. 

Samtalen spelades in för att i efterhand kunna kontrollera att de antecknade citaten stämde överens 

med det som sagts. Utöver dessa fyra fokusgrupper hölls även två halvtimmeslånga gruppintervjuer 

med VO-Colleges regionala samordnare på tema jämställdhet. Samtalen dokumenterades i text. 

 

Text- och bildanalys 
För att förstå vem som lockas till VO-branschen är marknadsföring en viktig punkt att titta närmre på. 

Valet föll därför på en text- och bildanalys av arbetsgivares hemsidor och platsannonser, samt 

utbildningsanordnares hemsidor och informationsblad. Vi har tittat efter representation – vem syns 

och kan identifiera sig med personerna på bilderna? I analysen har vi tittat på inkludering utifrån kön, 

etnicitet, funktionsvariation, ålder samt sexuell läggning. Vi är medvetna om att en inte kan se vilket 

kön, läggning osv en person har bara genom att titta på bilder, men har här valt att göra en 

generaliserande tolkning. 

 

Språk - användandet av könsneutrala pronomen 
I rapporten har vi valt att, i den mån det är möjligt, använda ett könsneutralt språk. Därför används 

”en” istället för ”man” samt ”hen” istället för hon/han.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer, som t ex hushållsstatistik, där enpersonshushåll och 
hushåll som består av ensamstående kvinna eller man med barn, kan delas upp efter kön. 
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Resultat 
 

Utblick, nationella och regionala insatser 
 

Betyder en jämn könsfördelning per automatik jämställdhet?  
Arbete med jämställdhet kan ha olika fokus, kvantitativt och kvalitativt. En kvantitativ jämställdhet 

talar en om uppstår då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Om 

en arbetar med kvantitativ jämställdhet handlar det om att se till att det finns en jämn könsfördelning 

bland beslutsfattare, chefer, deltagare på utbildningar och liknande. Men betyder en jämn 

könsfördelning per automatik att det är jämställt? Nej – för att uppnå jämställdhet behöver en även 

arbeta kvalitativt – och fokusera på kvinnors och mäns livsvillkor. En behöver titta på 

samhällsstrukturer: värderingar, attityder och normer i samhället som gör att det manliga uppvärderas 

och det kvinnliga nedvärderas och arbeta för att förändra detta. Strukturer förändras inte 

nödvändigtvis i och med en jämn könsfördelning, och när det kommer till attityder på arbetsplatser 

riskerar en könsblandad grupp att befästa rådande normer om manligt och kvinnligt.  

Särskilt i branscher där det råder stor majoritet av ett kön är det större risk att personer av kön som är 

i minoritet i större utsträckning ses som bärare av stereotypa egenskaper kopplade till kön. I VO-

branschen kan det till exempel innebära förväntningar på att män intresserar sig mer för teknik, vill 

prata med vårdtagare om sport och är mer raka i sin kommunikation än kvinnor. I rapporten Vara med 

i gänget3 lyfter författarna risken med att könsroller befästs om en rekryterar endast utifrån syftet att 

kvantitativt jämna ut könsfördelningen: 

Även om fler män inom VO och fler kvinnor inom BA (bygg och anläggning) kan bidra till 

att förskjuta yrkenas könskodning, menar vi att de sätt varmed efterfrågan artikuleras 

inom programmen snarare förstärker traditionella könsnormer än utmanar dem. När det 

inte problematiseras varför män och kvinnor behövs, är risken stor att individerna kommer 

att betraktas utifrån könsstereotypa perspektiv. 

Det är alltså inte med nödvändighet så att en arbetsgrupp eller arbetsplats blir mer jämställd bara för 

att könsfördelningen jämnas ut. I antologin Fler män i förskolan4 poängteras vikten av att få in rätt män 

i branschen, inte rekrytera män i syftet att fylla en ”manlig” funktion. Då en genusförskola i Umeå 

startade upp förklarade förskolechefen att det i byggandet av en jämställd förskola inte i första hand 

handlade om att rekrytera utifrån kön på personalen utan ”i första hand om förmågan att reflektera 

över genus och jämställdhet”. Dessa insikter och reflektioner är viktiga att ha med sig genom 

rapportens kommande delar, där vi nu inledningsvis börjar med att titta på hur det kommer sig att VO-

branschen är så könssegregerad. 

 

Varför gör vi traditionella studieval? 

                                                           
3 Vara med i gänget – yrkessocialisation och genus i två yrkesgymnasieprogram är en rapport från IFAU från 
2013. Där har studier gjorts på hur ungdomar på Bygg- och anläggningsprogrammet respektive VO-programmet 
påverkas av att befinna sig i minoritet. Länk: 
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-
genus-i-tva-gymnasieprogram/  
4 Fler män i förskolan är en antologi framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), baserad på 
erfarenheter och forskning om just män i förskolan, och hur en kan arbeta för att locka fler män till yrket. 
Antologin är relevant på grund av dess fokus på hur det kan vara att arbeta som man i ett kvinnodominerat 
yrke, vilka utmaningar som finns och hur en kan bredda rekryteringen.  

http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-genus-i-tva-gymnasieprogram/
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Vara-med-i-ganget--Yrkessocialisation-och-genus-i-tva-gymnasieprogram/


7 
 

Ungdomsgymnasiets yrkesprogram är i större utsträckning könssegregerade jämfört med de 

studieförberedande programmen. Flickor dominerar på exempelvis barn- och fritidsprogrammet samt 

VO-programmet, medan pojkarna till exempel är i majoritet på bygg-, teknik- och fordonsprogrammen. 

Detta speglas även på vuxenutbildningar och i arbetslivet. Under läsåret 2014/2015 var fördelningen 

av elever på VO-programmet 82 procent flickor och 19 procent pojkar på nationell nivå.  

Tabellerna nedan visar fördelningen av flickor och pojkar på ungdomsgymnasiets VO-program. 

Motsvarande siffor för Örebro län var 86 procent flickor och 14 procent pojkar, alltså en lägre andel 

pojkar än genomsnittsnivån i landet. 2015/2016 har andelen pojkar som läser en VO-utbildning i länet 

ökat med 3 procentenheter till 17 procent. Det finns lokala skillnader mellan kommunerna, detta har 

också att göra med att ett litet antal ger större procentuella förändringar. I Örebro kommun har 

andelen pojkar på VO-programmet ökat från 9 procent år 2013/2014 till 21 procent år 2015/2016, en 

markant ökning där det vore intressant att studera orsakerna till ökningen närmre.  

I VO-College Örebro län ingår fem gymnasieskolor och sju komvuxutbildningar, det har dock inte varit 

möjligt att få fram statistik från enbart de utbildningsanordnare som har en certifiering från VO-

College. I länet 2015 hade 32 procent av eleverna på VO-programmet utländsk bakgrund, 25 procent 

av eleverna hade högutbildade föräldrar, vilket visar att majoriteten av eleverna på en VO-utbildning 

har svensk bakgrund och föräldrar med högst gymnasial utbildning. 
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Det finns en rad studier och rapporter som sammanställt vad som påverkar flickors/pojkars och 

kvinnor/mäns studieval. Nedan presenteras ett antal identifierade problemområden baserade på 

tidigare rapporter och undersökningar. 

Förväntningar utifrån kön påverkar studieval 
Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad mellan olika yrken och enligt Välja yrke5 kan 

detta i sig vara en förklaring till att ungdomar fortsatt gör traditionella val till gymnasiet och att 

förändringar går långsamt. Könsuppdelningen beror på djupt rotade föreställningar om könsroller 

och yrkesidentiteter, vad män och kvinnor kan och bör arbeta med. Det finns vissa egenskaper 

kopplade till yrkesroller som är ”kvinnligt” eller ”manligt” kodade. Att vara omhändertagande, 

serviceinriktad och inkännande är egenskaper som premieras inom vården och förknippas med 

kvinnor, medan fysisk styrka, teknik och oräddhet som förknippas med till exempel byggbranschen är 

egenskaper kopplade till män. Den allmänna uppfattningen i samhället att det finns vissa yrken som är 

för kvinnor och vissa som är för män kan hindra personer att söka till utbildningar där de vet att de blir 

normbrytande och i minoritet. 

Familj och vänners val spelar roll 
Om en inte har kunskap kring hur studieval kan påverka framtiden och yrkeslivet söker en denna 

kunskap hos andra – som familj och kompisar. Detta kan leda till att en väljer att gå i föräldrars fotspår, 

eller kanske söker samma gymnasieprogram som sina vänner. Skolverket har sammanställt ett antal 

rapporter angående studieval, där det visar sig att föräldrarnas utbildningsbakgrund har störst 

påverkan på ungdomars val till gymnasiet. Elever med lägre utbildade föräldrar söker sig i större 

utsträckning till de yrkesinriktade programmen jämfört med elever med högre utbildade föräldrar.  

Studie- och yrkesvägledning som hjälper eller stjälper 
För att kunna göra välgrundade studieval krävs en kunskap om och förståelse för vilka olika 

valmöjligheter som finns inför ett val till gymnasiet. Studie- och yrkesvägledare (SYV) bidrar till ökad 

kunskap och minskar även risken för felval och avbrutna studier, och underlättar etablering på 

arbetsmarknaden. SYV med kompetens inom genus och jämställdhet kan aktivt arbeta med att 

öppna upp valmöjligheter som ungdomar inte tänkt på, till exempel kan pojkar ges information om 

VO-programmet. En bristande studie- och yrkesvägledning lyfts i flera rapporter fram som en 

anledning till varför flickor och pojkar fortsatt väljer till gymnasiet enligt traditionella mönster. 

Under 2015 genomfördes en kartläggning i Örebro län av studie- och yrkesvägledningen på uppdrag 

av Region Örebro län6. Kartläggningen visar att SYV i både gymnasieskola och vuxenskola är medvetna 

om sitt uppdrag och att vägledningen ska vara integrerad i övrig skolverksamhet, men att det inte ser 

ut så i praktiken. Studie- och yrkesvägledning ses som en ”kringaktivitet”, detta bekräftas även i 

nationella undersökningar av Skolverket. En av de största utmaningarna ser länets SYV som 

svårigheten med att få samtliga personalkategorier i skolan att engagera sig för att eleverna ska stärkas 

i sin medvetenhet och kunskap kring studieval.  

Den del av kartläggningen som berör normbrytande studieval utifrån könstillhörighet, kulturell 

bakgrund och liknande nämner endast kortfattat att: ”det finns en medvetenhet om detta uppdrag på 

                                                           
5 Välja yrke är slutbetänkandet av yrkesprogramutredningen från 2015. I utredningen identifieras ett antal 
problemområden och förslag till lösningar och vidare åtgärder. Adress till onlineversionen av slutbetänkandet: 
http://www.regeringen.se/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf  
6 Hela rapporten Kartläggning av uppdraget studie- och yrkesvägledning finns på 
https://www.regionorebrolan.se/Files-
sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Utbildning%20och%20arbetsmarknad/D
okument/Rapport%20syvkartl%C3%A4ggningen.pdf?epslanguage=sv.  

http://www.regeringen.se/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Utbildning%20och%20arbetsmarknad/Dokument/Rapport%20syvkartl%C3%A4ggningen.pdf?epslanguage=sv
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Utbildning%20och%20arbetsmarknad/Dokument/Rapport%20syvkartl%C3%A4ggningen.pdf?epslanguage=sv
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Utbildning%20och%20arbetsmarknad/Dokument/Rapport%20syvkartl%C3%A4ggningen.pdf?epslanguage=sv
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vissa håll även om den samlade bilden är att det återstår mycket på området.” Exempel lyfts fram men 

analyseras inte vidare, förklaras som ”försök” utan djupare reflektioner om vad försöken inneburit 

eller vilka resultat de gett. SYV har stort inflytande, därför är det viktigt med kompetens inom 

normkritik och jämställdhet. Vid ett telefonsamtal med en SYV i en av länets kommuner tillfrågades 

hen hur de på skolan arbetade för att rekrytera fler män. Svaret blev att det inte gjordes några riktade 

insatser, utan ”vi fyller ju våra platser ändå”. Här blir det tydligt att SYV behöver kompetens och 

förståelse i frågor om genus och jämställdhet för att öppna upp utbildningen, att det inte endast bör 

handla om att fylla platser på utbildningen. 

Feriejobb och praktik kan uppmuntra till normbrytande studieval 
För att få medvetenhet om de valmöjligheter som finns inför att en ska börja gymnasiet kan feriejobb 

och praktik vara viktiga nycklar. Okunskap om vad vissa yrken egentligen handlar om kan leda till att 

en väljer bort dessa på grund av förutfattade meningar.  Ungdomar som får pröva på olika yrken genom 

praktik eller feriejobb kan uppmuntras till att göra normbrytande studieval då de får upp ögonen för 

vad arbetet innebär. Enligt en rapport från SKL uppger fyra av tio som feriearbetat att de kan tänka 

sig ett liknande yrke i framtiden. I flera kommuner i landet arbetar man medvetet med feriearbete 

som en nyckel för att möjliggöra för ungdomar att välja otraditionellt.  

I Fler män i förskolan finns flera exempel på hur kommuner arbetar med feriejobb för att bryta normer. 

Bland annat väljer flera kommuner att strategiskt placera ut pojkar på arbetsplatser med 

kvinnomajoritet som förskolor, och flickor på arbetsplatser med mansmajoritet som till exempel 

hockeyskola eller vaktmästeri. Detta för att en ska få möjlighet att pröva på yrken som en kanske inte 

tänkt sig innan. Jönköpings kommun uppger att de medvetet placerar fler pojkar på samma förskola 

istället för en och en på olika. 

I Örebro län pågår just nu planering för ett praoprogram på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) där 

ungdomar från länets högstadieskolor ska få en tydligare bild av hur bred VO-branschen är och vad en 

kan arbeta med efter avslutad utbildning. Då det enligt personen som ansvarar för framtagningen av 

praktikprogrammet är vanligt att prao-elever får tillbringa mycket tid i sjukhusens kök eller tvättstugor 

är syftet med detta program att göra praktiken mer intressant och givande för eleverna. Många elever 

har upplevt praon som tråkig och enformig, de har inte fått testa på olika arbetsuppgifter utan fått vika 

tvätt och plocka disk. I det planerade praoprogrammet ska studiebesök istället göras på USÖ:s alla 

avdelningar för att eleverna ska få uppleva mångfalden av arbetsuppgifter en kan ha efter en VO-

utbildning. Eleverna ska få se helikopterplattan, lära sig om säkerhet och beredskap och göra 

studiebesök på ambulansen. Det ska finnas kontaktpersoner på varje avdelning som eleverna träffar 

och genom programmet ska de få en mer meningsfull praktik.  

Något som enligt flertalet rapporter är relevant att uppmärksamma är vikten av ett gott mottagande 

på praktikplatsen - väl utbildade handledare och väl utvalda praktikplatser, där det finns ett förankrat 

värdegrundsarbete.  

Att vara i minoritet som elev 
Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke visar att minoriteter hoppar av utbildningar i 

större utsträckning, det är vanligare att pojkar avbryter studier på VO-programmet än flickor. På 

program där pojkar är i majoritet, som till exempel byggprogrammet, avbryter flickor sina studier i 

högre utsträckning. Anledningarna kan vara att det underrepresenterade könet exempelvis 

särbehandlas. Insatser görs för att locka det underrepresenterade könet till utbildningen – men färre 

saker görs för att behålla de som väl kommit dit.  

Studien Vara med i gänget visar på att det finns både för- och nackdelar att som pojke läsa en VO-

utbildning. Pojkarna uppskattas och är väl medvetna om att de är eftertraktade, i studien uttrycker de 
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en självklar förväntan om att deras kön kommer att ge dem fördelar i framtida rekrytering. Pojkar 

riskerar dock att underskattas på grund av sitt kön, både vårdtagare och medarbetare kan ha 

föreställningar om att de inte kan utföra alla de delar som ingår i VO-yrket. När de kommer ut på 

praktik kan de nekas att utföra sitt arbete då vissa vårdtagare vägrar att ta emot hjälp av män, till 

exempel vid duschar och intimhygien. Förutom att detta givetvis är jobbigt för pojkarna leder det även 

till en ökad arbetsbörda på de kvinnliga medarbetarna i slutänden.  

Utbildade yrkeslärare leder till ökad inkludering 
I Välja yrke lyfts behovet av att kompetensutveckla yrkeslärare inom genus och jämställdhet för att 

kunna arbeta med värdegrundsarbete på skolan. En studie från SCB visar att det finns en koppling 

mellan elevers attityder och lärarnas utbildningsnivå. SCB har med hjälp av enkäter undersökt 

gymnasieelevers attityder gentemot muslimer, invandrare, judar, romer och HBTQ7-personer. 

Intoleransen är högre inom yrkesprogrammen jämfört med de högskoleförberedande programmen. 

På skolor med låg andel utbildade pedagoger var elevers intolerans högre jämfört med de skolor 

som har en högre andel. I en yrkeslärarexamen ingår att läraren ska: 

Visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling av elever, samt förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett 

jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. 

Det behövs i dagsläget ingen lärarlegitimation för att arbeta som yrkeslärare, att öka andelen 

utbildade yrkeslärare är inte bara viktigt för själva yrkeskompetensen utan för att säkerställa att 

skolans värdegrund kommuniceras och att en arbetar med jämställdhet och inkludering. I en 

utredning som Skolverket genomfört uppger 68 procent av de tillfrågade yrkeslärarna att de alltid eller 

oftast arbetar med värdegrund inför kommande arbetsplatsförlagt lärande – däremot uppger endast 

28 procent av lärarna att de arbetar med APL-platsens handledare för att förankra skolans värdegrund. 

Då en betydande del av yrkesutbildningar förläggs till arbetsplatser är detta en mycket viktig och 

allvarlig insikt. I Vara med i gänget lyfts det av yrkeslärare att pojkar särbehandlas av 

praktikhandledare, får förmåner och behandlas med särskilt överseende, medan praktikhandledarna 

menar att det är vårdtagarna som gör skillnad på kön. 

Enligt rekommendationer från Skolverket måste skolor och arbetsplatser arbeta med värdegrund 

och inkludering för att personer som gjort normbrytande studieval ska fullfölja sina studier men även 

för att de ska stanna kvar inom branschen. Att komma från en skolmiljö där en aktivt arbetat med 

inkludering för att sedan komma ut på en arbetsplats där detta inte sker kan resultera i att en söker 

sig från arbetsplatsen eller branschen i stort. En av de viktigaste sakerna Skolverket trycker på i sina 

rekommendationer är att se till att arbetet förankras uppifrån för att få genomslagskraft.  

Att arbeta som man inom vård och omsorg 
Studien Män inom vård och omsorg – att arbeta i en kvinnodominerad bransch8 har genom 

fokusgrupper och dialogcaféer försökt fånga mäns och kvinnors erfarenheter av att arbeta inom vård 

och omsorg. På frågan hur det kommer sig att de började arbeta med vård och omsorg svarar männen 

i större utsträckning än kvinnorna att det var på grund av en slump, men att de medvetet valt att arbeta 

kvar. Männen i studien uttrycker att det är svårt att komma in i arbetsgruppen som ensam man, både 

                                                           
7 HBTQ är en förkortning som står för Homosexuell, Bisexuell, Transperson och Queer. Förkortningen rör 
könsidentitet och sexuell identitet och används till exempel när man pratar om gruppen HBTQ-personer. 
8 Under våren 2014 gick VO-College, Länsstyrelsen i Kronoberg och dåvarande Regionförbundet södra Småland 
(nu Region Kronoberg) samman för att arbeta med män som arbetar inom en kvinnodominerad bransch. Arbetet 
resulterade i studien Män inom vård och omsorg – att arbeta i en kvinnodominerad bransch. Länk till studien: 
http://www.jamstall.nu/hur-ar-det-att-vara-man-och-arbeta-inom-vard-och-omsorg-9712/  

http://www.jamstall.nu/hur-ar-det-att-vara-man-och-arbeta-inom-vard-och-omsorg-9712/
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utifrån bemötande från kollegor men även från brukare. Männen uttrycker att de särbehandlas, men 

att det kan vara både positivt – t ex att vissa chefer är mer positivt inställda till männen än kvinnorna, 

men också negativt – att de inte förväntas kunna utföra uppgifter lika bra som sina kvinnliga kollegor. 

Flera av männen i studien uppger att de får uppskattning från patienter och vårdtagare både för det 

arbete de utför men även enbart i egenskap av att vara man. Både män och kvinnor lyfter att 

arbetsdelningen är en utmaning – tekniska uppgifter kan till exempel oftare läggas på män utifrån 

förväntningar på kön. 

Fler män i förskolan visar på behovet av att visa att nyanställda män är anställda på grund av sin 

kompetens, inte sitt kön, att det inte finns en förväntan på dem att vilja bygga kojor eller spela fotboll. 

Forskning som gjorts på män som jobbar i förskolan visar att de inte vill vara i förskolan på grund av 

att de är män, de vill istället delta i barns utveckling och lärande och bidra till verksamhetens kvalitét 

på samma villkor som anställda kvinnor.  

Slentrianmässigt kvinnoförakt på arbetsplatsen 
I doktorsavhandlingen Det osynliggjorda ledarskapet har författaren Klara Regnö studerat kvinnliga 

chefer som arbetar i omsorgsverksamhet med en stor majoritet kvinnliga anställda. Cheferna talar i 

allmänhet om sig själva som kompetenta individer, men då författaren sammanställt sitt 

intervjumaterial konstaterar hon att cheferna när de beskriver kvinnor som kollektiv är 

generaliserande och negativa. Kvinnliga anställda uppfattas vara på ett särskilt sätt och gärna 

involvera mycket känslor i arbetet – på ett sätt som cheferna ser som negativt. Kvinnors sociala samtal 

på raster avfärdas som ”dravel”, ”skvaller” och ”bludder” – ”oviktigt tjejsnack”. Cheferna beskriver 

kvinnor i grupp på motstridiga sätt: både att de eftersträvar konsensus och vill vara sams – något som 

enligt cheferna gör att det ältas problem – samtidigt som de beskrivs som mer grälsjuka och att de 

sprider ”skitsnack och tjafs”. Beskrivningarna av kvinnor är inte konsekventa – cheferna har inte 

samma bild av sig själva och sina kvinnliga kollegor som de har av sina underordnade. Egenskaper som 

hos medarbetarna lyfts som negativt, till exempel ”skvaller” kan av kvinnliga chefer omförhandlas till 

socialt ”småprat” i positiv bemärkelse, när det är cheferna som gör det. Cheferna säger nästintill 

ingenting positivt om kvinnor i grupp, och de negativa föreställningarna om kvinnor får också förklara 

varför så få män arbetar inom VO. Lönen är för låg, yrket är för lågt värderat och sysslorna intresserar 

inte män – det är inte kvinnor som valt VO, det är män som valt bort det. Problem som cheferna 

menar att kvinnor orsakar i egenskap att vara kvinnor visar studien på egentligen handlar om problem 

i organisationen på arbetsplatsen. Studien visar att en inte är fri från kvinnoförakt och förtryck bara på 

grund av att kvinnor är i majoritet, utan snarare att den nedsättande jargongen om kvinnor ”sitter i 

väggarna” och upprätthålls slentrianmässigt av både chefer och medarbetare. 

Trivsel bland medarbetare i Örebro län 
Nationell forskning visar på att grupper som är i minoritet generellt trivs sämre på arbetet än de som 

är i majoritet. I Örebro län bekräftas bilden om en tittar på de medarbetarenkäter som finns att tillgå i 

statistikdatabasen KOLADA. Tre kommuner samt Region Örebro län har registrerat uppgifter angående 

Hållbart medarbetarengagemang-index (HME). HME är ett verktyg framtaget av SKL för att utvärdera 

arbetsgivarpolitiken i kommun och landsting. Detta görs genom en enkät - HME-enkäten - innehållande 

nio frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. 

Enkäten har fokus på områdena ledarskap, motivation samt styrning och kan användas fristående 

eller tillsammans med en medarbetarenkät. Ett index tas fram utifrån medarbetarnas svar, indexet är 

en totalsummering av de olika områdena. Ju högre procent-tal, desto högre medarbetarengagemang 

känner de anställda. 

Det resultat som går att få fram via KOLADA visar att kvinnor i VO-branschen i länet generellt har ett 

något högre HME-index än männen, samt att kommunanställda kvinnor har högst HME-index. 
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Tabellen nedan visar endast enkätsvar från 2013 och det hade varit intressant att titta på fler enkäter 

för att se utvecklingen över tid. 

 

Män som arbetar inom vård och omsorg byter bransch i större utsträckning än kvinnor, både på 

nationell och regional nivå. I Örebro län visar statistiken i tabellen nedan att kvinnor som gått en 

gymnasial VO-utbildning i betydligt större omfattning finns kvar i branschen jämfört med männen 

samma år som avslutad utbildning. 23 procent av männen återfinns i en annan bransch än vård och 

omsorg, jämfört med 10 procent av kvinnorna.  

 

När en granskar tabellen ovan är det tydligt och anmärkningsvärt att det i Örebro län är lika vanligt 

för en man som gått en VO-utbildning att finnas kvar i branschen som att arbeta i en annan bransch. 

Det är också en betydligt större procentuell andel män än kvinnor som studerar, befinner sig i öppen 

arbetslöshet eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

HBTQ-personers utsatthet på arbetsplatsen 
I rapporten HBT-arbetet i Örebro läns landsting 2010-2014, En uppföljning av HBT-programmet, 

genomförda aktiviteter och utmaningar beskriver Örebro läns landsting vikten av att uppmärksamma 

heteronormativitet, en bakomliggande orsak till såväl diskriminering som kränkning av normbrytande 

personer. Att tänka heteronormativt innebär att utgå ifrån att alla är heterosexuella, att alla är det 

kön som de ser ut att vara och att alla trivs i den kropp som de föds i. Det vill säga att uppfatta 

heterosexualitet och traditionella könsroller och könsidentiteter som normala, givna och förväntade 

och annat som avvikande. En grundläggande förutsättning för ett likvärdigt bemötande är insikten om 
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våra olikheter och hur det påverkar oss som människor. Det kräver en förmåga att tänka utanför givna 

mönster och ett öppet förhållningssätt där vi vågar se möjligheter i våra olikheter. Vidare nämns i 

rapporten vikten av att som personal få vara sig själv. I studier av hur personal ur HBT-gruppen 

upplever att arbeta i en heteronormativ vårdmiljö uppmärksammas att det finns anställda ur HBT-

gruppen som döljer sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck på grund av rädsla för 

diskriminering. Studien visar att möjligheten att skapa nära relationer till sina arbetskamrater är 

beroende av i vilken utsträckning man kan vara öppen. Detta kan leda till ett exkluderande av personer 

ur HBT-gruppen. Det finns även anställda som har svårt att veta hur de ska förhålla sig till personer ur 

HBT-gruppen på grund av egen okunskap.  

 

Många medarbetare avstår från att berätta om sitt privatliv på grund av rädsla för fördomar 

gentemot homo-, bisexuella och transpersoner. Enligt forskning genomförd av Arbetslivsinstitutet så 

upplever hälften av alla homo- och bisexuella att deras kollegor har fördomar. En fjärdedel säger att 

det förekommer trakasserier på arbetsplatserna. Att arbeta med värdegrund och frågor som rör 

jämställdhet, jämlikhet och HBTQ är viktigt inte bara för att anställda ska känna sig trygga på 

arbetsplatsen, men även för att anställda ska bemöta patienter på ett inkluderande sätt. 

 

HBTQ-certifiering/diplomering som metod för att öka inkludering 
På flera håll i Örebro län har verksamheter med hjälp av RFSL9 HBTQ-certifierats eller diplomerats. En 

HBTQ-certifiering/diplomering är enligt RFSL ”ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl 

arbetsmiljö som bemötande.” Efter en avslutad HBTQ-certifiering ska: 

 de anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av 

normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer. 

 verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, 

samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv. 

Det är viktigt att samtliga anställda deltar i utbildningen för att verksamheten ska 

certifieras/diplomeras. Utbildningen genomförs under en femmånadersperiod och verksamheten ska 

utse en HBTQ-grupp vars uppgift är att – med hjälp av utbildare från RFSL – ta fram en handlingsplan 

för HBTQ-frågor på arbetsplatsen. Utöver fyra halvdagars utbildning för samtlig personal har HBTQ-

gruppen två workshoptillfällen. Fokus i utbildningen ligger på normkritik och inkludering och den 

anpassas för aktuell verksamhet, en granskar även formuleringar i styrdokument och liknande utifrån 

ett normkritiskt perspektiv. Föreläsningar varvas med workshops och värderingsövningar. 

För att en verksamhet ska certifieras ska all personal i ledningsposition samt 95 procent av övrig 

personal deltagit under utbildningstillfällena. En HBTQ-diplomering är billigare och inte lika 

omfattande som en certifiering, men har samma krav på deltagande av ledning och övrig personal. Det 

är viktigt för att arbetet ska fortsätta även efter utbildningen att ledningen tar frågorna på allvar och 

driver dem vidare på t ex arbetsplatsträffar. I Örebro län utförs utbildningarna av RFSL Örebro, flera 

ungdomsmottagningar i länet, USÖ:s STD-mottagning samt en vårdcentral har HBTQ-certifierats via 

RFSL. Äldreboendet Elgströmska i Örebro kommun, stadsbyggnadsförvaltningen och Örebro kommuns 

                                                           
9 RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter är en ideell organisation som 
grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-
personer som för alla andra i samhället. RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt 
växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige. Läs mer på 
www.rfsl.se. 

http://www.rfsl.se/
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förvaltning för funktionshindrade har genomgått en HBTQ-diplomering. En certifiering av RFSL Örebro 

kostar 105 000 kronor för 25 deltagare, en diplomering för 30 personer kostar 19 900 kronor. 

En farhåga från samordnaren för HBTQ-frågor inom Region Örebro län är att det är sårbart med att 

lokalföreningar som RFSL Örebro skulle vara för små för att klara den stora efterfrågan som finns på 

området. Däremot finns en styrka hos dem att ha Riksförbundet RFSL som står bakom utbildningarna 

med kompetens och nationell samordning. 

Precis i slutskedet av vår kartläggning kom information om att RFSL lanserat en webbutbildning. Kursen 

innehåller fyra moduler: Normer, HBTQ-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt 

Bemötande. Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra. Den som vill kan gå hela kursen på en 

gång under cirka två timmars tid, men RFSL rekommenderar att gå en eller högst två av modulerna per 

dag, eftersom reflektion är en viktig del av kursinnehållet. Enligt RFSL:s hemsida varvar utbildningen 

”pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för 

reflektion”.  Priset för en licens är 395 kronor för 1-199 användare, 200-499 användare ger 15 procent 

rabatt, 500 användare och uppåt ger 25 procent rabatt. 

 

Text- och bildanalys: Hur marknadsförs vård- och omsorgsbranschen i Örebro län? 
Beroende på vem som känner sig representerad och inkluderad i text och bild når vi olika målgrupper. 

Genom att studera såväl texter i platsannonser som bild och text på arbetsgivares och 

utbildningsanordnares hemsidor kan vi få en förståelse för vem som kan känna sig manad att söka sig 

till VO-branschen. Nedan presenteras en analys gjord på lokala arbetsgivare, tolv kommuner samt 

Region Örebro län, samt samtliga utbildningsanordnares hemsidor. Till vår hjälp i analysen använde vi 

oss av Bilder som förändrar världen, en handbok som beskrivs i kommande stycke och som vi 

rekommenderar för inspiration angående hur en kan arbeta inkluderande med text och bild. 

 

Att arbeta med bildspråk för ökad inkludering - ett 

exempel från Gävle kommun 

Tillsammans med Tomas Gunnarsson, även känd som 

”Genusfotografen”, tog Gävle kommun fram Bilder som 

förändrar världen - en handbok om hur en kan använda bilder 

för att arbeta normkritiskt, genusmedvetet och 

inkluderande10. Genom att räkna antalet män och kvinnor på 

de bilder som använts av Gävle kommun i 

marknadsföringsmaterial, samt även bredda granskningen till 

att innefatta bland annat ålder, könsuttryck, hudfärg och 

funktionsförmåga blev det snabbt tydligt att 

marknadsföringsmaterialet inte speglade Gävles invånare. 

Det visade sig också att pojkar och män generellt var aktiva på 

bilderna medan flickor och kvinnor var passiva. Handboken 

lyfter vikten av att synliggöra minoriteter, genom inkludering utan markering. Detta innebär till 

exempel att låta samkönade par illustrera texter som inte har med sexuell läggning att göra och låta 

personer med funktionsnedsättning illustrera texter som inte har med funktionsvariation att göra – 

utan ”vem som helst ska få representera människan, medborgaren, Gävlebon, i vilket sammanhang 

                                                           
10 Länk till handboken finns här: http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-och-informationsmaterial/Bilder-
som-forandrar-varlden/  

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-och-informationsmaterial/Bilder-som-forandrar-varlden/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-och-informationsmaterial/Bilder-som-forandrar-varlden/
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som helst”. Handboken tipsar om hur en kan undvika att fotografera kvinnor och män på 

könsstereotypa sätt, samt presenterar en rad normbrytande förebilder. Det finns slutligen även 

checklistor där en själv snabbt och smidigt kan analysera hur inkluderande och genusmedvetna ens 

bilder är:  

Checklistan är tagen från Bilder som förändrar världen, s. 56 

 
Text- och bildanalys av hemsidor  
För att undersöka hur Örebro läns offentliga arbetsgivare samt utbildningsanordnare marknadsför sig 

har vi granskat deras hemsidor, i både text och bild. Vi har tittat på länets tolv kommuner samt Region 

Örebro län.  

 
VO-College Örebro läns offentliga arbetsgivare 
Vid en granskning av bilder på de offentliga arbetsgivarnas hemsidor kan en se skillnader i hemsidornas 

utformning. På vissa sidor förekommer inga bilder alls kopplade till vård och omsorg, utan 

verksamheten beskrivs enbart i text. Några kommuner har valt att lägga ut bilder på miljöer mm som 
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inte har några människor med på bilden. I flera fall hittar vi bilder som är tänkta att representera 

verksamheten inom vård och omsorg och som stärker föreställningen att detta är en bransch för 

kvinnor, några exempel följer nedan. 

 

  

 

 

Majoriteten av personer som avbildas på arbetsgivarnas hemsidor är vita kvinnor, vi har hittat en 

bild där män och kvinnor som tycks vara kollegor finns på bild tillsammans. Den är dock inte 

oproblematisk i sig ur genussynpunkt, då kvinnan står vid sidan av i bakgrunden och uppskattande 

tittar mot mannen, samtidigt som hon är på väg att servera någon dryck. Kvinnan är mer oskarp, 

kameran har fokus på mannen, som uppfordrande möter betraktarens blick. De bär dessutom olika 

typer av klädsel, vilket tyder på olika yrkesroller – dock oklart vilka. Hade de stått bredvid varandra och 

båda tittat in i kameran (eller på varandra) hade bilden varit mindre problematisk. Att både en äldre 

och en yngre medarbetare är med är dock positivt.  
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VO-College Örebro läns utbildningsanordnare  
Av de fem ungdomsgymnasier som ingår i VO-College har fyra någon eller några bilder på den sida som 

handlar om VO-programmet. Vid tiden för kartläggningen finner vi sammanlagt tio bilder med totalt 

sex män och tolv kvinnor, alltså dubbelt så många kvinnor som män. Endast en bild har både män och 

kvinnor tillsammans på samma bild. En övervägande majoritet av personerna på bilderna är vita, det 

finns ingen person med en synbar funktionsnedsättning på någon av bilderna. På en av hemsidorna 

finns följande bilder sida vid sida:  

 

 
 

 

 
 

 

De två kvinnorna på bilden tar hand om dockor, medan mannen på bilden till höger syns i vad som 

verkar vara en sjukhusmiljö, med en anatomisk modell av ett hjärta intill sig. Bilder som dessa 

förstärker tanken om att det i första hand är kvinnor som intresserar sig för omvårdnad. Här hade 

en kunnat göra det omvända och istället visat två män som tar hand om barnen, eller både kvinnor 

och män tillsammans. På fyra av gymnasieskolornas hemsidor finns det citat eller intervjuer med 

personer som studerar eller arbetar inom vård och omsorg. Av de sju är det endast en man, resten är 

kvinnor.  

På hemsidorna för vuxenutbildning är det endast ett fåtal bilder som föreställer personer, flera har 

miljöbilder eller bilder på skolbyggnaden. På en sida finns en person i vårdkläder men bilden visar inte 

ansiktet, på en annan återfinns en vit man som tar blodtrycket på vad som tycks vara en vit, kvinnlig 

patient.  

När det gäller textinnehållet varierar det mellan skolorna – tydligt är dock att gymnasieskolorna 

generellt satsar mer på marknadsföring av sina utbildningar jämfört med de utbildningar som riktar sig 

till vuxna, de är även mer utförliga i beskrivningen av karriärvägar. Det är varierande hur utförliga 

utbildningsanordnarna är i beskrivningen av möjliga karriärvägar, vissa nämner polis och 

räddningstjänst, något som kan tyda på att en vill attrahera fler män att söka. En utbildningsanordnare 

nämner laboratoriebiträde som karriärväg trots att detta utgör en liten del av yrkesgrupperna – 

samtidigt som flera inte nämner större yrkesgrupper som till exempel beteendevetare och 
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socionomer. Varken ungdomsgymnasier eller vuxenutbildningar nämner yrkeslärare som en möjlig 

karriärväg. 

Sammanfattning av hemsideanalys 
Sammantaget skulle både arbetsgivare och utbildningsanordnare kunna bli bättre på att vara 

inkluderande i sina val av bilder, både utifrån representation av kön men även utifrån etnicitet, ålder, 

könsuttryck och funktionsvariation.  

Textanalys av platsannonser 
Vi har granskat platsannonser för VO-branschen från länets 13 offentliga arbetsgivare för att 

undersöka hur jämställdhet, genus och mångfald omnämns – vem talar annonserna till? Samtliga 

arbetsgivare framhåller krav på kompetens, personlig lämplighet mm. I vår undersökning tittade vi på 

annonser i Platsbanken, på Arbetsförmedlingens hemsida.  

Av samtliga 13 offentliga arbetsgivare inom vård och omsorg i Örebro län var det vid tiden för vår 

kartläggning enbart två som i sina platsannonser formulerade sig på ett sådant sätt att sökanden kan 

tolka in att arbetsgivaren vill främja jämställdhet men också mångfald på arbetsplatserna. Dessa 

formulerar sig på följande sätt i sina respektive platsannonser:  

Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

Samt 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla 

sökande och eftersträvar mångfald. 

Att som arbetsgivare använda en signatur i samtliga platsannonser som lyfter jämställdhet och 

mångfald sänder en signal till eventuella arbetstagare att frågorna är viktiga och prioriteras. 

 

Fokusgrupper med elever och medarbetare i Örebro län  
Totalt genomfördes fyra fokusgrupper med deltagare från Örebro län. En grupp med ungdomar som 

läser VO-programmet på gymnasiet, en med vuxna vård- och omsorgsstuderande, samt två grupper 

med medarbetare inom funktionshinderomsorgen. Resultaten från fokusgrupperna presenteras 

nedan, tematiserade efter de frågeställningar som intervjuerna baserades på. 

Vägen till VO-branschen 
Anledningarna till varför en sökt sig till VO-branschen varierade i fokusgrupperna, dock är det möjligt 

att urskilja vissa återkommande påståenden. Bland kvinnorna var den vanligaste förklaringen ”jag har 

alltid har vetat att jag vill jobba inom vården”. Flera kvinnor bland både studerande och medarbetare 

och en enstaka man uppgav att de har nära familj som arbetar inom vården och att det har inspirerat 

dem. Kvinnor nämner i större utsträckning än män själva omhändertagandet av människor som en 

anledning att söka sig till branschen. För gymnasieungdomarna påverkade inte kontakt med SYV valet 

av utbildning, däremot nämner några av de komvuxstuderande att de fått uppmuntran att söka. En 

man berättar:  

Jag kontaktade själv en SYV och hon nappade direkt för jag var lite i valet och kvalet, 

funderade på taxi eller busschaufför, hon gav mig blanketterna och jag fick fylla i på plats 

och så fort jag lämnade ifrån mig lapparna så var jag antagen! (Man, vuxenutbildning) 
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Flera män, både studerande och medarbetare, förklarar valet av bransch som slumpartat, att de inte 

hade en tanke på vård och omsorg men av olika anledningar fick möjlighet att pröva på:  

Jag jobbade som kakelsättare men blev uppsagd -94. Blev erbjuden jobb i Norge men bad 

chefen säga upp mig så fick jag stämpla till sommaren -96. Då ringde en person och sa 

”jag har ett perfekt jobb till dig”. ”Nej” sa jag, ”dom bara skriker och vrålar, jag orkar inte 

med det.” Så pratade vi en bra stund till, sen ringde hon dagen efter när jag fått fundera, 

”tror du att du kan jobba tre dagar i alla fall?” ”Ja, tre dagar kan jag väl göra”. Och nu har 

jag jobbat där sen dess och det är det bästa jag har gjort. Nu har jag utbildat mig som 

undersköterska. (Man, medarbetare inom funktionshinderomsorgen) 

Två av männen i fokusgrupperna nämner projektet ”män i vården” som i början på 2000-talet drevs av 

dåvarande Örebro läns landsting, att projektet gav dem en möjlighet att testa på en ny bransch som 

de inte tänkt på innan och att detta var avgörande. Många av deltagarna anser att praktik och prova 

på är nyckeln till att få människor, framför allt män, att söka sig till vård och omsorg. Få av 

fokusgruppdeltagarna uppger att de fått negativa reaktioner av omgivningen på grund av valet av 

bransch, överlag är det positivt – negativa upplevelser handlar om en oro för att arbetet är tungt och 

dåligt betalt. Flera i fokusgrupperna menar att negativa kommentarer främst kommer från personer 

som inte arbetar inom branschen själva. Männen har i större utsträckning än kvinnorna mötts av 

förvåning från omgivningen.  

Bemötande från skolpersonal  
På frågan som handlar om bemötande från skolpersonal och om de upplever det som könat svarar 

flera av gymnasieeleverna att pojkar och flickor bemöts olika. En av pojkarna uttryckte medvetenhet 

om att han blev bemött mer positivt enbart utifrån sitt kön, ”de (lärarna) blir gladare” och flera av 

flickorna höll med honom:  

Vi är väldigt många tjejer i klassen och tre killar – vi blir behandlade olika men dom blir 

bättre bemötta. Det var en engelskalärare som kom och sa ”vad KUL att ni har killar i 

klassen!”, dom tycker det är roligare att ha killar än tjejer i klassen. (Flicka, elev på 

gymnasiet) 

Ingen av gymnasieeleverna upplever att någon blir bemött annorlunda på grund av något annat än just 

kön. Bland de som läser på vuxenutbildningen anser ingen att en får olika förutsättningar eller 

behandlas annorlunda av personal beroende på kön eller någon annan faktor:  

Man mäter personen, inte könet, märks absolut ingen skillnad. (Kvinna, vuxenutbildning) 

Ger höjd lön och status fler män inom VO? 
Fokusgruppsdeltagarna har olika teorier och funderingar kring varför män inte söker sig till VO-

branschen i lika stor utsträckning som kvinnor. På frågan om hur vi ska locka fler män svarar de flesta 

inledningsvis ”höj lönen” och ”höj statusen” som de i särklass viktigaste åtgärderna. Medarbetarna 

uttrycker en önskan om högre lön, men samtidigt poängterar de själva att pengarna inte alls är det 

viktigaste för dem, utan att en trivs med sitt arbete. En manlig medarbetare reflekterar: 

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. Istället för att vara borta 16 per dygn och tjäna pengar som jag inte hade 

användning av, det fanns andra saker som var mer värdefulla. (Man, medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen) 
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Både män och kvinnor, pojkar och flickor i fokusgrupperna har en föreställning om att status, karriär 

och högre inkomst är viktigare för män än för kvinnor – att det skulle vara så i verkligheten är det 

dock paradoxalt nog inget deltagarna i fokusgrupperna själva återspeglar. Bland medarbetarna lyftes 

faktorer som låg lön, dåliga arbetstider och utanförskap i arbetsgruppen som anledningar till att män 

byter bransch. Bristen på karriärvägar nämns också: 

Män vill klättra, komma vidare, det finns inte så mycket att klättra på inom vårt yrke. Kan 

bli boendepedagog och chef. Kvinnor kanske inte är lika sugna… (Kvinna, medarbetare 

inom funktionshinderomsorgen) 

Att vara i minoritet 
På frågan varför pojkar/män i större utsträckning avbryter vård- och omsorgsstudier/byter bransch 

reflekterar många kring svårigheterna att befinna sig i en minoritet. I gruppen med gymnasieungdomar 

tänkte några av deltagarna att pojkar kanske hoppar av för att de inte passar in i en klass med en 

övervägande majoritet tjejer.  

Dom kanske känner att dom blir utstötta för att dom är killar. Dom kan inte prata om 

killsaker med tjejer (flicka, gymnasieelev) 

Det är mer saker som kanske bara händer oss som är svårare att förstå om man inte är 

kille. Från kvinnans perspektiv – mens kanske, jag har ingen aning om hur det känns. Så 

då kan det ju vara skönt att prata med nån som vet hur det är. (pojke, gymnasieelev) 

Både pojkar och flickor i gymnasiegruppen ger uttryck för vikten av att kunna identifiera sig med 

någon i en grupp, och att detta oftast utgörs av en person av samma kön som en själv.  

Den komplementära synen på män och kvinnor 
Vikten av olika erfarenheter och bakgrunder lyfts också, det är bra med en blandad personalgrupp med 

olika kompetenser. Detta lyfts dock alltid i relation till kön, och det är tydligt att fokusgruppsdeltagarna 

ser på män och kvinnor som olika, med olika egenskaper och erfarenheter som direkt kan kopplas till 

kön. På följdfrågan från samtalsledaren om olika kompetens per automatik är kopplat till kön svarar 

den tillfrågade:  

Jag har jobbat på ett annat fritids, tre killar och två tjejer, och det var den bästa 

arbetsgrupp jag jobbat i. Sen kanske det berodde på personerna i sig, men vi var blandade 

åldrar och blandade kön. (Kvinna, medarbetare inom funktionshinderomsorgen) 

Personen lyfte alltså att kön inte var viktigt först, men återkom i följande mening till att lyfta att 

arbetsgruppen med jämn könsfördelning var den bästa hon varit i. En man följde upp citatet ovan 

med ett liknande: 

Man tänker på olika sätt om en situation. Man har olika infallsvinklar i samma situation, 

inte specifikt på grund av kön. Vi är två män och två kvinnor i vår arbetsgrupp och det är 

perfekt. (Man, medarbetare inom funktionshinderomsorgen) 

Även här blir det tydligt att en ser på män och kvinnor som komplementära, att kvinnors och mäns 

olika egenskaper kompletterar varandra på ett sätt som leder till att arbetsmiljön och gruppen fungerar 

på ett bättre sätt än om gruppen utgjorts av ett kön. Fokusgruppen med gymnasieungdomar avvek 

dock något från den gängse uppfattningen om att grupper med hälften män och hälften kvinnor var 

bäst. Där nämnde nämligen flera av flickorna att de inte skulle kunna vara sig själva om det var fler 

killar i klassen: 
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En tjej kanske inte vill bete sig hur som helst, tjejer har högre krav på sig själva. Tjejer ska 

vara fina, duktiga i klassen, inte svära, prata för högt. Jag blir blygare när fler killar är med. 

Det beror på hur killarna är. Det är lättare att vara sig själv (här), man är friare. (Flicka, 

gymnasieelev) 

Att flickorna upplever att de inte skulle kunna vara sig själva i en grupp med fler killar är 

anmärkningsvärt och problematiskt, flickorna pratade om att det fanns en frihet i att befinna sig i en 

grupp med få killar. Pojkarna i sin tur gav inte uttryck för att det var jobbigt att befinna sig i en klass 

med många flickor, så länge det fanns någon eller några av samma kön att relatera till. 

Kackel och raka rör - nedvärderandet av det kvinnliga och uppvärderandet av det manliga 
Deltagarna i de olika fokusgrupperna var i stort sett överens om att det behövs fler män inom VO-

branschen främst för att skapa en bättre arbetsmiljö, de anser att det blir en bättre balans i 

arbetsgrupper som är könsblandade. På frågan om vad det är som män tillför är en tydlig 

kommunikation och ”raka rör” egenskaper som nämns återkommande, samtidigt som kvinnor av både 

kvinnor och män genomgående beskrivs som tjafsiga, skvallriga och intrigerande: 

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 på 

vuxenutbildning) 

Överlag i fokusgrupperna pratar kvinnor och män nedvärderande om kvinnor samtidigt som de höjer 

stereotypt manliga egenskaper. Kvinnor uppfattas vara på ett visst sätt och vilja prata om specifika 

saker på rasterna, om relationer och ”mjuka” värden, en kvinna beskriver sina tidigare medarbetare 

som ”gamla nuckor som satt och hade åsikter om en massa”. Flera kvinnor tycks imponerade av de 

män som kan tänkas arbeta inom vård och omsorg, att de kan tänka sig att ”sänka sig” till den nivån. 

Det deltagarna i fokusgrupperna ger uttryck för bekräftar bilden som presenteras i Det osynliggjorda 

ledarskapet, där nedvärdering av det kvinnliga och det slentrianmässiga kvinnoföraktet är ständigt 

närvarande. 

Behovet av ”starka män” i branschen 
I diskussionerna om vad män bidrar med inom vård och omsorg lyfter dessutom flera kvinnor – dock 

inga män - fram att män behövs på grund av sin fysiska styrka:  

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, vuxenutbildning) 

En man upplevde att han i egenskap av man i större utsträckning blev ombedd att hantera situationer 

som hade med hot och våld att göra, där höll en av de kvinnor som deltog i fokusgruppen inte med: 

När jag tänker på det här med våldsamma situationer så har jag inte alls den upplevelsen, 

jag har också jobbat på våldsutsatta arbetsplatser och det är inte alls så att vi hämtar en 

man i så fall. Jag jobbar natt och jag har varit ensam med brukare och då har jag ringt en 

annan kvinna som jobbade på kvällen./…/Det har inte alls bara med storlek att göra, mer 

om man är lugn och sådär. (Kvinna, medarbetare inom funktionshinderomsorgen)  

Att så många kvinnor har bilden av att män per definition generellt är starkare kan leda till en 

förväntan på manliga medarbetare att besitta en viss fysisk styrka, trots att det finns många kvinnor 

som är starkare än många män. Risken finns att de män som inte lever upp till förväntningarna ses som 

- eller kan känna sig som - mindre ”manliga” och mindre ”användningsbara” som medarbetare. 

Behovet av män för vårdtagarnas skull 
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I samtliga fokusgrupper lyftes också vårdtagarens behov fram, att det i intima situationer kan 

underlätta att få hjälp av en person av samma kön. Flera uttryckte upplevelser av att män uppskattades 

av vårdtagare. En kvinna i gruppen med elever på vuxenutbildning berättade att hon några kvällar 

tidigare jobbat med en man och därför varit ”totalt osynlig” för vårdtagarna, hon lyfte detta som något 

positivt. En man i samma grupp berättade dock att manliga vårdtagare kan bli besvikna när han 

kommer, eftersom de förväntat sig ”fina flickor”, och att han av vissa manliga vårdtagare inte får 

samma uppmärksamhet som kvinnorna.  

Stereotypa förväntningar på mäns och kvinnors kunskaper 
Flera manliga medarbetare beskriver hur de mötts av ifrågasättande av kvinnliga medarbetare, att de 

fått gå ”tvättkurs” och inte förväntats kunna laga mat. De beskriver att det känns nedvärderande att 

inte förväntas klara av enkla sysslor och att det gjort dem ledsna. En man beskriver att han antingen 

reagerar med att vilja motbevisa dem genom att laga riktig lyxmat – eller att han ger upp och låter de 

kvinnliga kollegorna ta över. Att kvinnor har lägre förväntningar på mäns förmåga att tvätta och laga 

mat kan alltså leda till att kvinnorna själva tar på sig mer arbete i onödan och att männen antingen 

känner sig förnedrade och ledsna, eller arga.  

En kvinnlig medarbetare berättade att hon möttes av irritation och ilska på en arbetsplats där hon 

förväntades, utifrån det faktum att hon var kvinna, kunna sätta sig och sy dockor. Så stereotypa 

förväntningar på kunskaper och kompetens finns för både män och kvinnor. I en grupp med 

medarbetare konstaterades även att det var vanligt att männen skruvade ihop nyinköpta IKEA-möbler, 

att det skedde utan att en tänkte på det.  

I en av fokusgrupperna diskuterade deltagarna hur män och kvinnor som arbetar bemöts olika av 

ungdomarna i verksamheten, och hur de aktivt arbetat för att förändra bemötandet. I arbetsgruppen 

märkte medarbetarna att ungdomarna endast vände sig till manlig personal då de ville spela bandy 

eller fotboll, och förväntade sig att kvinnorna skulle laga mat. De har i arbetsgruppen då kommit 

överens om att männen i personalen föreslår att ungdomarna frågar kvinnorna istället, alternativt att 

en man och en kvinna går och spelar tillsammans och att den manliga personalen avviker efter en 

stund. Personen berättar vidare att han märkt en skillnad i ungdomarnas bemötande efter att 

personalgruppen medvetet arbetat för att åstadkomma en förändring och att ungdomarna nu frågar 

kvinnor i lika stor utsträckning som män när de vill spela fotboll eller bandy. Något annat som tas upp 

från deltagare i samma fokusgrupp är hur personalen blivit bättre på att stötta varandra till att använda 

ett mer inkluderande språk, att till exempel fråga om en har en relation med en person istället för 

det motsatta könet, alltså att de inte förutsätter att alla de möter är heterosexuella.  

Hur bör VO-branschen marknadsföras för att locka fler? 
För att rekrytera bredare och locka fler att söka sig till vård och omsorg menar majoriteten att det utåt 

behövs en mer nyanserad bild av vad vårdyrket innebär – att det inte bara är blöjbyten. En av pojkarna 

på ungdomsgymnasiet menade att utbildningsanordnare skulle kunna göra en tydlig utåtriktad 

markering för att attrahera en bredare målgrupp än tidigare: 

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

elev vid ungdomsgymnasiet) 

Gymnasieeleverna diskuterade möjligheterna till att göra små filmklipp med personporträtt av 

personer som arbetar inom branschen, något som även några deltagare i fokusgrupperna för 

medarbetare lyfte. Möjlighet till praktik och prova-på-dagar innan det är dags att välja till gymnasiet 

nämndes också, att det är viktigt med en realistisk bild av branschen. 
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Medarbetare som ambassadörer 
Många medarbetare uppger att de inte visste hur bred VO-utbildningen är eller vilka möjliga 

karriärvägar som finns efter avslutad utbildning: 

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 inom funktionshinderomsorgen) 

De reflekterade över sina egna roller, att de själva kan vara ambassadörer och på så sätt locka andra 

till branschen: 

Mycket ligger på oss själva, att vi berättar och säger att vi älskar våra jobb. Det gör ju 

andra intresserade, att verkligen visa att det är ett bra jobb. (Kvinna, medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen) 

De som arbetar inom vård och omsorg förmedlar en bild av branschen till sin omgivning, på gott och 

ont. Att visa upp medarbetare som älskar sina jobb på ett realistiskt och trovärdigt sätt är en viktig 

motbild till den som ofta syns i exempelvis media.  

 

Fokusgrupp med regionala samordnare för VO-College 
Under en nationell träff med regionala samordnare för VO-College diskuterades arbetet med genus 

och jämställdhet samt syftet med att bredda rekryteringen och få in fler män i branschen. Samtalet 

visade på att det finns mycket varierande kunskap om och engagemang i frågorna.  

Regionala samordnares syn på kvinnor och män inom vård och omsorg 
Det som framkom under diskussionerna var att de regionala samordnarna har svårt att svara på frågan 

varför fler män behöver rekryteras till VO-branschen. Flera uttrycker att det behövs en könsbalans i 

arbetsgrupperna, att mångfald leder till en bättre arbetsmiljö. Nedan följer två exempel från olika 

regionala samordnare:  

Jag tror att det är bra med en könsbalans, inom äldre och inom akutvården och psykiatrin 

är det bra om det finns en balans. Kvinnodominerade arbetsplatser kontra manliga 

arbetsplatser, kan vi balansera jargongen? I manliga yrken är det mer hård jargong, och i 

kvinnodominerade är det mer avundsjuka. 

Vad förväntar vi oss för vinster av en jämn könsbalans? Attityder, förhållningsätt, sätt att 

umgås och samarbeta. Är det skillnad på hur pojkar och flickor tänker? Ja, enligt 

forskningen är det en skillnad hur vi tänker och agerar. Men ger det ett bättre 

omhändertagande för brukaren om vi har lika många manliga som kvinnliga vårdare?  

 

Uttalanden som dessa visar på att några av deltagarna i fokusgruppen delvis ser män och kvinnor som 

komplementära, att en utifrån sitt kön tillför olika egenskaper i en arbetsgrupp, olika kompetenser 

och erfarenheter. De generella föreställningarna om att kvinnor är avundsjuka och att män har en hård 

jargong återkommer genom samtalet, precis som i fokusgrupperna med elever och medarbetare. 

Personen i citatet ovan refererar till forskning men reflekterar inte över varför män och kvinnor skulle 

vara olika, att det kan bero på socialisation och därför är möjligt att förändra.  

 
Hur lockar vi män till vård och omsorg? 
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När det diskuterades hur VO-College kan locka fler män till branschen lyftes Teknikcolleges sätt att 

arbeta för att locka flickor att söka till teknikprogrammet på gymnasiet, att börja tidigt för att väcka 

intresse och visa på vad yrket kan innebära. En regional samordnare tryckte på vikten av att använda 

manliga förebilder i marknadsföringen: ”vi synliggör killarna lite extra, för vi vet att tjejerna ändå 

söker.” En samordnare lyfte kvinnodominansen bland yrkeslärarna inom vård och omsorg som ett 

problem:  

#3 När jag träffade ett vårdlärarnätverk så var det 99 % kvinnor, mellan 60-65 år. Hur 

jobbar vi med detta i utbildningssystemen? De tillhör en annan generation. Praktiska 

gymnasiet marknadsför sin utbildning med mycket ”blåljus”, och de delar den 

uppfattningen, för att det gör att fler killar söker sig till deras utbildning. Men när de väl 

kommit in på utbildningen så ändrade de sig. 

Denna reflektion stämmer väl överens med de studier som visar att ett normkritiskt värdegrundsarbete 

måste fortsätta även efter att en elev gjort ett normbrytande studieval och påbörjat en utbildning – 

att marknadsföra utbildningar på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten kan leda till 

avhopp. Det visar även på vikten av representation, att kunna hitta förebilder inom yrket som en kan 

identifiera sig med.  

Att arbeta med jämställdhet i VO-college 
Flera av deltagarna i fokusgruppen ansåg att det är väldigt viktigt att få prata om genus och 

jämställdhet men att det inte prioriteras, att det inte finns tid samt att frågorna endast diskuteras på 

ytan. 

Vi diskuterar mångfaldsfrågorna alldeles för lite, men jag har själv funderat mycket. Yrket 

fritidsledare har lite samma arbetssituation, inte heller heltidstjänster, samma lönenivå, 

men inte samma könssegregering. Då måste det bero på något annat? Jag upplever att 

det finns en mer tillåtande atmosfär generellt i den branschen, en annan kultur än inom 

äldreomsorgen, vilket skapar bättre förutsättningar för att få en jämnare fördelning. Från 

början när man jobbar inom funktionshinderområdet så jobbar man med olikheter, som 

människa så har du kommit längre i det tankesättet och du hanterar olikheter i vardagen. 

Det finns kompetens i frågorna hos flera av de regionala samordnarna, däremot är det tydligt att mer 

kompetens behövs för att samtliga regionala VO-College ska kunna arbeta med frågorna utifrån 

samma förutsättningar. Det finns en nyfikenhet, vilja och önskan från många av de regionala 

samordnarna om att få fördjupa sig i frågorna och få utökad kunskap. 
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Analys 
Nedan presenteras en sammantagen analys av det resultat vi fått fram av kartläggningen, analysen 

presenteras som svar på de frågeställningar som legat till grund för rapporten.  

 

Hur ser köns(o)balansen ut inom vård och omsorg i Örebro län? 
På samma sätt som i övriga Sverige är vård- och omsorgsbranschen i Örebro län starkt könssegregerad 

länet ligger något över riksgenomsnittet när det gäller kvinnomajoriteten, både när det gäller yrkesliv 

och utbildning. I länet är det betydligt vanligare att män som avslutat en VO-utbildning på 

ungdomsgymnasiet byter bransch än kvinnor som gått samma utbildning. Att lika många (23 procent) 

återfinns i branschen som i en annan bransch efter avslutad utbildning är oroväckande och allvarligt. 

Det har varit svårt att samla in statistik från arbetsgivare och utbildningsanordnare, det tycks som att 

en arbetar på olika sätt med statistik i de olika verksamheterna. För att hitta rätt data i databaserna 

bör en vara kunnig när det gäller statistik, till exempel för att veta vilka indikatorer som bör användas. 

Om VO-College samlade in könsuppdelad statistik från arbetsgivare och utbildningsanordnare som 

utformades på samma sätt skulle det förenkla analyser och uppföljning av eventuella insatser för att 

bryta könssegregeringen. Elevenkäter har inte gått att hitta, däremot tyder resultatet från de 

medarbetarenkäter som finns sammanställda i databasen KOLADA på att kvinnor inom VO generellt 

trivs något bättre på arbetsplatsen jämfört med män inom samma bransch. Det är dock endast tre 

kommuner samt Region Örebro län som registrerat data i KOLADA, det innebär att vi inte kan säga 

något om medarbetares trivsel i länet i stort. Något som bör lyftas är dock HBTQ-personer som arbetar 

i Region Örebro läns upplevelse av utsatthet på arbetsplatsen, att många inte vågar vara öppna med 

sin läggning utifrån oro för hur medarbetare kommer att reagera. Här kan vidare utbildning inom HBTQ 

och normkritik vara till hjälp, och det vore intressant att närmare granska RFSL:s arbete. 

 

Varför finns så få män i VO-branschen?  
Resultaten vi fått i kartläggningen visar på en mängd olika faktorer som leder till att människor inte gör 

normbrytande val av bransch. När det gäller val till ungdomsgymnasiet handlar det bland annat om 

familj och vänners tidigare val, att leva upp till förväntningar utifrån kön samt bristande stöd i studie- 

och yrkesvägledning. Något som kan ha positiv inverkan, som nämns i både rapporter men också i våra 

fokusgrupper, är möjligheten att få prova på, att göra praktik för att förstå vad det egentligen kan 

innebära att arbeta inom VO. Det finns en bild av vad branschen innebär som både elever och 

medarbetare starkt vänder sig emot – samtliga vill att en mer realistisk bild presenteras, och att få 

testa på yrket genom praktik eller sommarjobb skulle öppna upp för fler att göra normbrytande val.  

Om en person gjort ett normbrytande studieval är det mycket viktigt att både skola och arbetsliv 

arbetar med att öka inkludering för att undvika avhopp eller byte av bransch. Här trycker ett flertal 

rapporter på vikten av utbildade yrkeslärare samt en god dialog med APL-platsernas handledare. Om 

inte både utbildningsanordnare och arbetsgivare arbetar aktivt med värdegrundsarbete minskar 

möjligheten att normbrytande personer – oavsett kön – trivs på utbildningen eller arbetsplatsen. 

I våra bildanalyser kan vi se att det främst är vita kvinnor som syns på bilderna hos arbetsgivare och 

utbildningsanordnare. Representation är viktigt, om en kan identifiera sig med personerna på bilder 

som ska representera branschen ökar sannolikheten att en känner sig inkluderad och benägen att söka 

sig dit. För att kvinnor ska känna att de kan bli chefer behöver de se andra kvinnor som är chefer, på 

samma sätt behöver män se andra män som arbetar som undersköterskor. Detta gäller inte bara för 
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kön utan för andra faktorer som hudfärg, könsuttryck, funktionsvariation och sexuell läggning, om vi 

vill öppna upp VO-branschen för fler måste vi bredda representationen i marknadsföringen. 

 

Hur talar flickor och pojkar, kvinnor och män i VO-branschen om genus och 

jämställdhet? 
 

Paradoxerna och det komplementära tänket kring kön 
Mycket paradoxalt beskriver personerna i våra fokusgrupper att vi absolut behöver ha blandade 

arbetsgrupper, det behövs fler män inom vård och omsorg. På frågan om varför, och vad just 

män/blandade arbetsgrupper bidrar till svarar de tillfrågade att det egentligen inte handlar om kön, 

det är snarare personlighet, erfarenhet, ålder och kompetens som är viktigt. Men de återkommer 

samtliga till könsaspekten – det är väldigt tydligt att det finns ett komplementärt tänk där 

intervjudeltagarna ser män och kvinnor som helt olika, vi kompletterar varandra och därför behövs 

både kvinnor och män. Det finns en stor risk med att rekrytera män till branschen utifrån detta synsätt 

– det kan i värsta fall leda till en cementering av rådande könsroller istället för att bryta dem.  

Uppvärderandet av det manliga och nedvärderandet av det kvinnliga 
Det finns föreställningar från både kvinnor och män om att skitsnack och skvaller minskar när män 

kommer in i en arbetsgrupp, det är slående hur vanligt förekommande det är att prata om att män kör 

med ”raka rör” medan kvinnor beskrivs som grälsjuka kacklande höns. Både kvinnor och män i 

fokusgrupperna nedvärderar kvinnor och uppvärderar män, detta omnämns även i rapporterna som 

granskats. För att rekrytera fler män talar många om att höja status och lön och öppna för karriärvägar, 

ingen fokusgrupp reflekterar över att dessa saker skulle vara lika viktiga för kvinnor.  

Stereotypa förväntningar utifrån kön 
Tydligt är att det finns en uppfattning om att det behövs en viss typ av man i VO-branschen, och att 

män möter förväntningar om att vara bärare av en stereotyp maskulinitet. De förväntas vilja spela 

fotboll, fixa med datorer och skruva ihop möbler. Flera män i fokusgrupperna har upplevt misstro från 

kvinnlig personal angående deras förmåga att kunna tvätta, laga mat eller andra stereotypt kvinnliga 

arbetsuppgifter. Någon berättar att han hämtas när det blir bråk på boendet. En annan berättar att 

ungdomarna han arbetar med alltid brukade fråga manlig personal om de ville spela bandy och fotboll. 

Personalen uppmärksammade detta och har aktivt arbetat för att kvinnorna ska bli lika självklara att 

fråga – med gott resultat.   

Flera av fokusgruppsdeltagarna pratar om att det är svårt att vara i minoritet, både i skola och på 

arbetsplatser. Man har bland annat resonerat kring att många pojkar kanske hoppar av VO-

utbildningar för att de känner sig ensamma och inte har någon som man kan identifiera sig med. Även 

här blir bilden av att män och kvinnor är väldigt olika tydlig - man behöver någon av samma kön som 

man kan umgås med. Grupptryck har också diskuterats, att man kanske väljer det kompisarna väljer – 

det är svårt att gå emot detta som pojke och välja något som ses som ”tjejigt”. Många av deltagarna 

är medvetna om att det som ses som kvinnligt kategoriseras som ”sämre”. 

Vad får denna syn på genus och jämställdhet för konsekvenser? 
Om det finns en förväntan på en man att vara en viss typ av man, att vara bärare av en viss typ av 

maskulinitet – vad händer då med de män som söker sig till vård och omsorg som inte lever upp till 

idealbilden? Hur trivs de pojkar och män som mot sin vilja förutsätts vilja spela fotboll, fixa med datorer 

eller vara fysiskt starka? Vad händer med de raka kvinnorna som inte är intresserade av skvaller? Vem 

stannar egentligen kvar? Med jargongen och den stereotypa synen på könsroller riskerar 
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normbrytande personer som inte delar den synen att känna sig utsatta och i minoritet – oavsett om 

de är män eller kvinnor. För att inkluderas på arbetsplatsen eller på utbildningen behöver en dela språk 

och synsätt för att vara en del av gruppen – i detta ingår att uppvärdera det stereotypt manliga 

samtidigt som en nedvärderar det stereotypt kvinnliga. Att gå emot detta och ifrågasätta normen är 

påfrestande och kan leda till exkludering och i det långa loppet till avhopp eller byte av bransch. Att se 

till att alla samarbetsparter inom VO-College arbetar med värdegrundsfrågor – ett arbete som 

förankras med hjälp av ledning, rektorer och chefer – är en förutsättning, inte bara för att behålla 

normbrytande elever/medarbetare men även för att säkerställa ett gott bemötande gentemot 

vårdtagare och patienter.  

 

Hur kan VO-College arbeta för att bredda rekryteringsbasen? 
 

Inkluderande marknadsföring 
Det samtliga säger är att det saknas förståelse för vad ett arbete inom VO egentligen kan innebära, 

branschen måste bli bättre på att visa exempel på hur varierande och givande det är. Förslag som 

kommit upp är filmklipp, bättre material som visar på en större representation i bild och text. Här kan 

Genusfotografens Bilder som förändrar världen vara till stor hjälp, eftersom vår analys av text och bild 

på arbetsgivares och utbildningsanordnares hemsidor visar att det finns mycket arbete att göra med 

inkludering. En bredare bild av vem som kan tänkas passa inom VO-yrket leder till att en större 

målgrupp får upp ögonen för branschen. Det gäller dock att vara realistisk i hur en framställer både 

yrket och representationen för att inte riskera att tappa sökanden, samtidigt som en kan visa på en 

vision av hur en vill att branschen ska se ut.  

Medarbetare som ambassadörer 
De som studerar och arbetar i VO är branschens ansikte utåt, på gott och ont. Om elever och 
medarbetare trivs så är det den bilden som de sprider till sina vänner och bekanta. Samtidigt måste vi 
vara medvetna om att de även bidrar till att upprätthålla bilden av män och kvinnor som 
fundamentalt olika och att detta kan påverka andra som funderar på att söka in till en 
utbildning/prova att arbeta i branschen. Genom att få in och behålla normbrytande personer i 
branschen och få dem att trivas möjliggör en för fler att följa efter.  
 

Kompetensutveckla internt i VO-College kring genus och jämställdhet 
Det är tydligt att det finns en efterfrågan hos de regionala samordnarna av mer kunskap kring frågor 

som rör genus, jämställdhet och mångfald. Fokusgrupperna visade även att det i nuläget finns stora 

variationer i de regionala samordnarnas kompetens i frågorna, vissa är mycket kunniga och andra har 

inte reflekterat över frågan nämnvärt mycket. Flera uttrycker att frågorna inte prioriteras och att det 

inte finns tid eller en plattform för att diskutera dem. Utifrån den varierande kunskapsnivån blir det 

tydligt att förutsättningarna för att bedriva jämställdhetsarbete regionalt och lokalt varierar väldigt 

mycket, vilket är problematiskt. Om en samverkanspart i VO-College vänder sig till sin regionala 

samordnare för att få hjälp med frågor som rör jämställdhet, genus och inkludering är det viktigt att 

förutsättningarna för stöd ser likadana ut, annars påverkar det elever och medarbetare. Oavsett om 

en elev/medarbetare befinner sig i södra, mellersta eller norra delen av landet bör hen kunna känna 

sig säker på att ha samma förutsättningar som någon annan. En certifiering från VO-College är en 

kvalitetssäkring, detta borde även kunna gälla det jämställdhetsarbete som bedrivs inom 

samverkansorganet. 
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Avslutande tillägg och reflektion: Varför fler män i VO-branschen? 
Både tidigare forskning och resultatet vi fått från våra fokusgrupper gör att vi under loppets gång ställt 

oss flera nya frågor. Den största frågan är varför ska vi ha fler män inom VO-branschen? Utöver att 

branschen i stort behöver rekrytera personal, vad är det egentligen som män tillför i en arbetsgrupp? 

Blir en arbetsplats jämställd bara för att det finns en kvantitativ jämställdhet med hälften kvinnor och 

hälften män? Det vi sett i fokusgrupperna tyder snarare på motsatsen – att könsroller befästs och 

reproduceras. Att vara medveten om denna problematik är essentiellt utifrån hur VO-College väljer att 

arbeta vidare med frågorna kring hur vi bryter könssegregationen och rekryterar fler män. Vill VO-

College rekrytera män utifrån behov av kompetensförsörjning måste det vara tydligt i alla led att män 

inte rekryteras i egenskap av att de är just män eller för att de bidrar med en könsspecifik kompetens, 

utan för att de helt enkelt utgör en hittills outnyttjad resurs. 

 

Slutsatser/rekommendationer 
Vilka slutsatser kan då dras av kartläggningen – och vilka rekommendationer kan VO-College arbeta 

vidare med? Förändringsarbete med fokus på genus och jämställdhet kräver långsiktighet och strategi 

på samtliga nivåer inom VO-College. Vissa identifierade ”flaskhalsar” har inte VO-College som 

samverkansorgan rådighet över, men mycket kan göras. I följande stycke presenterar vi förslag på 

lösningar utifrån identifierade problemområden, uppdelat på nationell-, regional/lokal- och 

verksamhetsnivå.  

 

Nationell nivå - föreningen VO-College  
 

 Styrelsen uppmuntrar till jämställdhets- och inkluderingsarbete  

Det som framkommit efter kartläggningen är att en stor kunskapshöjande insats behövs på 

samtliga nivåer, och för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs förankring uppifrån. 

Rekommendationen på nationell nivå blir således att styrelsen möjliggör, uppmuntrar och 

stödjer arbetet med jämställdhet och mångfald. 

 

 Strategiskt arbete med genus och jämställdhet (eventuellt även mångfald) anges som ett 

eget kvalitetskriterium vid certifiering, samt anges i den årliga verksamhetsuppföljningen  

I de nuvarande kvalitetskriterierna återfinns genus under rubriken Lokalt och regionalt 

perspektiv. Så här står det: Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv 

och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, 

mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning. Här menar vi att 

det är ett viktigt ställningstagande av VO-College nationellt att lyfta ut genusperspektivet och 

låta det utgöra ett eget kriterium. I kvalitetskriteriet bör ingå att verksamheter använder sig 

av könsuppdelad statistik och att uppföljningar och analyser har genus- och normkritiskt 

perspektiv, så även i arbete med marknadsföring/information.  

 

 Nyckelpersoner utbildas inom genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor   

Om strategiskt genusarbete införs som kvalitetskriterium är det viktigt att de som certifierar 

har fördjupad kunskap i frågorna. Att även anställda på kansliet utbildas och får en ökad 
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kompetens på området är ett led i att förankra arbetet ”top down” – uppifrån och ned i 

organisationen. Det är också önskvärt att styrelsen och de regionala samordnarna utbildas 

inom området. Med normkritisk metodik fångas inte bara genus/jämställdhetsperspektivet, 

utan även de övriga diskrimineringsgrunderna – vilket leder till än större medvetet arbete för 

inkludering.   

 

Det är av allra största vikt att VO-College arbetar med frågorna i den interna strukturen och 

utbildar nyckelpersoner innan det kravet ställs på regional och lokal nivå. Det måste finnas 

kompetens på plats internt innan krav kan ställas externt. Till detta krävs tid och resurser - för 

att jämställdhet ska kunna genomsyra en verksamhet behöver människorna i den genomsyras 

först. 

 

 Inhämtning och kommunikation av könsuppdelad statistik och enkäter förenklas 

Det är svårt att få tag på statistik, både från myndigheter och enskilda aktörer så som 

utbildningsanordnare och arbetsgivare. Detta behöver kommuniceras till myndigheterna och 

aktörerna. Utan mätbar kunskap om nuläget blir det svårt att samtala om och motivera till 

förändring. VO-College behöver könsuppdelad statistik samt standardiserade medarbetar- och 

elevenkäter för att kunna utvärdera eventuella jämställdhetsinsatsers effekt.  

 

 VO-College finns med som part i den nationella diskursen och arbetet för jämställdhet  

Vi behöver arbeta tillsammans med de här frågornas och först måste vi hitta varandra; både 

internt inom VO-College-strukturen och med parter utanför. Konferenser, digitala nätverk och 

erfarenhetsutbyte via sociala medier är tänkbara plattformar för detta utbyte. VO-College 

behöver syns och delta mer aktivt i det arbete som pågår i frågorna, t.ex. kroka arm med SKL:s 

projekt kring jämställdhet och maskulinitet under 2016.  

 

 En spets/arbets-grupp med personer som har fördjupad kompetens om genus, jämställdhet 

och mångfald bildas 

Identifiera personer som är intresserade av och kunniga i frågorna och som återfinns inom VO-

College-strukturen. Det kan vara personer från styrelsen, nationella rådet och kansliet eller 

någon/några av de regionala samordnarna.  Antingen har styrelsen angett syfte och uppdrag 

för gruppen eller så får det konkretiseras allt eftersom gruppen har träffats och tillsammans 

kunnat börja reda i vad de skulle kunna göra tillsammans och därefter lägga upp en 

handlingsplan. Det är viktigt att dela erfarenheter och tänka tillsammans kring dessa frågor, 

kopplat till struktur och mandat/rådighet. Vad är möjligt? Det är viktigt att vi samordnar oss 

och inte uppfinner nya hjul som redan finns. Det är också viktigt att arbeta tillsammans för att 

bli starka tillsammans. Vi tänker strukturpåverkan och långsiktighet vilket gör att gruppen bör 

vara bestående, vilket inte hindrar skapandet av och arbete för uppföljningsbara mål och 

delmål.  

 

 Handboken Bilder som förändrar världen används för en mer inkluderande kommunikation 

För information och marknadsföring via sociala medier, hemsida, material etc. kan kansliet 

använda handboken för att få råd och tips om hur kommunikationen kan utvecklas och göras 

mer inkluderande. 
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 Riktlinjer och styrande dokument kvalitetssäkras utifrån genus- och normkritiskt perspektiv   

Styrande dokument som produceras eller har producerats från Föreningen VO-College 

kvalitetsgranskas utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv. Lika viktigt som att bild- och 

marknadsföringsmaterial signalerar inkludering, är det att skrivet material, och skrivna 

direktiv, uppvisar detsamma.  

 

Regionala och lokala VO-College 
 

 Regionala samordnare utbildas inom genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor   

I nuläget råder det förvirring bland de regionala samordnarna inom VO-College om varför vi 

bör rekrytera män och hur vi på bästa sätt bryter den könssegregerade arbetsmarknaden. 

Utbildning är nödvändigt om vi vill undvika att reproducerar stereotypa könsroller i det 

strategiska och konkreta arbetet med rekrytering och kompetensförsörjning inom vård och 

omsorg. Nyckelpersoner inom VO-College behöver utbildas i frågorna och få möjlighet att 

arbeta normkritiskt. Representanter härifrån kan sedan ingå i den spets/arbets-grupp som 

beskrevs i föregående avsnitt.  

 

 Yrkesambassadörer och styrgrupper utbildas inom genus-, jämställdhets- och 

mångfaldsfrågor   

Genom att utbilda även yrkesambassadörer och styrgrupper skapas förståelse och motivation 

för varför VO-College ska arbeta med frågorna. Denna utbildning behöver inte vara lika 

omfattande som den för certifierare/kanslitet/regionala samordnare, syftet är att öka 

intresset för jämställdhets- och inkluderingsarbete. 

 

 Handboken Bilder som förändrar världen används för en mer inkluderande kommunikation 

För information och marknadsföring via sociala medier, hemsida, material etc. kan regionala 

och lokala VO-College använda handboken för att få råd och tips om hur kommunikationen 

kan utvecklas och göras mer inkluderande. Flera VO-College är aktiva på hemsida och 

Facebook varpå dessa rekommendationer kan komma väl till användning.  

 

 Genusperspektiv och normkritik integreras i handledarutbildningen   

I våra fokusgrupper har det varit mycket tydligt att kvinnor och män, elever och medarbetare, 

skapar och återskapar stereotypa bilder av kön. Detta kommer att avskräcka normbrytande 

personer – kvinnor såväl som män – från att stanna i utbildningen och på arbetsplatserna. 

Statistik visar att en betydligt större andel pojkar och män avslutar sin yrkesbana inom vård 

och omsorg i jämförelse med flickor och kvinnor. Hur kan vi behålla pojkarna och männen? 

Handledare som tar emot elever under utbildning spelar här en viktig roll. De fungerar som 

förebilder och ambassadörer för sitt yrke, varpå de utgör en särskilt central grupp i arbetet 

med att attrahera, introducera och inte minst behålla alla sorters människor i vår bransch. 

Normkritiskt tänkande bör genomsyra utförandet av handledarutbildningarna och därutöver 

bör det finnas ett eget avsnitt för jämställdhet och mångfald i utbildningen.     
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Verksamhetsnivå 
 

 Arbetsgivare och utbildningsanordnare redovisar könsuppdelad statistik och enkäter, 

analyserar och skapar handlingsplaner 

Verksamheter kan säkerställa att resultat från elev- och medarbetarenkäter redovisas 

könsuppdelat. Detta för att skapa en nulägesbild som årligen följs upp. Det är här mycket 

viktigt att poängtera vikten av analys av det inhämtade materialet. Statistik och enkäter i sig 

skapar inte förändring, medan analys och en handlingsplan framåt motiverar till det. Här kan 

arbetsgivarna och utbildningsanordnarna med fördel ta hjälp av expertis, t.ex. genusvetare 

och genuspedagoger. Finns dessa funktioner inte i den egna verksamheten så finns det 

konsulter.   

 

 Handboken Bilder som förändrar världen används för en mer inkluderande kommunikation 

För information och marknadsföring via sociala medier, hemsida, material etc. kan 

arbetsgivare och utbildningsanordnare använda handboken för att få råd och tips om hur 

kommunikationen kan utvecklas och göras mer inkluderande. Genom att göra platsannonser 

och informationsblad mer inkluderande ur ett normkritiskt perspektiv kan arbetsgivare och 

utbildningsanordnare bredda rekryteringsbasen av både elever och arbetstagare.  

 

 Arbetsgivarna och utbildningsanordnarna arbetar strategiskt med feriearbete och 

praktikplatser så att pojkar och män kommer i kontakt med vård och omsorg 

Genom att arbeta strategiskt med feriearbete kan arbetsgivarna öppna upp branschen för de 

personer som innan inte funderat i de banorna tidigare. Flera kommuner styr strategiskt in 

pojkar i branscher med kvinnomajoritet, och flickor in i branscher med majoritet män. Det 

finns gott om goda exempel att ta efter. Utbildningsanordnarna kan se över sin hantering av 

praktikplatser i grundskolan – så att de inte fortsätter att reproducera köns- och socio-

ekonomiskt bundna utbildningsval till gymnasiet. Pojkar och män måste få en chans att komma 

i kontakt med och prova på vård- och omsorgsbranschen!  

 

 Verksamheter får stöd av regionala samordnare och spets/arbets-gruppen i jämställdhets- 

och mångfaldsarbetet  

Ibland är det svårt att veta var en ska börja när det gäller förändringsarbete. Regionala 

samordnare och spets/arbets-gruppen som är utbildade i genus-, jämställdhets- och 

mångfaldsfrågor kan utgöra en viktig resurs då verksamheter ska börja arbeta med frågorna.  

 

 Medvetna studie- och yrkesvägledare och utbildade yrkeslärare gör att fler pojkar och män 

söker sig till vård och omsorg och fullföljer sin utbildning   

Fler studie- och yrkesvägledare behöver utbildning i jämställdhets- och mångfaldsarbete så att 

de ger pojkar och flickor, män och kvinnor, samma information och möjlighet att söka sig till 

vård- och omsorgsbranschen. Utbildade yrkeslärare ger mer toleranta och öppensinnade 

elever än outbildade lärare. Genom att höja kompetensen bland yrkeslärare och vidareutbilda 

dem i frågor om genus, jämställdhet och mångfald, kan vi få fler elever att känna sig hemma 

och välkomna i såväl skolan som i vård- och omsorgssektorn.  

 


