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Inledning  

Att attrahera människor till utbildning och arbete i vård och omsorg är oerhört viktigt. I 

landet har vi en reell och väl känd utmaning med kompetensförsörjningen. Vi vet att 

många av de som idag jobbar i branschen kommer att gå/har precis gått i pension. Det 

tillsammans med att vi idag har många unga som ännu inte är i arbetsför ålder gör att 

rekryteringsläget är svårt, inte bara inom vård och omsorg utan generellt. 

För att möta framtidens kompetensförsörjning är jämställdhet en viktig förutsättning. 

Om vård- och omsorgsverksamheter ses som möjliga arbetsplatser för både kvinnor 

och män, så ökar rekryteringsunderlaget in i branschen. I rapporten ”Jämställt arbete? 

Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet”, Hedborg Et al, 2014 visas att jämställda 

arbetsmiljöer är mer attraktiva och har bättre arbetsmiljö för både män och kvinnor. I 

rapporten som tillväxtverket gav ut 2011 Att välja jämställdhet påtalas också att 

jämställdhet leder till bättre innovations- och marknadsmöjligheter på arbetsplatsen.   

Vård- och omsorgsbranschen är genuskodad och har varit det över tid. Titulaturer har 

varierat från sjukvakterska, hemsyster, hemvårdarinna fram till dagens undersköterska 

och sjuksköterska. Ett sätt att bidra till en förändrad syn är att text och bild i högre 

utsträckning visar både kvinnor och män i verksamheterna och på utbildningarna. 

Tomas ”genusfotografen ”Gunnarsson säger i sin handbok Bilder som förändrar 

världen att ”Du kan inte bli det Du inte kan se”. Därför är det angeläget att 

kurslitteraturen speglar mångfald i sina val av bilder. 

Jämställdhet och könsmönster 

Stereotyper, segregering och normer är tre grundläggande begrepp för att förstå 

jämställdhet och könsmönster. Stereotyper innebär förutbestämda föreställningar om 

människors egenskaper, intressen och kompetenser utifrån könstillhörighet. Det kan 

till exempel leda till att en man som väljer vård och omsorg får frågan ”När tänker du 

söka ett riktigt arbete”?1  

Segregering innebär att kvinnor och män är åtskilda och ofta arbetar i olika branscher 

och yrken. Män som grupp är till exempel överrepresenterade i teknik- och 

                                                           

 

1 Se studien Män inom vård och omsorg, Region Kronoberg, VO-College Kronoberg och 
Länsstyrelsen Kronoberg 
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byggbransch, medan kvinnor i högre utsträckning arbetar inom vård och omsorg. Det 

begränsar människors valfrihet och bidrar till att försvåra kompetensförsörjningen. 

Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara ”normalt” 

i ett visst sammanhang. Normer är starkt förknippade med makt. Ingår du i normen har 

du i regel större makt än om du avviker från normen. I samhället i stort värderas ofta 

det maskulina högre än föreställt feminina egenskaper. 

Intersektionalitet beaktar fler faktorer än kön. Klass, ålder, etnicitet och 

funktionsförmåga samverkar och påverkar människors förutsättningar, villkor och makt 

att påverka sitt eget liv. Du är aldrig ”bara” kvinna eller man. 

Cirka 80 % av de som idag jobbar inom vård och omsorg är kvinnor. Frågan vi behöver 

ställa oss är vilka det egentligen är som vi ska/vill attrahera till branschen.  Hur ser våra 

framtida medarbetare och kolleger ut? Är det kvinnor eller män? Unga eller gamla? 

Har de olika kulturell bakgrund? Sanningen är väl att de vi vill attrahera till branschen 

är personer som är intresserade av vård och omsorg och att de är olika. Det finns ingen 

mall för hur personer som är intresserade av branschen ser ut. 

Text och bilder har betydelse 

För att fler ska få upp ögonen för branschen och uppfatta att vård och omsorg är 

möjligt att välja, behöver det budskapet kommuniceras i bilder, texter och berättelser. 

Bilder och texter behöver vara inkluderande och visa på mångfalden bland 

medarbetare utifrån flera aspekter som till exempel ålder, kön och etnicitet. 

Branschens ”mångfald” behöver också kommuniceras utifrån bredden i 

verksamheterna. Text och bilder behöver visa att vård och omsorg bedrivs inom 

äldreomsorgen, funktionshinderområdet, psykiatrin, missbruk och beroende samt 

inom hälso- och sjukvård.  

Hur ser det då ut i kurslitteraturen som används på programmet? Är de bilder och 

texter som används inkluderande utifrån genus, mångfald och verksamhetens bredd? 

Intresset för att titta på hur kurslitteraturen återger branschen väcktes under arbetet 

med ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO och i delprojektet om Attraktion för 

arbete och utbildning. Hur bidrar kurslitteraturen genom exempel i text och bild till 

mångfald? 

I Yrkesprogramsutredningen slutbetänkande Välja Yrke2 visades att minoriteter i större 

utsträckning hoppar av utbildningar då de inte känner igen sig. Inom vård och omsorg 

                                                           

 

2 (SOU 2015:97) 
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kan det innebära att killar i högre utsträckning hoppar av programmet eller inte 

stannar kvar i yrket, då de är i minoritet. Vård- och omsorgscollege Örebro län 

konstaterade i det förberedande ESF-projektet Fokus vård och omsorg och rapporten 

Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden3 att insatser görs för 

att attrahera minoriteter till utbildning, men att det inte görs så mycket för att behålla 

dem. Kan kurslitteraturen bidra genom att ge exempel och i bilder illustrera både 

pojkar och flickor, män och kvinnor? Hur ser det ut i den kurslitteratur som används 

idag på programmet? 

Bakgrund till litteraturgenomgången 

I samband med att en HBTQ-utbildning för yrkeslärare i vård och omsorg genomfördes, 

var det några yrkeslärare som blev intresserade av att delta i en arbetsgrupp för att gå 

igenom kurslitteratur som används på vård- och omsorgsprogrammet. Arbetsgruppen 

valde ut två kurser, Vård- och omsorgsarbete 1 och Etik och människans livsvillkor. 

Dessa kurser är grundläggande i utbildningen och alla elever läser båda kurserna. Valet 

föll på kurslitteratur från två förlag, Gleerups och Sanoma Utbildning. Det är 

kurslitteratur från de förlagen som används i undervisningen där arbetsgruppens 

yrkeslärare arbetar. 

Nedan presenteras syfte med och centralt innehåll i kurserna Vård- och omsorgsarbete 

1 respektive Etik och människans livsvillkor.  

Beskrivning av kursen Vård och omsorgsarbete 1 

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande (Skolverket): 

1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. 

2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. 

3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt.  

4. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera 

den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där 

delegering krävs. 

5. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda 

informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. 

                                                           

 

3 https://www.regionorebrolan.se 

https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Utbildning%20och%20arbetsmarknad/Dokument/Rapporter/Regional%20rapport%20-%20Genus%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet%20och%20den%20k%C3%B6nssegregerade%20arbetsmarknaden.pdf
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6. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt 

som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i 

relation till biståndsbedömning eller vårdplanering. 

7. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och 

utveckling. 

Centralt innehåll i Vård- och omsorgsarbete14  

• Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. 

• Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena 

rutiner. 

• Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 

• Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. 

• Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. 

• Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, 

måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer 

vid långvarigt sängläge. 

• Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt 

och aktivering.  

• Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, 

matlagning och livsmedelshantering. 

• Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, 

temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning. 

• Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och 

schemaplanering. 

• Arbetsställningar och förflyttningar. 

• Sekretess i vård- och omsorgsarbetet. 

• Tekniska och andra hjälpmedel. 

• Datoranvändning och säker informationshantering. 

• Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och 

samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, 

konst och litteratur. 

• Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet 

  

                                                           

 

4 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%
3DV%25C3%2585R%26courseCode%3DV%25C3%2585RV%25C3%2585R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5
cdfa92a3#anchor_V%C3%85RV%C3%85R01 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DV%25C3%2585R%26courseCode%3DV%25C3%2585RV%25C3%2585R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_V%C3%85RV%C3%85R01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DV%25C3%2585R%26courseCode%3DV%25C3%2585RV%25C3%2585R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_V%C3%85RV%C3%85R01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DV%25C3%2585R%26courseCode%3DV%25C3%2585RV%25C3%2585R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_V%C3%85RV%C3%85R01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DV%25C3%2585R%26courseCode%3DV%25C3%2585RV%25C3%2585R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_V%C3%85RV%C3%85R01
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Beskrivning av kursen – Etik och människans livsvillkor 

Undervisningen i etik och människans livsvillkor ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande (Skolverket): 

1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor 

påverkas av sin kultur. 

2. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och 

omsorg. 

3. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom 

verksamhetsområdet. 

4. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. 

5. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och 

kulturella sammanhang. 

Centralt innehåll i etik och människans livsvillkor5 

• Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse 

för människors värderingar. 

• Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. 

• Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktions-

nedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. 

• Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. 

• Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt 

värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och 

brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god 

arbetsmiljö och rätten till en värdig död. 

• Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör 

till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar 

kommunikation med och bemötande av patienter och brukare. 

• Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och 

brukare. 

                                                           

 

5 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubje

ct.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584N%26courseCode%3DM%25C3%2584NETI0%26tos

%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_M%C3%84NETI0  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584N%26courseCode%3DM%25C3%2584NETI0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_M%C3%84NETI0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584N%26courseCode%3DM%25C3%2584NETI0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_M%C3%84NETI0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584N%26courseCode%3DM%25C3%2584NETI0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_M%C3%84NETI0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584N%26courseCode%3DM%25C3%2584NETI0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_M%C3%84NETI0
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Vad visade genomgången av de båda kurserna?  

Som utgångspunkt i arbetet med litteraturgenomgången använde arbetsgruppen 

Region Kronobergs handbok för normkreativ text och bild, Att synas på lika villkor. 

Den gav en gemensam bakgrund inför framtagandet av frågeställningar till litteraturen.  

Arbetsgruppen använde nedanstående frågeställningar i genomgången av 

kurslitteraturen. I denna del kommer svaren på frågorna att redovisas utifrån kurs och 

aktuella frågeställningar.  

1. Är framsidan på kurslitteraturen inkluderande utifrån genus och etnicitet?  

2. Titta igenom bilderna i de två kursböckerna.  

a. Räkna antalet manlig respektive kvinnlig personal. Är det någon 

skillnad i hur män respektive kvinnor visas på bilderna?  

b. Hur många bilder visar män och kvinnor (personal) på samma bild?  

c. Hur många bilder visar personal med till synes annan etnicitet än 

svensk  

3. Läs igenom texterna och uppgifterna i litteraturen. Ges exempel med både 

män och kvinnor som arbetar i yrket? 

Nedan redovisas resultat av litteraturgenomgången i de båda kurserna fråga för fråga.  

Resultat Vård och omsorgsarbete 1 

Är framsidan på kurslitteraturen inkluderande utifrån genus och etnicitet?  

Framsidornas bilder ger olika budskap om innehållet i kursen ”Vård- och 

omsorgsarbete 1”. Båda förlagen har en yngre kvinna som illustrerar vem som arbetar i 

branschen. Gleerups har en kvinna med till synes annan etnicitet, men där bilden ger 

intryck av att kurslitteraturen ska ge kunskap inom operation. 

Titta igenom bilderna i de två kursböckerna.  

a. Räkna antalet män och kvinnor (personal) på bilderna. Är det någon skillnad i 

hur män respektive kvinnor visas på bilderna? 

b. Hur många bilder visar män och kvinnor (personal) på samma bild? 

c. Hur många bilder visar personal med till synes annan etnicitet än svensk? 

 Gleerups Sanoma 

Antal bilder på personal 32 30 

Män/kvinnor 4/26 5/19 
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Män och kvinnor på samma bild 2 5 

Personal med till synes annan etnicitet än svensk 5 6 

Bilder på personal med stetoskop/munskydd och 

operationsutrustning 

11 2 

 

De båda böckerna innehåller ungefär lika många bilder på personal. Det kan 

konstateras att de flesta bilderna är på kvinnor som arbetar i branschen. De flesta av 

dessa har till synes ett nordiskt ursprung. De bilder som innehåller både kvinnor och 

män som arbetar i branschen tenderar att ge män mer ”utrymme”, till exempel genom 

att de är undervisande och att kvinnorna är mer passiva mottagare.  

Intressant att notera är att det i Gleerups, Vård- och omsorgsarbete 1 endast finns en 

bild där den man som jobbar som undersköterska är i patientnära arbete. Då framställs 

den personen arbetsklädd (sjukhus) och med stetoskop. Det ser ut som att han är 

läkare, vilket en kan bli, men inte i denna utbildning. 

11 av de 32 bilder som finns med i Gleerups kurslitteratur innehåller bilder på personal 

som är sjukhusklädda och med stetoskop om halsen. Idag är det ganska ovanligt att 

någon går runt med stetoskop om halsen. De flesta som utbildas i vård och omsorg 

kommer heller inte att arbeta på sjukhus. Det kan då vara av värde att ”hjälpa” den 

studerande att få en relevant bild av branschen med bilder som visar branschens bredd 

och dess olika områden. 

Sanoma har fem bilder som visar män i omvårdnadssituation. Huvuddelen av bilderna 

visar personal med till synes nordiskt utseende. Illustrationerna med personal i vård 

och omsorg visar oftast ung personal eller personal under medelålder. Äldre män eller 

kvinnor som arbetar i vården och omsorgen är inte med på bilderna. 

I bildvalet av brukare och patienter är flertalet kvinnor. Även i de områden som till 

exempel handlar om stress är det kvinnor som är drabbade. 

Läs igenom texterna och uppgifterna i litteraturen. Ges exempel i litteraturen som 

innehåller både män och kvinnor som arbetar i yrket? 

I Gleerups litteratur ges exempel på både män och kvinnor som personal och som 

handledare. Ofta benämns personalen som undersköterskan, en person utan namn. 

Det kan göra att eleven tänker utifrån sin egen referensram och då kan personalen 

vara det kön som denne själv är. Ett sätt att förtydliga att både killar och tjejer kan 

jobba i branschen är att namnge undersköterskan och strategiskt tänka att båda könen 

är representerade. 
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En reflektion är att uppgifterna handlar om vården och där det då missas att det är 

vård och omsorg som litteraturen ska ge kunskap i. Det blir lätt fokus som leder 

tankarna till hälso- och sjukvård och därmed blir det mindre utrymme till omsorgen. 

I Sanomas kurslitteratur ges exempel på både män och kvinnor som personal och 

handledare. I litteraturen är undersköterskor och handledare namngivna. 

Reflektionsuppgifterna utgår från eleven själv och det ges exempel på kvinnor och män 

som är undersköterskor och handledare. Ett exempel är i personlig assistans där 

beskrivningen ger en positiv bild av att de båda männens relation och yrket. Många av 

exemplen i Sanoma utgår från eleven själv och då blir det olika utifrån det kön och 

könsidentitet som eleven har. 

Resultat Etik och människans livsvillkor 

Är framsidan på kurslitteraturen inkluderande utifrån genus och etnicitet?  

Bilden på framsidan i Gleerups kurslitteratur visar en yngre man med arbetskläder och 

stetoskop om halsen, medan Sanomas visar en flicka på fyra-fem år i ett tält gjort av en 

presenning eller liknade. Bilderna på kursböckerna är adekvata, men de ger olika 

intryck av vad kurslitteraturen kommer innehålla.  

Titta igenom bilderna i de två kursböckerna.  

a. Räkna antalet män och kvinnor (personal) på bilderna. Är det någon skillnad i 

hur män respektive kvinnor visas på bilderna? 

b. Hur många bilder visar män och kvinnor (personal) på samma bild? 

c. Hur många bilder visar personal med till synes annan etnicitet än svensk? 

 Gleerups Sanoma 

Antal bilder på personal 11 12 

Män/kvinnor 3/8 2/9 

Manlig och kvinnlig personal på samma bild 5 2 

Personal med till synes annan etnicitet än svensk 4 3 

Bilder på personal med stetoskop/munskydd och 

operationsutrustning 

5 4 

 

Sanoma och Gleerups har ungefär lika många bilder som illustreras med personal i 

kurslitteraturen till denna kurs. Hos båda förlagen är männen klart 
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underrepresenterade i bildmaterialet, men Gleerups har fler bilder på personal som 

representerar båda könen. 

Ett observandum som arbetsgruppen gjort är att det även i denna kurs är 

förhållandevis många som illustreras med stetoskop. Det förekommer egentligen i 

väldigt liten omfattning på arbetsplatser inom vård och omsorg. Dessutom arbetar de 

flesta av landets undersköterskor och motsvarande inte på sjukhus och inte med den 

målgruppen där det är stetoskop som är det viktigaste arbetsredskapet. 

Läs igenom texterna och uppgifterna i litteraturen. Ges exempel i litteraturen som 

innehåller både män och kvinnor som arbetar i yrket? 

I Gleerups kurslitteratur ges flera exempel. De beskrivningar som görs i exemplen 

handlar till en del om kvinnor och tjejer utifrån en stereotyp beskrivning. I exemplet på 

sidan 166 beskriver texten att det är Karin som är arg och tar för stort ansvar och själv 

känner sig som en ”gnällkärring”.  

Yrkesrollen som beskrivs på sidan 96 illustreras av en man iklädd sjukhusarbetskläder. 

På nästa sida (97) ges exempel på vilka arbetsuppgifter som förekommer i branschen. 

Sår, läkare, sond, personlig hygien, städning, schemaläggning, dokumentation. Det 

leder lätt tanken till att det är ett av branschens områden som läsaren tänker att det 

handlar om. 

På sidan 57 anges i exemplet om Rose-Marie personalen som ”flickorna” som bäddar 

Rose-Maries säng. Det är ett oprofessionellt sätt att uttrycka yrkesidentitet hos 

personalen. I beskrivningen är personalen, förmodligen undersköterskor, som 

visserligen inte beter sig professionellt då de talar över huvudet på brukaren – men att 

de anges som flickor ger heller ingen status för yrket. 

När området med yrkesidentitet beskrivs så visar boken en bild. Det är fyra personer 

iklädda olikfärgade arbetskläder, tre av dem är kvinnor och samtliga bär stetoskop. 

Yrkesidentitet i vård och omsorg innebär ju att de (minst fyra) olika 

yrkesverksamheterna inbegrips, det vill säga: psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder 

och hälso- och sjukvård.  

I Sanomas kurslitteratur på sidan 34 är rubriken ”När kulturer möts”. Bilden som ska 

förtydliga den texten är en man som dammsuger. I ett av exemplen som ges i 

kurslitteraturen är rubriken ”Han vill väl” En läkare har jour och är kallad till sjukhuset 

för att göra en akut operation. På vägen dit cyklar en gammal man framför läkarens bil, 

mannen ramlar. Läkaren stannar för att hjälpa den gamle mannen. Han förlorar 

dyrbara minuter och när han kommer till sjukhuset har den väntande patienten dött. 

Gjorde läkaren rätt? Exemplet i sig är inte fel men det cementerar könsroller, idag är 

läkaryrket ett jämställt yrke där det är ganska nära 50/50 mellan män och kvinnor.  
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Summering och rekommendationer 

I denna översiktliga genomgång av kurslitteratur i två kurser på Vård- och 

omsorgsprogrammet har det uppmärksammats att kurslitteraturen som granskats till 

del visar en stereotyp bild av vård och omsorgsyrket. I de bilder där både män och 

kvinnor förekommer på samma bild, är det ofta mannen som informerar och instruerar 

och kvinnan är passiv mottagare av mannens kunskap. Det är problematiskt eftersom 

kurslitteraturen bidrar till att förstärka bilden av vård och omsorg som en kvinnligt 

kodad bransch. Fler exempel som ges i litteraturen innehåller beskrivningar som kan 

behöva ses över, till exempel när det refereras till ”flickorna” som bäddar sängar. 

Som ett bifynd i arbetet med litteraturgenomgången uppmärksammades att de bilder 

som beskriver innehållet i litteraturen ofta ges i hälso- och sjukvårdssammanhang och i 

mindre omfattning från hela vård- och omsorgsbranschen. I vård och omsorg ingår 

psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvård. Det blir lätt en 

övervikt åt ”sjukhussidan”, vilket kan leda till att de studerande får en missvisande bild 

av branschen. Ett önskemål är att hela branschens bredd visas i grundläggande 

kurslitteratur. 

Denna övergripande genomgång kan behöva kompletteras med en fördjupad studie 

över den kurslitteratur som ingår i vård- och omsorgsprogrammet. Hur är 

beskrivningen ur ett genus och mångfaldsperspektiv? Visar litteraturen hela 

verksamhetens bredd? Förekommer det bilder och exempel med samkönade par, 

personer med olika ålder, etnicitet och kroppar? Det är angeläget ur ett 

inkluderingsperspektiv att fler känner igen sig i de texter och bilder som används, att 

de som tänker sig en framtid inom vård och omsorg kan identifiera sig med 

beskrivningarna och att det synliggörs. Att läromedelsförlagen tar ansvar och synliggör 

i bilder och exempel kan underlätta för yrkeslärare som ska genomföra undervisningen 

och därmed öka inkluderingen. Jämställdhet lyfts i nyare undersökningar som en 

förutsättning för en attraktiv bransch (Ungdomsbarometern). 

Vård- och omsorgscollege är en möjlig remissinstans när det tas fram ny kurslitteratur 

eller revidering av befintlig litteratur. I samverkansstrukturen ingår arbetsgivare, 

fackförbundet Kommunal och utbildningsanordnare som kan ge återkoppling utifrån 

dessa perspektiv.  
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Vill du veta mer? 

I detta avsnitt finns både tips på handböcker och verktyg som kan vara till hjälp i en 

normkritisk granskning av bilder och texter. 

Tips på normkreativ kommunikation 

 ”Inkludera utan att markera”  

Tomas ”genusfotografen” Gunnarsson, som tagit fram Bilder som förändrar världen 6 

beskriver fotografering ur ett genusperspektiv som att inkludera utan att markera. 

Med det menar han att de bilder som ska illustrera till exempel en situation inom vård 

och omsorg kan innehålla något som vi normalt inte skulle valt som motiv. En familj i 

en brukarsituation till exempel kan vara en relation mellan två kvinnor eller två män 

istället för den mer traditionella kärnfamiljen, bestående av mamma, pappa och två 

barn.  

Genusfotografen säger också ”En kan inte bli det en inte kan se”, vilket innebär att de 

bilder som illustrerar personal i vård och omsorg behöver visa ”alla”, det vill säga en 

mångfald av människor.  Yngre och äldre, män och kvinnor, personer med olika 

etnicitet, ålder, könsidentitet, kroppar etc. ”Vad händer om du byter kön på 

modellerna? Blir det ingen skillnad har du förmodligen fotat könsneutralt”, menar 

Tomas Gunnarsson. 

Verksamheterna behöver också visas mer medvetet, det är lätt att illustrera branschen 

med till exempel sjukhuskläder och yttre attribut som stetoskop, men mångfalden i 

branschen behöver lyftas upp. Det för att fler ska bli intresserade och se att det finns 

fler verksamhetsområden.  

Region Kronobergs handbok för normkreativ kommunikation Att synas på lika villkor 
7har på sidan 9 en checklista för jämlika bilder. Frågorna som ställs till bilderna är 

                                                           

 

6 http://www.genusfotografen.se/wp-

content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf  

7 http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-synas-pa-lika-
villkor-2018_webb.pdf  

http://www.genusfotografen.se/wp-content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf
http://www.genusfotografen.se/wp-content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf
http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
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utifrån olika områden. Kön, könsidentitet och 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, 

landsbygd och stad, klass och kropp. 

Utifrån den första frågan som handlar om kön, är 
frågor en kan ställa sig:  

• Är både kvinnor och män allvarliga och 

arga eller glada och lekfulla på bilden?   

• Samarbetar kvinnor och män?  

• Visas både kvinnor och män i alla yrken?  

Och under rubriken sexuell läggning: 

• Visas samkönade kärlekspar i alla möjliga 

sammanhang?  

• Finns det en variation i bilderna med familjer i vardagliga sammanhang som 

ensamstående, kärnfamilj och regnbågsfamilj? 

Handböcker och checklistor 

Pedagog Värmland har tagit fram ett onlineverktyg som kan användas för att 

genusgranska läromedel8, från förskolan och uppåt. ”Det vi ser och läser påverkar vilka 

normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används 

i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. Därför är det viktigt 

att du granskar det läromedel och de böcker du använder i din undervisning.” 

Ytterligare ett tips är att ta del av verktyget Våga välja Yrke9 som ger en beskrivning av 

Hadis resa från förskola till anställning. Det finns faktatext, checklistor, filmtips, med 

mera för ett mer inkluderande arbetssätt. 

För att öka inkludering har Tomas ”genusfotografen” Gunnarsson tagit fram en 

checklista som kan användas10. I den finns det tydliga instruktioner för att se över 

bilder för att fler ska känna igen sig. Den är användbar i detta sammanhang och 

återfinns nedan.  

  

                                                           

 

8 https://pedagogvarmland.se/webbformular/genusgranska-ditt-laromedel-online  
9 http://vagavaljayrke.se/ 
10 http://www.genusfotografen.se/wp-

content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf 

Region Kronobergs definition av 

normkreativitet  

”Normkreativitet handlar om att 

vara kreativ med de normer som 

finns i samhället. Normerna är 

spelregler som med normkreativitet 

kan brytas, nyanseras eller göras 

tvärtom. Syftet är att kommunicera 

för att inkludera alla i vårt samhälle 

och bryta normer istället för att 

befästa dem. Normkreativitet är hur 

vi i verkligheten praktiserar 

normkritik med kreativitet och 

försöker förändra normer”. 

 

 

https://pedagogvarmland.se/webbformular/genusgranska-ditt-laromedel-online
http://vagavaljayrke.se/
http://www.genusfotografen.se/wp-content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf
http://www.genusfotografen.se/wp-content/uploads/2018/08/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf
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Checklista Inkludering 

• Hur många kvinnor respektive män finns med på bilderna? 

o Antal kvinnor:  

o Antal män:  

o Antal med annan eller okänd könsidentitet:  

• Om det finns en obalans, kan du välja andra eller ta nya bilder så att andelen 

kvinnor/män blir närmare 50–50 %? 

o Självklart! 

o Nej, omöjligt  

• Finns det en bredd av Gävlebor i bilderna utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna? Har du inkluderat personer med olika... 

o Kön? 

o Könsidentitet/könsuttryck? 

o Etnisk tillhörighet/hudfärg? 

o Religion? 

o Funktionsnedsättning? 

o Sexuell läggning? 

o Ålder? 

• Har du tänkt på att inkludera utan att markera? Får normbrytande personer 

representera Gävlebor och inte bara sin normavvikelse i materialet?  

o Japp! 

o Nej, hur inkluderar jag utan att markera nu igen? 

Genus 

• Vilka av de tio vanligaste genusklyschorna från sidorna 24–27 har du lyckats 

undvika? 

o Änglalikt leende kvinnor och mordiskt blängande män 

o Passiva kvinnor och aktiva män 

o Tramsiga och sexualiserande bilder av kvinnor 

o Kvinnor fotade uppifrån och män nerifrån 

o Kvinnor i naturen och män på kontoret 

o Sittande kvinnor och stående män 

o Relationsinriktade kvinnor och målinriktade män 

o Bresande män 

o Kvinnor och män fotade för sig 

o Med mera 
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Källförteckning 

• Vård och omsorgsarbete 1, 2013 Maria Christidis och Gleerups utbildning AB. 

Första upplagan, tredje tryckningen. ISBN 978 91-40-68212-3 

• Vård- och omsorgsarbete 1, 2017 Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink 

och Sanoma Utbildning AB. ISBN 978-91-523-3080-7, andra upplagan, första 

tryckningen 

• Etik och människans livsvillkor, 2013 Mona Bergman och Gleerups Utbildning 

AB, första upplagan, tredje tryckningen. ISBN 978-91-40-68214-7 

• Etik och människans livsvillkor, 2017 Katri Cronlund och Sanoma Utbildning AB. 

Andra upplagan, första tryckningen. ISBN 978-91-523-3398 

• Att synas på lika villkor text och bild i Region Kronoberg. 2018-05-24  

o http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-

synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf  

• Gymnasieutredningen 

o https://www.regeringen.se/4ac65f/contentassets/1ccc134ebc9645f19

9fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf  

o https://pedagogvarmland.se/webbformular/genusgranska-ditt-

laromedel-online  

• Våga välja Yrke http://vagavaljayrke.se/  

• Män inom vård och omsorg  

• Genusfotografen  

• https://www.vo-

college.se/system/files/dokumentbanklokal/2.manochnormerinomvardochom

sorg-esf-projekt_0.pdf  

http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
http://intranat/contentassets/4a5c330f6a694968b0567a260791edf6/att-synas-pa-lika-villkor-2018_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ac65f/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf
https://www.regeringen.se/4ac65f/contentassets/1ccc134ebc9645f199fce4c82984ce81/valja-yrke-sou-201597.pdf
https://pedagogvarmland.se/webbformular/genusgranska-ditt-laromedel-online
https://pedagogvarmland.se/webbformular/genusgranska-ditt-laromedel-online
http://vagavaljayrke.se/
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/2.manochnormerinomvardochomsorg-esf-projekt_0.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/2.manochnormerinomvardochomsorg-esf-projekt_0.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/2.manochnormerinomvardochomsorg-esf-projekt_0.pdf

