
Barnmorskan Bertil och 
floristen Leif

En innehållsanalys om hur män i kvinnliga 
yrken framställs i svensk dagspress

Lisa Bring

Examensarbete 15 hp Handledare
Inom medie- och kommunikationsvetenskap Anne-Sophie Naumann

Höstterminen 2012
Examinator
Lars-Åke Engblom



HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH
KOMMUNIKATION (HLK)
Högskolan i Jönköping

B
-
5
 

SAMMANFATTNING

Lisa Bring                                                                                                     

Barnmorskan Bertil och floristen Leif

En innehållsanalys om hur män i kvinnliga yrken framställs i svensk dagspress

                                                                                                                          Antal sidor: 32  

Kvinnliga yrken är yrken som domineras av kvinnor, exempelvis barnmorska, 
tandhygienist, sjuksköterska och förskollärare. Men det finns även män som har 
dessa yrken och det skrivs också då och då om dem i tidningar. De är ovanliga, men 
blir vanligare då det görs satsningar för att få in fler män på dessa arbetsplatser.

Att undersöka hur de framställs i media och se vilka varianter av manlighet som 
förmedlas är syftet med denna undersökning. Materialet kommer från svensk 
dagspress och innefattar både lokala och rikstäckande tidningar.

För att svara på frågeställningarna gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Materialet 
omfattar tolv artiklar med intervjuer med män i kvinnodominerade yrken.

Resultatet visar att de flesta männen inte tänker så mycket på manligt och kvinnligt 
och känner inte att deras manlighet är hotad av det kvinnliga yrket. De män som 
känner en motsättning mellan manlighet och yrket var äldre. I artiklarna framhålls 
det att männen trivs med yrket, att de är ovanliga på arbetsplatsen och är 
omvårdande som personer.
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ABSTRACT

Lisa Bring                                                                                                     

The midwife Bertil and the florist Leif

A content analysis on how men in female occupations are represented in Swedish 
newspapers

                                                                                                                          Pages: 32  

Female occupations are occupations which are dominated by women, such as 
midwife, dental hygienist, nurse and pre-school teacher. But there are also men who 
have these occupations and sometimes newspapers write about them. They are 
unusual, but becomes more and more common because of efforts to get more men in 
these establishments.

To research how these men are portrayed in media and what variants of masculinity 
are conveyed is the purpose of this essay. The material comes from Swedish 
newspapers and include both local and national newspapers.

A qualitative content analysis was made to answer the research questions. The 
material covers 12 articles with interviews with men in female dominated jobs.

The result shows that most of the men do not think about masculinity and femininity. 
They do not feel that their masculinity is threatened by the female occupation. The 
few men who felt a conflict between masculinity and their jobs were older. In the 
articles it was often emphasised that the men enjoyed their occupations, that they are 
unusual and are caring as persons.
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1  Inledning

1.1 Introduktion
Jag har en vän som precis har börjat sin utbildning till målare. När hon är färdigutbildad är hon 

alltså en kvinna i ett mansdominerat yrke. De flesta i hennes omgivning tycker att det är coolt och 

inte bara för att det finns en i bekantskapskretsen som kan tapetsera. Det fick mig att tänka på män i  

traditionellt kvinnliga yrken. Det anses vara mer tillåtande att vara en pojkflicka, jämfört med att  

vara en man som däremot ägnar sig åt traditionellt feminina intressen och yrken.

Efter en sökning på manliga sjuksköterskor på Google kom jag till forumet Flashback, där det i en 

tråd  diskuteras  om manliga  sjuksköterskor  är  manligt  eller  omanligt  och åsikterna  går  isär.  En 

person menar att det är ett tufft jobb, men inte lika tufft som läkare, medan andra tycker det är ett 

hårt arbete som är välbehövligt och det spelar inte så stor roll vilket kön det är som utför arbetet. 

Några tycker också att det finns många möjligheter att flirta då man troligtvis är enda mannen på 

arbetsplatsen. De flesta tycker dock att yrket är omanligt och som enda man i fikarummet  får man 

lyssna på samtal om städning och barn. (Flashback, 2008)

Den forumtråden ledde vidare till en annan tråd om vilket det manligaste yrken är, respektive det 

omanligaste.  Yrken  som  proffsboxare,  skogshuggare,  militär,  pilot,  bilmekaniker,  oljeborrare, 

brandman,  bonde  och  slaktare  anses  manliga.  Omanliga  yrken  anses  vara   barnmorska, 

förskollärare, frisör, sjuksköterska, sekreterare, dansare, florist, flygvärdinna och städare. Manliga 

yrken är nästan uteslutande mansdominerade yrken där man arbetar med muskler och blir skitig, 

medan omanliga yrken är kvinnodominerade, enligt de som skrivit i forumtråden (Flashback, 2007).

Det  fick  mig  att  fundera  på var  den  här  synen på  manliga  och kvinnliga  yrken kommer  från. 

Massmedier påverkar hur vi ser på verkligheten och frågan är om den påverkar hur vi ser på män i 

kvinnodominerade  yrken.  I  denna  undersökning  kommer  jag  att  se  på  just  det,  hur  män  i 

kvinnoyrken  framställs  i  dagspress.  Materialet  kommer  från  lokaltidningar  som  Västerviks-

Tidningen,  Alingsås  Tidning  och  Ystads  Allehanda  och  rikstäckande  tidningar  som  Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter.
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1.2  Bakgrund
Det har gjorts flera satsningar för att få kvinnor intresserade av traditionellt manliga yrken inom 

exempelvis teknik. På senare år har det även gjorts en del satsningar för att få män intresserade av 

kvinnliga yrken, som sjuksköterska och undersköterska. Inom vården menar man att det är viktigt 

att bryta könsuppdelningen och få in fler män i yrket då vårdtagarna är både män och kvinnor. 

Dessutom kommer det att behövas många nyanställningar de närmaste åren inom vård och omsorg 

och för att klara rekryteringen så behövs män i yrket. 

I Västra Götalandsregionen har det gjorts en satsning för att få arbetslösa män att utbilda sig till 

undersköterska, och de blev lovade en anställning efteråt (Dagens medicin, 2012). I Söderhamn har 

en liknande utbildningssatsning gjorts  med lyckat resultat  (Sveriges radio P4 Gävleborg,  2005). 

Även inom läraryrket görs det satsningar på att få in fler män i förskolan, där det fortfarande finns 

få män. Det har gjorts flera lyckade satsningar i Sveriges grannländer, som i Danmark, Norge och 

Tyskland, men än så länge har det gjorts få i Sverige (Leijnse, 2012).

Satsningar på att förändra attityder kring män som arbetar i kvinnliga yrken finns det färre av. Det  

finns  forskning  om  hur  arbetsmiljön  för  män  i  kvinnodominerade  yrken  och  kvinnor  i 

mansdominerade yrken är och hur de bemöts av kunder och patienter. Det har också  forskats om 

hur män och kvinnor gestaltas i media och hur synen på manlighet är. Dock har det inte forskats så 

mycket om hur män i kvinnoyrken gestaltas i medier, i min sökning efter lämplig forskning har jag 

inte kunnat hitta någon.

1.3  Begreppsdefinitioner
Kvinnliga yrken:  Med  kvinnliga yrken eller kvinnoyrken menas yrken där kvinnor är i en stor 

majoritet  bland  de  förvärvsarbetande.  Enligt  SCB:s  yrkesstatistik  från  2010  är  sådana  yrken 

barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, bibliotekarie, sekreterare, tandhygienist, undersköterska, 

städare, köks- och restaurangbiträden samt assistenter inom olika förvaltningar och yrkeskategorier 

(SCB, 2010).  Generellt  och traditionellt  anses yrken där  man vårdar  eller  assisterar  andra vara 

kvinnliga. 

Manliga yrken: Yrken som innehas av  en manlig majoritet är chefer, ingenjörer, dataspecialister, 

tekniker,  skogsbrukare,  lantbrukare,  byggarbetare,  hantverkare,  elektriker,  industriarbetare, 

fordonsförare  och  militär  (SCB,  2010).  I  undersökningen  inkluderas  män  som  arbetar  i  de 

traditionellt kvinnliga yrken som nämns ovan. Även hemmapappor inkluderas i detta. Det är inte ett  

yrke, men det är en roll som traditionellt innehas av kvinnor och på det viset kan jämställas med ett 

kvinnligt yrke.
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2  Tidigare forskning
Jag har inte lyckats hitta någon forskning om hur män i kvinnliga yrken framställs i media, istället  

presenteras forskning som tangerar ämnet och tillsammans ger en bild av fältet. De har delats in i tre 

delar: hur män och kvinnor gestaltas i massmedier, manlighet och män i kvinnodominerade yrken.

2.1  Män och kvinnor i massmedier
Generellt  sett  förekommer män oftare  i  medier och i  andra sammanhang än kvinnor.  Det visar 

Edström och Jacobson (1994) som undersökte hur män och kvinnor skildras och var de förekommer 

i olika massmedier under en specifik dag, den 17 mars 1994. De använde Kent Asps teorier om 

mediemakt. Min undersökning fokuserar mer på genusteori,  så är resultateten relevanta för min 

undersökning  då  de  har  ett  genusperspektiv.  Som material  användes  de  upplagemässigt  största 

tidningarna,  TV-programmen med mest  publik,  mest  sedda biofilmen,  mest  hyrda  videon samt 

reklampelare  i  Göteborg.  Efter  dessa  togs  tre  manliga  och  tre  kvinnliga  stereotyper  fram.  De 

manliga  är  projektören,  hemmamannen  och  drömprinsen  och  de  kvinnliga  är  skönhetsslaven, 

hushållsfunktionären  och  kärleksgudinnan.  Kvinnorna  syns,  men  inte  i  sin  yrkesroll.  Män 

förekommer däremot betydligt oftare i sin yrkesroll och gestaltas som aktiva och framåtsträvande. 

De syns inte i kvinnodominerade yrken, som omvårdnad, och inte heller inom hemarbete.

Undersökningen visade att kvinnor förekommer i 53 % och män i 47 % av mediebruset den 17 mars 

1994. Männen är mer utspridda bland åldrarna än kvinnor. Edström och Jacobson (1994) menar att 

frånvaron av yrkesarbetande kvinnor bekräftar närvaron av yrkesarbetande män. Materialet följer 

redan  etablerade  stereotyper,  som att  männens  aktivitet  betonas  medan  kvinnor  förekommer  i 

sammanhang som i omvårdnad, kärlek och skönhetsvård.

Även  i  personporträtt  framställs  män  oftare  som  yrkesverksamma  jämfört  med  kvinnor,  visar 

Siivonens (2007) undersökning med artiklar från svenska och finska dagstidningar. Hon  undersökte 

hur personerna i porträtten gestaltades och vilka teman i deras liv som beskrevs.  Ett mönster som 

Siivonen fann var att män finns ofta med i jubilar-personporträtt och kvinnor ingår i reportageserier. 

Kvinnorna är utbytbara exempel medan männen icke-utbytbara individer. I personporträtten finns 

en maskulin och feminin mall som många journalister följer.  Föräldraskap står ofta i  centrum i 

porträtt om kvinnor, medan för män fokuseras det på yrkeslivet och barn är en guldkant i tillvaron. 

Kvinnor förekommer oftare i detta material än i andra genrer, vilket kan bero på kvinnospecifika 

teman och att kvinnor som går emot normen upplevs som intressant i genren personporträtt, till 

exempel en kvinnlig hjärnkirurg.
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Inom svensk TV-sport och sport i dagspress dominerar herrsporter som ishockey, motorsport och 

fotboll, visar Anderssons (2004) undersökning. Cirka 25 % av en tidnings redaktionella material 

består av sportrelaterade artiklar och det vanligaste ämnet är seriematcher och tävlingar. Artiklar om 

motion och hälsa är inte lika vanligt förekommande. Oftast var det elitidrottare och tränare som fick 

komma till tals. På bilderna är cirka 70 % män och 80 % av huvudpersonerna i en artikel är män. 

Fördelningen mellan dam- och herrsport är ungefär 80 % om herrsport och resterande damsport. 

Dock har många av artiklarna om damsport en manlig huvudperson, vilket troligtvis beror på att 

tränaren  ofta  får  komma  till  tals  och  tränaren  är  i  de  flesta  fallen  en  man. Enligt  tidigare 

undersökning gjord av Göteborgs universitet var en av fyra tilltalade i tidningar en kvinna under 

2002/2003.

Även i lokala medier förstärks stereotypa könsroller genom att kvinnor skildras leende och passiva 

och män allvarliga och aktiva. I norrbottnisk TV, radio och tidningar är det precis som i många 

andra medier en stor övervikt av män, visar Abrahamssons och Waaras (2005) undersökning. Det 

spelade ingen roll vilken typ av artikel, inslag eller vilket ämne det handlade om, männen förekom i 

större omfattning än kvinnor. I 57 % av artiklarna och inslagen om män finns inte kvinnor ens 

omnämnda. Totalt var fördelningen 23 % kvinnor och 77 % män i tidningar, med liknande siffror i 

TV och radio. 

I  tidningar  var  det  störst  snedfördelning  i  ledare  och  sporten  och  jämnast  på  kultursidorna. 

Reportage om arbetsmarknad, chefer, politik och ledare var den vanligaste rapporteringen om män 

medan för kvinnor var skola, vård och omsorg de vanligaste. Något som noterades särskilt är att 

fotboll för damer är damfotboll och en VD som kvinna omnämns som kvinnlig VD, men om det 

handlar om män är det fotboll och en VD. Män förekom nästan inte alls i  artiklar om vård, omsorg, 

skola och familj. Jakt, fiske, natur och hockey är däremot manliga ämnen. Kvinnor förekom oftare 

som offer, utsatta och passiva, medan män skildras som betydligt aktivare och förekommer i projekt 

och i samband med lösningar på problem.

Byrman (2004) kom fram till  att  hyllningstexter  på familjesidor  visar  även liknande tendenser. 

Texterna hade en jämn  könsfördelning, men texterna om män var både längre i omfång och fick 

större utrymme. Det får männen att framstå som intressantare än kvinnorna som det oftast skrivs 

mer  knapphändigt  om.  För  män  är  fokuset  i  artiklarna  på  familjesidorna  yrkeslivet  och 

fritidsintressen.  Familjelivet läggs det inte lika stor vikt på. För kvinnor är huvudfokuset oftast 

familjen och  känslor, alltså hur hon omhändertagande hon är mot andra. Yrke och intressen nämns 

mer av farten eller inte alls.
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2.2  Manlighet
Draper (2010) menar att heterosexuell manlighet och homosexuell manlighet ofta skiljs åt. Magasin 

med målgruppen män känner  ofta  behovet  av att  distansera sig  själva från  homosexualitet  och 

inkluderar ämnen som sport och sexiga bilder på kvinnor. Detta för att heterosexuella män skall 

känna sig trygga i sin heterosexualitet och manlighet. Acceptansen för homosexualitet har dock ökat 

och en del magasin har insett fördelarna med att inkludera även homosexuella män i sin läsekrets, 

då de också har pengar att spendera och är intressanta för annonsörer. I undersökningen har det 

analyserats hur den amerikanska tidningen Details gestaltar manlighet. Med olika ägare har det sett 

olika ut.

Manlighet konstruerades under en period genom att använda homosexualitet som en tillgång, även 

om innehållet huvudsakligen var heterosexuellt riktat. Men det förekom också bilder av samkönade 

par, intervjuer med öppet homosexuella musiker och artiklar om sociala och politiska frågor som 

gäller homosexuella, som att leva med HIV, homosexuella i armén och samkönade äktenskap. I 

artiklar om relationer fick också män i samkönade relationer komma till tals. Man ansåg att ”men 

truly secure in their heterosexuality do not worry when confronted with homosexuality.” (Draper, 

2010, s. 364)

Men  med  nya  ägare  kom  en  annan  syn  på  manlighet  i  tidningen  Details.  Ägarna  ansåg  att 

homosexualitet skrämde bort en stor del av de potentiella läsarna och raderade varje spår av det.  

Musikbevakningen ersattes med sport, lättklädda kvinnor, öl och bilar. Innehållet var sådant som de 

ansåg att  en  riktigt  man gillar,  tron var  att  alla  män har  kvinnor  som intressen.  Homosexuella 

relationer hade inte längre en plats i tidningen, minsta spår av homosexualitet betydde omanlighet. 

Tidningen återgick senare till att återigen låta homosexualitet och heterosexualitet samspela med 

varandra, men de var noga med att skilja på metrosexualitet och homosexualitet (Draper, 2010).

Många män i olika åldrar och från olika etniciteter upplever en manlig könsrollskonflikt,  enligt 

Pompper  (2010).  Kvinnorörelsen har anklagats för att  ha förändrat mansrollen och lämnat  män 

förvirrade över sin roll i samhället då de inte längre är den huvudsakliga inkomsttagaren. De blir 

också objektifierade,  precis  som kvinnor,  i  reklam och andra massmedier.  Det  finns en bild av 

manlighet med starka män som skapades på 30-talet som krockar med en ny bild av manlighet där 

mannen bryr sig om sitt utseende utan att förlora sin manlighet. I djupintervjuer med amerikanska 

män med olika etniciteter, som vit, mörkhyad, asiatisk, latinamerikansk hittade Pompper (2010) åtta 

teman. De är: 

1) Mental över fysisk manlighet.
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2) Rädsla för att förlora privilegier de har som män.

3) Manligheten formas av etniska kulturer.

4) Manligheten påverkas av mediabilder. 

5) Metrosexualitetens påverkan.

6) Inte vara en ”pussy”, kan ungefär översättas till att inte vara en kärring.

7) Homofobi och rädslan för det feminina.

8) Göra det som krävs för att attrahera kvinnor.

Det gav en mångfacetterad bild av manlighet där personens beteende och hans karaktär spelar en 

stor roll. Det som karaktäriserar en manlig personlighet är att stå upp sig för sig själv, vara villig att 

ta ansvar och vara respektingivande. Männen var också rädda att förlora sin privilegier och menar 

att en riktig man inte låter sig styras av sin flickvän och andra kvinnor. De anser att media visar en 

ouppnåbar fantasibild av hur en man ska se och det värsta är att kvinnorna ser detta som hur de vill 

ha sin man.  Enligt Pompper (2010) definierades manlighet också som tvärtom mot vad som anses 

kvinnligt och även tvärtemot vad som anses vara bögigt och homosexuellt.  Flera av deltagarna 

uttryckte till och med en viss homofobi då de såg det som ett hot mot manligheten.

Hanke (1998) menar att manlighet är en del av identitetsskapandet och populärkulturen påverkar 

synen på manlighet. Ofta talas det om vit och heterosexuell manlighet, men exempelvis svarta män 

har en annan syn på manlighet. Starka actionhjältar ger en bild av män, men den egentligen bilden 

av manlighet är som nämndes tidigare mångfacetterad. Filmens hjältar ger en idealiserad bild av 

manlighet, men den är inte verklig. 

Manlighet  konstrueras  i  förhållande  till  olika  manlighetsideal  beroende  på  till  exempel  klass. 

Normerna och idealen upprätthålls av homosociala förhållningssätt och homofobi och förhindrar 

jämställdhetsutvecklingen. (Robertsson, 2003) Efter andra världskriget har olika kroppsideal och 

mansideal skapats. Att vara man handlar inte bara om rätt klädsel, frisyr och hur män rör sig, agerar  

och talar. Det handlar också om hur mannen formar sin kropp. Över tid har detta skapat det ideal vi  

har idag. Under 1800-talet idealiserades en vältränad, stark och muskulös kropp som ansågs vara 

maskulin.  Detta  för  att  upprätta  en  tydlig  gräns  gentemot  kvinnan.  Med  hjälp  av  begreppet 

manlighet kunde män mötas och skapa egna grupper.  Mansidealet enligt vilket män ska vara tuffa, 

hårda, händiga och ärrade var dock vanligare i USA. I Europa var det visserligen också ett ideal,  

men även ett kontrasterande ideal med män som inte var särskilt muskulösa utan snarare spensliga, 

välrakade och med svallande lockar fanns också, särskilt i manliga modetidningar.
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Nu för tiden används ofta begreppet metrosexuell för att beteckna en man som bryr sig om sitt  

utseende och använder olika skönhetsprodukter (Nordberg, 2010). De suddar ut de tydliga gränser 

som bildats  mellan heterosexuella  män,  homosexuella  och kvinnor.  I  manliga modetidningar  är 

idealet idag en man med smala höfter, platt mage och bred och muskulös bringa. Vad som ses som 

en maskulin kropp är inte alltid givet och flera olika mansideal kan hyllas samtidigt.

2.3  Män i kvinnodominerade yrken
Robertsson (2003) anser att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att välja inriktning och yrke,  

både för jämställdheten och samhällsutvecklingens skull. Det handlar om outnyttjad kunskap och 

om barnen som ofta saknar manliga förebilder i förskolan. Män dominerar i yrken på ledande poster 

med hög lön medan kvinnor dominerar i yrken med låg status och låg lön.  Forskning visar att 

arbetsplatser med jämn könsfördelning har bättre arbetsklimat och i vårdyrken ger det bättre vård 

för vårdtagarna. Könssegregeringen är oftast till fördel för män, men inte för män i kvinnoyrken 

som ofta befinner sig i en konflikt mellan att vara man och arbeta i yrke med kvinnlig stämpel.

Inom vården präglas  de anställda av en traditionell  könsföreställning med män som läkare och 

kvinnor som sjuksköterskor och undersköterskor. Så länge personerna följer könsmönstret märks de 

inte,  men  om det  är  en  manlig  sjuksköterska  och en  kvinnlig  läkare  blir  arbetsordningen  mer 

konfliktfylld.  En del  manliga sjuksköterskor  känner  att  de inte  kan underordna sig en kvinnlig 

läkare och en del  manliga läkare uppfattade det  som underligt  att  man nöjde sig med att  vara 

sjuksköterska och inte går vidare genom att läsa till läkare, visar Robertssons (2003) undersökning. 

En  del  förklarade  förekomsten  av  manliga  sjuksköterskor  med  att  de  var  homosexuella  eller 

feminina som person, en där de manliga sjuksköterskorna var underordnade män i  en maskulin 

hierarki.

Manliga sjuksköterskor vidareutbildar sig i högre grad jämfört med kvinnliga och når därmed högre 

och  mer  ansvarstyngda  positioner.  Lönen  följer  efter  och  blir  högre,  tillsammans  med  andra 

fördelar.  Robertsson  (2003)  menar  att  manliga  sjuksköterskor  ses  som  förmer  än  en  kvinnlig 

sjuksköterska, för könsmaktsordningen där män har högre status än kvinnor finns också här. Att 

tillhöra  en  underordnad  manlighet  ger  alltså  fördelar  ändå,  i  alla  fall  jämfört  med  kvinnor  i 

mansdominerade yrken. Män i förskolan kan vara viktiga förebilder för barn, särskilt för de som 

inte har en närvarande pappa hemma, visar Nordbergs (2011) undersökning. De kan också lära 

barnen en ny modern form av manlighet och nya könsrelationer. 
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Antalet män i förskolan har ökat en aning, men samtidigt ses de snarare som ett problem i förskolan 

än en tillgång, då de vanliga könsrollerna ändå har behållits i verksamheten. För att få fler män i 

kvinnoyrken  och  även  behålla  dem där  har  olika  sorters  strategier  använts.  Några  av  dem är 

könskvotering, manliga nätverk och preparandakurser. Dessa strategier har slagit väl ut i Danmark 

och Norge, men inte lika väl i Sverige. Kvinnliga förskollärare hade förhoppningen att den manliga 

inbrytningen skulle innebära trevligare arbetsmiljö och en högre status och lön för yrket. När män 

kvoterades in på utbildningar ökade söktrycket, men minskade återigen när kvoten togs bort.

Att  pappan stannar hemma med barnen istället  för att  arbeta är också ett  exempel på omvända 

könsroller, anser Medved och Rawlins (2011). Traditionellt sett har kvinnan lämnat arbetet för att 

vara med barnen, men det omvända blir  vanligare. Mamman kanske har högre lön,  pappan har 

flexiblare  arbetstider  eller  passar  bättre  till  att  vara  hemma  med  barnen.  Ofta  anklagas 

hemmapappan för att han offrar familjen finansiella säkerhet och bedöms inte vara lika bra som 

förälder som mamman. Medved och Rawlins (2011) har intervjuat amerikanska familjer där pappan 

är den som huvudsakligen stannar hemma med barnen.

De kom fram till fem olika förhållningssätt vad det gäller hemmapappor:

1) De traditionella könsrollerna är omvända.

2) Det blir konfliktfyllt då pappan saknar att arbeta och tjäna pengar medan mamman inte är 

nöjd med hur hushållet sköts. 

3) Föräldrarna samarbetar. Familjen inte bryr sig om traditionella könsroller och gör vad som 

passar för dem när de samarbetar, även om de vet vilka könsroller som finns och påverkades 

av dem delvis. 

4) Familjen improviserar och gör helt vad som passar dem, utan att ta hänsyn till existerande 

könsroller. 

5) En  jämn  fördelning  där  mamman  och  pappan  delar  lika  på  ansvaret  och  har  båda 

huvudansvaret för barnet. 

De flesta paren där pappan valde att stanna hemma med barnet gick genom en sorts identitetskris. De 

kände att de gick emot deras roller och vad samhället förväntade sig av dem.  De par som helt 

enkelt  struntade i  könsroller  tyckte att  det  var  enklare att  gå emot det  traditionella,  då de inte 

begränsades eller styrdes av dem. (Medved &Rawlins, 2011)
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3  Teoretiska perspektiv
Det teoretiska perspektiv jag koncentrerar mig på är genusteori. Genusteori täcker in de aspekter 

som undersökningen behandlar, som genusordningar, mansrollen och hur män och kvinnor skildras 

i  media.  I  teorigenomgången  används  tre  författare  och  genusforskare.  Simone  de  Beauvoir 

publicerades i mitten av 1900-talet och lade grunden för dagens genusteori. Mycket av det hon tog 

upp  är  fortfarande  relevant  idag.  Yvonne  Hirdman  har  tagit  fram flera  teorier  som är  särskilt 

relevanta i Sverige. Hennes dotter, Anja Hirdman, är forskare inom medier och kommunikation och 

har ofta ett genusperspektiv i sin forskning och sina teorier.

Deras teorier fokuserar främst på kvinnans situation, men eftersom män och kvinnor oftast ställs i 

sin  motsats  säger  genusteori  mycket  om män och vad det  innebär  för  en man att  ta  sig  in  på 

kvinnliga områden.

3.1  Genusteori
Beauvoir (1986) konstaterar att mänskligheten är indelad i två kategorier av individer med  olika 

kläder, kroppar, ansikten, beteenden, intressen och sysselsättningar. De var tydliga 1949 när boken 

skrevs och är fortfarande lika tydliga. En kvinna måste alltid definiera sig själv som en kvinna, 

medan en man inte behöver placera sig i ett särskilt kön, att han är man är självklart. Förhållandena 

mellan de två könen beskrivs som två poler. Mannen är det positiva och neutrala medan kvinnan är 

det  negativa,  ett  särdrag och en  begränsning.  Kvinnan är  styrd  av  sina hormoner  och trots  att 

mannen själv har hormoner anses han stå för de objektiva uppfattningarna. Hon är den Andre, han 

det Absoluta.

Genom hela historien har kvinnan varit underordnad mannen, som har haft all verklig makt. Även 

om man och kvinna har samma rättigheter i teorin så tillämpas de inte praktiskt på grund av vana.  

På arbetet har männen högre lön för likvärdigt arbete och större karriärmöjligheter. Männen vill inte 

offra de fördelar de får från detta system, för det är försakelse att frångå i att vara subjektet. De 

flesta män reflekterar dock inte över denna könsmaktsordning och antar att kvinnor är underordnade 

av naturen.

För  alla  som  lider  av  mindervärdeskomplex  finns  det  ett  mirakulöst 

botemedel:  ingen  är  mer  arrogant,  aggressiv  eller  föraktfull  gentemot 

kvinnorna som en man som är osäker på sin manlighet. (Beauvoir, 1986, s. 

34)
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I de flesta filosofiska modeller tas uppdelningen av två kön för given, utan att de förklaras och 

ifrågasätts. Könens olika roller saknar vetenskaplig grund och speglar endast sociala myter. Vissa 

filosofer anser att de två könen bör vara olika, det ena aktivt och det andra passivt. Beauvoir (1986) 

förkastar dock dessa spekulationer om naturliga hierarkier mellan könen och menar att de blandar 

motsägelsefullt ihop begrepp som naturalism och etik. Sedvanor kommer inte från biologin, utan 

från samhället. Beauvoir (1986) är också skeptisk till psykoanalys och särskilt Freud, som baserat 

sina teorier på en maskulin modell och antar att kvinnan känner sig som en stympad man.

Genom lagar och regler har mannen hållit kvinnan i ett tillstånd av beroende, vilket passar männens 

världsuppfattning och deras ekonomiska intressen. Men det räcker inte med kvinnliga könsorgan 

för att klassificeras som kvinna. Hon ska förkroppsliga livets underbara fulländning samtidigt som 

hon döljer sina dunkla mysterier. För det krävs ungdom, hälsa och skönhet. Den manliga skönheten 

är kroppens styrka, vighet och smidighet, medan kvinnan ska vara ett passivt objekt. Kvinnan har 

också tilldelats en barmhärtig och vårdande roll. (Beauvoir, 1986)

Yvonne Hirdman (2001) anser att kvinnounderordningen är ett envist mönster, så pass att de flesta 

inte ser det eller bryr sig om det. Genom historien har många uttalat sig om hur en kvinna bör vara, 

bör göra och kan göra, och vad de inte kan göra. Dessa uttalanden säger mycket om kvinnor, men 

även lika mycket om hur en man bör vara. Hirdman har sett tre formler för stereotyperna man och 

kvinna som skapades för länge sedan och fortfarande lever kvar till en viss grad. De är A – icke A, 

A – a och A – B. I alla fallen är A man och den andra kvinnan. Alla teorierna har tydligt definierats 

av och för män och i likhet med Beauvoirs teori ses kvinnan som den andre.

A – icke A bygger på tanken man – icke man. Kvinnan definieras som inte man och är både formlös 

och ickeexisterande.  Hon är  inte  en man och därför  inte  en  del  av mänskligheten.  Denna syn 

kommer från antiken och är  fortfarande aktuell.  Som när  en man tittar  in  i  ett  rum fylld  med 

kvinnor och frågar ”Är det inte någon här?”, för kvinnans existens räknas inte.

I formeln A – a tas det fasta på att kvinnan är skapad av mannens revben enligt bibeln. Enligt den  

gamla  föreställningen finns  mannen och den lilla  mannen,  en  ofullständig människa  där  något 

saknas.  Enligt  det  antika  tänkandet  var  män hetta  och  form,  medan kvinnor  var  formlösa  och 

kyliga.  Kvinnan  var  köttigare  och  mindre  kontrollerad.  De  har  nära  till  hysteri  och  ständigt 

otillfredsställda. Kvinnan kan också beskrivas som en felvänd, mindre man. Man och kvinna ses 

dock  som  lika,  om  än  med  kvinnan  som  en  sämre  variation  inom  könet.  Hon  har 

mindervärdeskomplex och försöker på alla sätt kompensera sin otillräcklighet.
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I formeln A – B ses de två könen som motsatser och kontraster. Han är liv, ljus, kraft, ande och  

renhet medan hon är död, mörker, svaghet, materia och oren. Kvinnan var ofullgången, men också 

annorlunda och hade egenskaper som män inte hade och inte ville ha. Till skillnad från de tidigare 

två formlerna handlar det här om två olika sorter.   Formeln tar  stöd i  Darwins teorier om den 

starkastes överlevnad, om hur mannen skapades i kamp mot andra män och utvecklade överlägsna 

kroppsliga och andliga egenskaper. Han blev stark genom att slåss och jaga, vilket också krävde 

egenskaper som observation, förnuft, fantasi och uppfinningsrikedom. Kvinnan formades däremot 

enbart  till  att  föda,  vårda och behaga,  för  att  bli  utvalda till  mannens beskydd.  Det  gjorde att  

kvinnan uppfostrades till att vara älskvärd, medan mannen gjordes till duktig och stark. Yvonne 

Hirdman (2001) menar att mannen ses som ett stöd till kvinnan och är huvudpersonen.

Mannen är kvinnans motsats och om han antar kvinnliga drag sänker det hans status, då han inte 

längre är del av det högre tänkandet som mannen står för. Testosteronet ses som en drivkraft och 

ger pojkar styrka och rörlighet. En man kan dock inte fångas in i en enkel definition och står för 

mångfald  till  skillnad  från  kvinnan.  Mannen varnades  för  lättja,  för  då  kunde han bli  som en 

kvinna.  Han varnades  också  för  kvinnosysslor,  som disken  i  köket,  för  det  kunde  också  hota 

manligheten. Om kvinnor bryter genustabut och gör manliga sysslor får hon beröm. Men om en 

man  gör  det  måste  det  tydligt  framgå  att  det  inte  handlar  om  en  form  av  bestraffning  eller 

förnedring. Enklast är det om ett kvinnodominerat yrke förändras och exempelvis blir mer tekniskt. 

Att ge en man kvinnliga sysslor, egenskaper eller attribut ses som en bestraffning. (Hirdman, Y.,  

2001)

Män utmärks med ett rationellare tänkande, medan kvinnan har ett särskilt tänkande, EQ-tänkande. 

Män är normen i yrken som chefer, läkare, poliser, politiker, brandmän och professorer. Hirdman 

(2007) påpekar att trots att det numera finns kvinnor inom dessa yrken måste det ändå poängteras 

att det till exempel är en kvinnlig polis. Medan mycket har förändrats i historiens gång har synen på 

kvinnan inte ändrats särskilt mycket. Mannen ser henne antingen som fel och oberäknelig om hon 

träder  in  på  ett  manligt  område  eller  så  förminskas  hon  och  anses  inte  ha  någon betydelse.  I  

historien är kvinnans plats köket och det var hon som tillsammans med sin mor tog hand om sin far 

och sina bröder. Männen behövde inte bry sig om sysslor som disk och matlagning förrän nu i  

moderna tider. Enligt äldre tiders beteendevetare hade kvinnor ett genetiskt program för omsorg, 

vilket  gjorde det  mer naturligt  att  de städade.  När  kvinnor  fick  tillåtelse  att  gå in  i  arbetslivet  

värderades inte deras arbetsinsats lika högt och de fick en kvinnolön som var signifikant lägre än 

männens. Detta då de förväntades bli försörjda av sin man och bedömdes som inte lika effektiva. 

(Hirdman, 2007)
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Anja Hirdman (2001) menar att mediers definitioner av omvärlden blir allt viktigare för där formas 

olika sätt att förstå vår omvärld och varandra. I en stor del av medieutbudet finns det också idéer om 

vad manligt och kvinnligt är och hur vi ska tolka dem i förhållande till varandra. Olika bilder kan 

förmedlas beroende på om publiken är män eller kvinnor. Media arbetar från de betydelser som 

redan finns i samhället,  men kan förstärka de som finns eller påverka vilken som får spridning. 

Tidningar som vänder sig mot kvinnor utgår från ett enskilt intresse. Tidningar som vänder sig mot 

män verkar utgå från mer individuella intressen som till exempel båtar, motorcyklar och datorer. 

Alla män antas också vara intresserade av bilder på kvinnor. Idéer om genus sprids i den relation 

som tidningen försöker skapa med sina läsare och de skapar intima rum av gemenskap för sina 

manliga eller kvinnliga läsare.

I tidningar riktade till kvinnor handlar mestadels om kärlek. Anja Hirdman (2001) ger som exempel 

lyckliga och olyckliga kärleksrelationer eller kvinnors kamp för sin kärlek. Kvinnan är leende och 

lättillgänglig medan mannen inte har ett tillstymmelse till leende och kisande blick. Mötet mellan 

mannen och kvinnan är central och den ska leda till förlovning, äktenskap och familj, i alla fall på 

1960-talet.  Yrket  ansågs  inte  lika  viktigt,  ofta  sågs  det  som  ett  sätt  att  möta  mannen  och 

mammarollen är det viktigaste i livet. Kvinnan ska vara som en prydlig dekoration som luktar gott 

och underkastar sig mannen. Mannen är initiativtagaren och representerar förändring och spänning, 

senare kom att han ses som en fader, men kvinnan hade ändå huvudansvaret för barnen. Under 

1970-talet  var  flera  tidningar  ifrågasättande mot könsrollerna,  men det  finns inte  kvar i  dagens 

tidningar.  Men bilderna av könen har  inte  förändrats  så  mycket  i  dagens tidningar  riktade mot 

kvinnor. Olikheterna är självklara och kvinnan måste lära sig att tyda mannen.

I tidningar riktade till män, som den nu nedlagda Fib aktuellt, står också parrelationer i centrum, 

men med ett annat mål än i kvinnotidningarna. I mannens tidningar är det flirten utan konsekvenser 

som  giftermål  och  barn  viktig.  Hon  är  romantisk  och  ett  sexigt  objekt  som  ska  verka  vara 

tillgängligt för mannen. Att tycka om att se på kvinnor är något som alla män har  gemensamt enligt 

tidningen och unga flickor i 20-årsåldern är idealet. Kvinnorna är sexualiserade, men det betonas 

ändå att hon är naturlig eller äkta, trots enorma silikonbröst. Mannen är en utmanare och erövrare 

och han tar både flickor och guldmedaljer. Männens relationer med varandra är det viktigaste och 

kvinnor är ett nöje och en lust. Istället för att jaga relationer som kvinnan antas göra jagar han 

äventyr. Mannens sexualitet är självklar, men det finns rädsla för impotens och att inte klara att leva 

upp till könsrollen. Mannen har bekymmer och stress, och han tacklar dem genom att kompensera 

sin manlighet. Manligheten hotas av att kvinnor blir självständiga och det är skillnad på det manliga 

och kvinnliga. (Hirdman, A., 2001)
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4  Problematisering
Ofta läggs det ett större fokus på kvinnor i manliga yrken i medier och forskning. Män i kvinnliga 

yrken hamnar något  i  skymundan trots  att  de har  också kan känna svårigheter  med könsroller, 

stereotyper och fördomar när de går emot det traditionella och väljer ett kvinnligt yrke. Ämnet har 

tagits upp, men behöver belysas mer, vilket denna undersökning kan bidra med att göra.

4.1  Syfte och frågeställningar
Syftet med denna kvalitativa textanalys är att undersöka hur män som har ett yrke som domineras 

av kvinnor, till exempel sjuksköterska, barnmorska, sekreterare och förskollärare, gestaltas i svensk 

dagspress.  I  undersökningen  vill  jag  också  se  vilka  mansroller  som förmedlas  i  artiklarna,  då 

mannen i artikeln arbetar i ett traditionellt kvinnoyrke och vars manlighet enligt  genusteori  blir 

hotad. Det har gjorts undersökningar om män i kvinnodominerade yrken bemöts i sin yrkesroll på 

arbetsplatsen, men få om hur de gestaltas i media. Det har däremot gjorts undersökningar om hur 

kvinnor i mansdominerade yrken skildras i media.

Frågeställningarna är som följer:

- Hur gestaltas män i kvinnodominerade yrken i dagspress?

- Vilka variationer av manlighet förmedlas i artiklarna?
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5  Metod

5.1  Val av metod
För att uppnå undersökningens syfte och ta reda på hur män i kvinnliga yrken framställs i dagspress 

och vilken mansroll som förmedlas används en kvalitativ innehållsanalys som metod. Vid denna 

typen  av  undersökningar  används  ofta  innehållsanalyser  för  att  nå  en  förståelse  om innehållet. 

Eftersom det som ska förstås inte är mätbart med siffror måste en kvalitativ metod användas, inte en 

kvantitativ.

Innehållsanalys  är  en  av  de  mest  använda  och  centrala  undersökningsmetoderna  som  finns. 

Metoden skiljer sig egentligen inte så mycket från en enkätundersökning, men istället för enkäter 

ifyllda av personer används texter, bilder eller någon annan medietyp som material i urvalet. Inom 

innehållsanalys gör man en skillnad på kvalitativ och kvantitativ analys, men dessa metoder kan 

också blandas (McQuail, 2010). I denna undersökning blandas inte metoder, då jag menar att det 

inte tillför något till det som ska undersökas enligt syftet.  De flesta metoderna inom innehållsanalys 

är fria och har breda användningsområden, vilket gör att de kan anpassas efter syftet, snarare än att 

syftet ska anpassas efter metoden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).

De kvalitativa metoderna utgår från studiesubjektens perspektiv och inte från forskarens idéer om 

vilka  kategorier  som  ska  vara  i  centrum  (Alvesson  &  Sköldberg,  1994).  De  fokuserar  på 

upplevelsedimensionen, vilket i detta fall kan betyda hur männen i artiklarna upplever hur det är att 

arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Det finns olika tillvägagångssätt vid analysen av materialet, men 

gemensamt  för  alla  är  att  de  närmar  sig  materialet  tolkande.  Med  detta  blir  verkligheten 

mångfacetterad, då alla skapar sin egna verklighet och ger uttryck för sin (Dalen, 2007).

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar att ta fram det väsentliga innehållet med en noggrann läsning 

av textens kontext, helhet och dess delar. Anledningen till att använda metoden i denna uppsats är 

att helheten ses som något större än varje enskild del. Vissa passager i texten anses helt  enkelt 

viktigare för de säger mer om det som undersöks än vissa andra passager. Ett annat skäl till använda 

metoden är att det som undersöks ligger dolt under ytan och kan tas fram med en aktiv läsning som 

görs  om  flera  gånger  där  man  ställer  frågor  till  texten.  (Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson  & 

Wängnerud, 2007) I artiklarna som ingår i materialet kan till  exempel en del delar inte säga så 

mycket alls om manlighet och hur mannen framställs och behöver därför inte läggas en så stor vikt 

vid, medan andra delar har större betydelse. Det samlade intrycket av helheten är dock också viktig 

att ta hänsyn till.
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Uppsatsen har genusteori som grund, men det finns ingen särskild feministisk metod. Kvalitativa 

metoder  är  vanliga  inom kvinnoforskning,  då  de  ämnen  som studeras  oftast  lämpade  för  den 

metoden. Könsdimensionen är dock viktig att ta hänsyn till i all forskning inom samhällsvetenskap, 

menar  Alvesson  och  Sköldberg  (1994),  då  det  kan  ge  ett  kompletterande  perspektiv  i 

undersökningen. I denna undersökning är genus dock ett centralt begrepp för relationsförstående 

och motsättningar mellan könen. Könen präglas av sociokulturella och historiska förhållanden  och 

är  inte  något  enkelt  och entydigt.  Det betraktas  som en komplicerad och föränderlig  variabel  i 

forskning. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Den  kvalitativa  metoden  har  dock  begränsningar.  Vanligtvis  skapas  ett  kategorisystem  innan 

undersökningen, vilket kan göra att forskaren har förutfattade föreställningar om materialet, istället 

för att upptäcka teman som finns i materialet. I denna undersökningen skapades tendenserna efter 

alla texter analyserats,  för att  undvika den fallgropen. Även om man försöker undvika det  kan 

teman och kategorier verka förvrängande på materialet. Vid en innehållsanalys läses materialet på 

ett sätt som ingen vanlig läsare skulle göra. Den nya meningen är inte läsarens, skribentens eller 

textens, utan en fjärde tolkning som står för sig själv. Sedan kan en innehållsanalys göras på olika  

sätt,  även  om  de  befinner  sig  inom  samma  ramverk,  vilket  gör  det  viktigt  att  specificera 

analysverktyget. (McQuail, 2010)

5.2  Material och urvalsförfarande
Materialet består av reportage som har publicerats i svenska dagstidningar. De har valts ut med ett 

strategiskt urval efter följande kriterier: att det handlar om en man i ett kvinnodominerat yrke och 

att det är ett reportage med fokus på hans yrkesliv. Artiklar där mannen i ett kvinnoyrke endast får 

komma till tals kort har valts bort, utan det ska vara reportage där han berättar om sitt yrkesval och 

hur man bemöts som man i  ett  kvinnodominerat  yrke.  När artiklarna publicerades spelar  ingen 

större roll, den äldsta publicerades oktober 2008 och den senaste i augusti 2012. Artiklar från såväl 

rikstäckande  dagstidningar,  lokaltidningar  och  kvällstidningar  ingår.  Inga  artiklar  från  magasin, 

veckotidningar,  branschtidningar  eller  liknande publikationer  har  inkluderats,  utan det  är  endast 

artiklar från nyhetstidningar. 

De flesta av artiklarna är sådana som publicerats på tidningar med nätupplagor, då de är lättare att 

hitta  i  sökningar.  Sökningarna  efter  materialet  har  gjorts  med hjälp av sökmotorn  Google  med 

sökord i stil med ”manlig sjuksköterska”. Sedan gjordes en sökning för varje yrke som definierats 

som kvinnodominerat. 
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Några av yrkena gav inga relevanta träffar, medan några gav fler. En av tidningarna hade ett tema 

om män som arbetar i kvinnliga yrken, där en artikel om en manlig tandhygienist länkade vidare till  

artiklar om en manlig florist och en manlig barnmorska. Det ledde till tolv artiklar som användes i  

analysen. Analysenheten är hela reportaget, med text, ingress, rubrik, bild och bildtext.

5.3  Analysverktyg
När artiklarna analyseras kommer jag att ställa nedanstående frågor till materialet. Både det samlade 

intrycket av hela artikeln och vad som sägs i artiklarnas redovisas, för att nå förståelse av både 

helhet och de olika delarna.

Hur framställs mannen i artikeln?

Vad sägs om mannens val av yrke?

Hur ser mannen på sitt yrke?

Vad är mannens syn på hur han blir bemött som man i kvinnligt yrke?

Hur är artikeln vinklad?

Vad fokuseras det på i rubriken?

Vad fokuseras det på i ingressen?

Vad säger bilden som hör till artikeln om mannen?

Vad säger bildtexten?

I vilket sammanhang är artikeln publicerad?

Vilken syn på manlighet förmedlas?

5.4  Metodkritik och undersökningens kvalité
Några av de vanligaste kvinnodominerade yrkena finns inte representerade i undersökningen, då jag 

inte kunde hitta några artiklar om män i dessa yrken. Sådana yrken är till exempel vårdbiträden,  

undersköterska,  städare  och  sekreterare.  Dock är  det  sällan  tidningar  skriver  personporträtt  om 

personer i dessa yrken överhuvudtaget. Kvinnodominerade yrken har ofta en lägre status, men de 

yrken  som inte  representeras  är  lågstatusyrken,  vilket  kan  vara  en  anledning  till  att  de  sällan 

förekommer i dagspress. 
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Det påverkar naturligtvis resultatet att vissa yrken inte är representerade i undersökningen, men 

eftersom de inte finns representerade i dagspress avspeglar avsaknaden ändå vad dagspress gestaltar 

om män i kvinnodominerade yrken. För att säkra undersökningens kvalité testades analysverktyget i 

tre  artiklar.  Efter  det  utvärderades  analysverktyget  och  frågeformuläret  både  kompletterades, 

reducerades eller omformulerades.

Tre  veckor  efter  att  den  ursprungliga  analysen  av  materialet  gjordes  en  förnyad  analys.  Detta 

stickprov gjordes för att kontrollera att det som kom fram i analysen överensstämmer med det som 

finns  i  artiklarna  och  att  analysen  skulle  göras  likadant  även  vid  ett  senare  tillfälle.  De  nya 

analyserna stämde nära överens med de som gjorts tidigare och de små skillnader som upptäcktes 

kan inte anses vara så stora att de påverkar resultatet.
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6  Resultat
I materialet ingår två barnmorskor, en florist, en tandhygienist, två hemmapappor, tre förskollärare 

och två sjuksköterskor. I materialet kunde flera tendenser synas: såsom att männen framställs som 

en förebild, ett sällsynt undantag, en vårdare, en motsättning och en oförstående omvärld. Tre typer 

av  manlighet  förekommer:  ohotad  manlighet,  ny  manlighet  och  värnande  manlighet.  Med  den 

ohotade manligheten menas att en man vet om att det inte är särskilt manligt, men struntar i det för 

han trivs med sitt yrkesval. Ny manlighet innebär att mannen vill förändra mansrollen och har en ny 

form av manlighet som inte är lika snäv som den traditionella. Med värnande manlighet menas att 

mannen  anser  sig  vara  kvar  i  den  traditionella  mansrollen,  samtidigt  som han   poängterar  de 

manliga sysselsättningar han ägnar sig åt förutom yrket.

6.1  En förebild
I alla artiklar poängteras det att männen trivs på sina arbeten och tycker att fler män borde vara 

intresserade  av  yrket,  även om det  är  kvinnodominerat.  Flera  nämner  att  män nog inte  ser  ett 

kvinnoyrke som ett alternativ, men för deras del kan de rekommendera det. Några framställs som 

förebilder för andra män, som genom att de finns i yrket visar de att det är för män också.

De män i undersökningen som är förskollärare ser sig också som förebilder för barnen de arbetar 

bland. De kan visa att män också kan byta blöjor, städa och klä ut sig. Förskolläraren Bengt tycker 

att det är viktigt att vara en förebild för barnen och vara lite som en fadersgestalt. ”En del kan 

nästan se en som en fadersgestalt.”, säger Bengt (Thelin, 2012). Förskolläraren Ronald ser det som 

sin uppgift att vara en manlig förebild för barnen, särskilt de med ensamstående mammor. ”De hade 

inte en mansperson i deras liv, och den rollen vill  jag som man fylla.”, menar Ronald (Meijer,  

2012). Förskolläraren Sebastian ser sig också som en viktig förebild för barnen.

Många uppskattar en manlig förskollärare, och det är viktigt för barnen att det 

finns män i förskolan. Kvinnorna är superduktiga, men barnen behöver se att män 

också bryr sig. Att vi också städar, byter blöjor och kan klä ut oss i rosa skjorta. 

(Stadler, 2009)

De  två  hemmapapporna  i  undersökningen  tycker  att  fler  pappor  ska  ta  ut  mer  pappaledighet. 

Hemmapappan Sebastian ser sig som en förebild för andra och vill lära sitt barn att pappan också 

kan sköta allt och stanna hemma. Han sköter allt hemma enligt artikeln, för hans fru är gravid och 

arbetar heltid. Han framställs som en riktig familjeman som gör de traditionellt kvinnliga sysslorna. 

Han är nöjd och bestämd i sitt val och vet att han är en normbrytare. 
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Han framställs  som en riktig  familjeman och gör de traditionellt  kvinnliga sysslorna.  Sebastian 

handlar ofta tillsammans med sitt barn. ”Handlingen blir till en kul grej när hon sitter i vagnen och 

tar emot varor och när jag lagar mat kan hon stå på en stol bredvid och hjälpa till.”, menar Sebastian 

(Sjöström, 2010).

6.2  Ett sällsynt undantag
I alla artiklar nämns det att männen är ensam man bland alla kvinnor, ovanlig, en minoritet eller ett 

undantag i en kvinnodominerad värld. Det är ofta just den vinklingen som artiklarna har, så det är 

en tydlig  vinkel  som lockar  läsare.  Det  är  också  precis  vad  de  ofta  är,  ett  undantag  på  sina 

arbetsplatser. Barnmorskan Bertil är på fotot omgiven av sina kvinnliga kollegor, för att anspela  på 

att han är en sällsynt man i yrket. Barnmorskan Kjell-Åke framställs också som sällsynt, i artikeln 

nämns en tavla med bilder på de anställda där han är den ende mannen. Sjuksköterskan  Erik får 

oftast ett bra bemötande som man. ”Man får mycket positiva reaktioner när man är ute på praktik. 

”Åh, vad kul med en kille för en gångs skull”, är en ganska vanlig reaktion.”, säger han. (Johansson, 

2010)

I  många  av  artiklarna  presenteras  sifferstatistik  som poängterar  hur  få  och  sällsynta  männen  i 

kvinnoyrken är, som Bengt som är en av åtta manliga förskollärare i Piteå och Sebastian som är en 

av tre i Tomelilla. Tandhygienisten Thorbjörn är en av två män i yrket i Västervik. Barnmorskan 

Tommy var den 30:e manliga barnmorskan i Sverige när han var färdigutbildad och barnmorskan 

Bertil  den  tredje.  Floristen  Leif  är  den  ende mannen i  blomsterbutiken  och framställs  som ett 

undantag i kvinnodominerad värld. Men han trivs med att vara ensam man på jobbet och tycker det 

är fint. ”Det har alltid varit så. Det är ofta manliga butikschefer i blomsterbutikerna i landet men 

utöver det är det nästan bara kvinnor som jobbar med blommor.”, menar Leif (Karlsson, 2009).

6.3  En vårdare
Männen framställs också som duktiga i sitt yrke och omsorgsfulla. De framställs alla som trevliga 

män som trivs i sitt yrke och de har aldrig ångrat sig. De ser yrket som något som gör nytta och 

även ger personlig utveckling och mening för dem. Sjuksköterskan Erik nämner att han ser resultat 

direkt när man gör något, vilket gör att yrket känns meningsfullt för honom. Barnmorskan Bertil  

arbetade först i ett mansdominerat yrke men tröttnade på att arbeta med ”döda maskiner”, så han 

utbildade sig till barnmorska. Bertil ser varje förlossning som en prestation och tycker att det är det 

roligaste med yrket. 
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Det roligaste är att förlösa – det är outstanding. När man får en kvinna, i en 

ganska jobbig situation, att lyckas prestera fram förlossningen och efteråt tycka 

att det var rätt så bra – då känner man en otrolig tillfredställelse. (Asker, 2008)

Barnmorskan Kjell-Åke kände samma, han arbetade inom industrin ett tag men ville arbeta med 

människor.  Redan  under  utbildningen  kände  han  att  han  hamnat  rätt  och  han  trivs  med 

patientkontakten.

Det är nästan som att de öppnar sin livsbok för mig, som att vi bläddrar i den 

lite tillsammans. Det är också väldigt roligt att få göra ultraljud och visa dem 

barnet. Det blir mycket känslor i rummet... (Schagerlind, 2010)

Förskolläraren Sebastian älskar att umgås och arbeta med barn. I bilden till artikeln leker han med 

två pojkar och skjutsar på det ena barnets trehjuling. Han ler och är hukad ner till barnens nivå, 

vilket förstärker framställningen som omsorgsfull. De flesta männen på bild som arbetar med barn 

hukar  sig ner till  barnets  nivå på bild,  vilket  tyder  att  de är  engagerade i  dem. Hemmapappan 

Sebastian vill hinna umgås med barnen när de är små och vill att barnen ska slippa vara på dagis 

långa dagar. I artikeln framställs han som en pappa som verkligen bryr sig om sin familj och vill 

deras bästa. Sebastian tycker att det bästa är ”att jag får en så bra och nära relation med mitt barn. 

Det roligaste är att se sitt barn växa framför ögonen på en – att Meja börjar interagera med andra 

barn  till  exempel.”  (Sjöström,  2010)  Hemmapappan  Patrik  ser  rollen  som  hemmapappa  som 

givande och gillar att apa sig med sin son.

Barnmorskan Tommy gillar människokontakten i yrket och tycker att det ger så mycket mer än bara  

lön. Han har provat flera vårdyrken och tycker barnmorska är det roligaste av dem han provat. Att 

arbeta  med  människor  och  ta  hand  om  andra  är  något  som  alla  yrken  som  representeras  i 

undersökningen  har  gemensamt.  Därför  är  det  inte  så  konstigt  att  männen  framställs  som 

omvårdande.

6.4  En motsättning
Två av männen framställs som att de ändå har reservationer mot yrket och har känt en motsättning 

mellan sig själva som män och sitt  traditionellt  kvinnliga yrke.  Förskolläraren Bengt  tyckte att 

övergången mellan ett mansdominerat yrke inom järnvägen till ett kvinnodominerat i förskolan inte 

var helt lätt.
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Kvinnor  och  män  pratar  lite  olika  språk  med  varandra.  När  det  uppstår 

konflikter inom barngruppen är kvinnorna ofta lite mjukare medan männen är 

trubbigare och mer rättframma. Det finns för och nackdelar med båda delarna. 

(Thelin, 2012)

Floristen Leif ville först bli polis, men efter lumpen började han jobba i en blomsterhandel och är 

kvar där än. Han tycker att blommor är kvinnligt och något som kvinnor med konstnärsintresse är 

mer intresserade av. Han framställs som att trivas på sitt jobb, men är medveten om manligt och  

kvinnligt.

De båda är nära pensionsåldern och när  de inledde sin yrkesbana kände gissningsvis en större 

motsättning att som man arbeta i ett kvinnodominerat yrke. De mötte då fler konflikter mellan sin 

manlighet  och yrket  eftersom det  var  ännu ovanligare  med män som exempelvis  förskollärare, 

jämfört med de som är yngre och har en modernare syn på genus.

6.5  En oförstående omvärld
Männen har oftast inga problem med sitt yrkesval, de trivs väldigt bra och har aldrig ångrat sig. 

Däremot har andra haft problem med deras yrkesval och flera av männen framställs som att ha en 

oförstående omvärld.  Barnmorskan Bertil  har blivit positivt särbehandlad, genom högre lön och 

befordran till chefsbarnmorska. Men han har också mött motstånd, när han började yrket för 35 år 

sedan vägrade en del av hans kvinnliga kollegor att tala med honom och ville inte vistas i samma 

rum som honom. En del mammor som ska föda vill inte bli förlösta av en barnmorska med skägg.

En och annan kvinna reagerar när det kommer en manlig barnmorska, men i de 

flesta fall kommer vi överens. Det har hänt att de efteråt bett om ursäkt för att de 

haft förutfattade meningar och det känns bra. (Asker, 2008)

Bertil har också fått frågan om han har några sjukliga sexuella intressen eftersom han arbetar med 

små barn och mammor. Barnmorskan Kjell-Åke har mött kvinnor som inte vill besöka honom för 

han är man, men han tar det inte personligt och ser det inte som ett  problem då  det finns fyra 

kvinnliga barnmorskor på mottagningen.  Barnmorskan Tommy har setts  som en suspekt figur  i 

vissa sammanhang, som vid en militär övning där det var osäkert var han skulle placeras.

Det är främst barnmorskorna som mött liknande reaktioner, antagligen då de arbetar med kvinnor i 

en så intim situation som en födsel. Andra har mött mildare negativa reaktioner. Sjuksköterskan 

Eriks patienter tror ibland att han är läkare och undrar varför han inte studerar vidare till det, för att 

en man skulle nöja sig med att vara sjuksköterska är det inte alla som tror.
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Förskolläraren Bengt har några få gånger varit med om att föräldrar reagerat på ett dåligt sätt, ena 

gånger på grund av religiösa skäl och en annan gång på grund av ett missförstånd. Tandhygienisten 

Thorbjörn  har  fått  några  höjda  ögonbryn  på  tandhygienistföreningens  träffar,  men aldrig  några 

förvånade kommentarer från patienter. ”De flesta jag möter tycker att det är enbart positivt.”, säger 

Thorbjörn (Hertz, 2009a). De yngre männen i materialet nämner sällan några kommentarer från en 

oförstående omvärld, medan de äldre oftare har mött det under sitt yrkesliv.

6.6  Ohotad manlighet
De flesta av männen verkar inte känna att manligheten är hotad i ett kvinnligt yrke. De tänker helt 

enkelt inte på manlighet och ser inga större skillnader mellan män och kvinnor. De gillar sitt yrke, 

helt enkelt. Några av dem nämner inte ens manlighet eller skillnader mellan könen, vilket tyder på 

att de inte tycker det är viktigt och att de är trygga i sin manlighet.

Den nyutexaminerade sjuksköterskan Fredrik bryr sig om manlighet och ser inga större skillnader 

mellan män och kvinnor i yrket, en av få skillnader han märker är att männen syns mer för att de är 

färre. ”Visst, man kanske får ta i lite mer om det handlar om en tyngre patient men annars skiljer det 

sig inte så mycket”, menar han (Möller, 2009).

Barnmorskan  Kjell-Åke  ser  sig  som  en  i  arbetslaget  och  tänker  inte  på  att  han  är  i  ett 

kvinnodominerat yrke och ensam man, utan älskar sitt yrke och har aldrig ångrat sitt val. Kjell-Åke 

vet om att han har gjort ett ovanligt yrkesval för hans kön och att det är flest kvinnor i yrket, men  

det påverkar inte honom. ”Jag tänker inte i genus” (Schagerlind, 2010) , säger han och menar här att 

det är ingen skillnad på kön, bara man gör ett bra jobb.

Förskolläraren Bengt verkar inte bry sig om manlighet, men säger att andra kan tycka att det är en 

kvinnosyssla  att  ta  hand  om barn,  men  det  håller  han  inte  med  om.  Förskolläraren  Sebastian 

poängterar att barnen ser honom främst som en person och inte man. Förskolläraren Ronald verkar 

medveten om att det är ovanligt yrkesval för en man, men han gör det han trivs med och manlighet 

bryr  han sig inte  om. ”Jag har  alltid  haft  bra kontakt  med barn”,  säger  Ronald (Meijer,  2012) 

Tandhygienisten  Thorbjörn  trivs  med  sitt  yrke  och  tänker  inte  så  mycket  på  att  det  är 

kvinnodominerat. Barnmorskan Tommy är trygg i sin manlighet och tycker det viktigaste är att han 

trivs.
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6.7  Ny manlighet
Hemmapappan Sebastian bryr sig inte om traditionell manlighet och går ännu längre och har som 

mål att förändra synen på manlighet och skapa en ny manlighet. Han tycker inte att det är någon 

skillnad på mamman och pappan som förälder och att  båda ska kunna stanna hemma. Han vill 

förändra manligheten och göra det lika självklart som att mamman är hemma med barnet att pappan 

kan vara det. Han blir till och med försörjd av sin fru, men för hans del gör det inget. 

Hon kommer alltid att tjäna mer pengar än jag och det har jag inga problem med. 

Och  tjänade  hon  inte  så  bra  som hon  gör  hade  det  varit  svårare  för  oss  att 

genomföra det här. Vi har valt att vänta med att köpa hus, det är ett medvetet val. 

För vad är viktigast? En bra relation med sitt barn eller ett hus? (Sjöström, 2010)

Floristen Leif har en liknande syn, om än inte lika radikal och uttalad.  Han har en tydlig bild av 

manlighet och vet att han inte uppfyller den, men gillar det ändå och rekommenderar andra killar att 

också arbeta som florist. Denna tendens var dock inte stark och synen delades inte av många av 

männen i artiklarna. Den var tydlig och uttalad i endast en av dessa.

6.8  Värnande manlighet
Flera  av  männen  i  artiklarna  poängterade  vid  ett  flertal  tillfällen  skillnader  mellan  könen  och 

framhåller sin manlighet.  De trivs med sitt arbete,  men värnar lite extra om sin manlighet.  Det 

tydligaste exemplet är barnmorskan Bertil som påpekar flera skillnader i hur han och de kvinnliga 

kollegorna  arbetar.  Han hjälper  inte  lika  ofta  till  att  städa  för  han  anser  att  hans  tid  är  bättre 

spenderad med att träffa patienter och skriva journaler. Han anser också att män är bättre chefer för 

de favoriserar inte någon och att män har högre lön för att de ser sitt eget värde och är bättre på att 

löneförhandla. 

Jag tror att det har med förhandlingsförmåga att göra. Kvinnor är alldeles för svaga 

när det gäller att förhandla och har kanske en lite negativ syn på sig själva och vad 

de är värda. Jag säger att ”det här ska jag ha annars får det vara”. (Asker, 2008)

Han värnar också extra om männen vid förlossningen, då de kan känna sig bortglömda. Han gillar 

sitt jobb och tycker om att arbeta med barn, men värnar om sina träffar i katolska kyrkan med bara 

män. Han uppskattar också de tillfällen han arbetar med andra män för att slippa tala om enbart 

familj  och barn hela tiden, som kvinnorna tydligen gör. Att  han är i ett kvinnoyrke verkar inte  

påverka hans manlighet men det faktum att han uppskattar manligt sällskap extra tyder på att han 

ändå värnar om sin manlighet.
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Hemmapappan Patrik  försöker till  skillnad från den andra hemmapappan i  undersökningen inte 

förändra normer. Han tycker att mamman och pappan har olika roller och verkar mest leka och 

umgås med sin son för sin egen skull, som en guldkant i tillvaron. Mamman har ändå huvudansvaret 

och tar ut det mesta av föräldraledigheten. Det verkar anses att Patrik är duktig för att han är med 

sitt barn, men när mamman gör det är det en självklarhet. Patrik och hans son ägnar sig mest åt 

traditionellt  manliga intressen,  som bilar  och traktorer.  ”Han älskar  fordon av alla  slag.  Vi bor 

granne med ett lantbruk så det passerar ofta traktorer, lastbilar och skördare här utanför.”, säger 

Patrik om sin son (Nilsson, 2009). Trots att Patrik är hemmapappa har han fortfarande en väldigt 

stereotyp mansroll, vilket tyder på att han värnar om sin manlighet.

6.9  Resultatsammanfattning
I varje artikel poängteras det ofta att männen trivs i yrket, att det är deras drömjobb och att de aldrig 

har ångrat sig. Det är ett av de mönster som kunde ses i uppsatsen. Ett annat mönster är att männen 

framställdes som ovanliga, omhändertagande och som en förebild för andra män och i vissa fall 

barnen de arbetar med. Det påpekas i en del av artiklarna att det behövs fler män inom yrket och att 

det är ett problem att det finns så få män. En del handlar om hur männen får positiv särbehandling 

och kvoteras in.

Det man måste komma ihåg är hur männen framställs dels hur journalisten valt att skriva om dem 

och vinkla artikeln, men även hur männen har valt att framställa sig själva inför reportern och vad 

de har valt att berätta om. Det är bilden som männen vill visa utåt och då vill de gärna poängterar att 

de trivs. Att de är omhändertagande och duktiga på vad de gör är också en bild som är gynnsam för 

männen att få ut.

Männen har sällan problem med sitt yrkesval och känner inte att manligheten hotas av det, men 

omvärlden  har  ibland  problem med  yrkesvalet.  Det  kan  handla  om kommentarer  om perversa 

intressen  och  frågor  om  varför  mannen  inte  utbildar  sig  vidare  till  exempelvis  läkare.  De 

barnmorskor som ingick i undersökningen har haft patienter som avböjt att bli behandlade av en 

man, men männen verkar inte ta det personligt. De äldre männen i undersökningen uttryckte oftare 

negativa reaktioner och fördomar som de mött, vilket kan tyda på att omvärlden är mer förstående 

och öppen för män i kvinnliga yrken numera.
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Tre olika varianter på manlighet hittades i materialet. De flesta talade inte mycket alls om manligt  

och kvinnligt, vilket tyder på att de anser att manlighet inte är viktigt och att den inte är hotad. En 

del påpekar ofta skillnader mellan män och kvinnor, vilket då visar att de bryr sig om manlighet. De 

äldre värnar mer om sin manlighet än de yngre, det  är också de äldre som mött flest fördomar i sin 

karriär.

Det fanns däremot inget  mönster i var artiklarna publicerades, en del låg på familjesidan, en del på 

sidorna  för  jobb  och  studier,  andra  var  nyhetsartiklar  och  andra  ingick  i  en  reportageserie.  I 

rubrikerna användes ofta kontrasten mellan män och kvinnoyrke. I alla artiklar förklarade mannen 

hur han kom in i yrket och varför han valde det, men yrket ifrågasätts aldrig av reportern. Det är å 

andra sidan inte en reporters uppgift att värdera yrken.
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7  Diskussion
Innan jag inledde analysen trodde jag att resultatet skulle visa att männen i de kvinnliga yrkena 

överkompenserade sitt manlighet i artiklarna, exempelvis ”han är sjuksköterska men hans största 

intresse är traktorer”. Det visade sig att det inte alls var så, de flesta männen framställdes som att de  

trivs på arbetet och vill vara en förebild för andra män. Endast ett fåtal upplevde en motsättning 

mellan sin manlighet och sitt yrke. Det påpekades ofta att de är ovanliga i sitt yrke, ibland till och 

med  den  enda  mannen  på  arbetsplats,  vilket  kan  förklaras  med  att  det  är  effektiv  vinkel  för 

journalister att använda i sina artiklar. Att något är ovanligt är också något som lockar till läsande, 

vilket är ett av målen med tidningsartiklar.

Få av männen i undersökningen kände en motsättning mellan sitt yrke och sin manlighet, vilket 

skulle kunna bero på att om man som man har valt ett yrke som sjuksköterska eller förskollärare är 

manlighet inte det viktigaste. De baserade istället sitt yrkesval på vad de själva tycker om att göra 

utan  att  bry sig om samhällets  normer  och vad andra  tycker.  De ville  göra något  som kändes 

meningsfullt för dem, som att ta hand om andra.

Mansrollen  som  förmedlas  i  undersökningen  har  tre  varianter.  De  är:  ohotad  manlighet,  ny 

manlighet  och  värnande  manlighet.  Ohotad  manlighet  var  den  vanligaste,  där  mannen 

överhuvudtaget inte talade så mycket om manlighet. Männen som ingick i undersökningen kan dock 

anses vara mer genusmedvetna än gemene man då de som män i ett kvinnoyrke antagligen har 

konfronteras med dessa frågor innan. Därför anser de inte sin manlighet vara påverkad av sitt yrke 

och känner inte ett behov av att påtala skillnader mellan män och kvinnor eller poängtera att de är 

män. Endast ett fåtal av männen kände att manligheten påverkades så de var tvungna att värna lite 

extra om den. De var som tidigare nämnts äldre och växte antagligen upp med en tydligare bild av 

manligt  och  kvinnligt.  Den bilden  har  på  senare  tid  luckrats  upp och genus  har  fått  en  större 

mångfald, vilket gör att de yngre männen inte talade lika mycket om manlighet.

Enligt Siivonens (2007) undersökning är kvinnor i personporträtt ofta med som ett exempel på en 

företeelse, medan män är med i egenskap av sig själva. I de flesta av artiklarna i undersökningen är 

dock männen med som ett exempel på en företeelse, nämligen män i kvinnodominerade yrken eller 

att de har haft enkelt att få jobb efter utbildningen. Det visar att männen i undersökningen trots allt 

tagit an några kvinnliga drag i hur de blir omskrivna. Edström och Jacobson (1994) menar att män 

ofta  framställs  som projektör,  drömprins  och hemmapappa.  Alla  dessa tendenser  kan ses  bland 

männen i  artiklarna,  främst de två sistnämnda. De bryr  sig om sin omgivning och är något av 

drömmän som tar sig an kvinnliga yrken utan att känna att deras manlighet är hotad.
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Artiklarna går däremot hur män vanligtvis  framställs i  medier.  Enligt Abrahamssom och Waara 

(2005)  framställs  män  som  ledare  medan  kvinnor  förekommer  i  ämnen  som  omvårdnad  och 

utbildning. Här förekommer de allra flesta männen i just ämnet omvårdnad och utbildning, men det 

beror på att det är de yrken de har. Männen framställs dessutom som ovanliga, vilket de också är 

enligt Abrahamsson och Waara (2005).

Enligt Draper (2010) och Pompper (2010) balanserar manligheten på en skör tråd och det är enkelt 

att antingen framstå som homosexuell eller kvinnlig. Många av männen i undersökningen känner 

inte att deras manlighet är hotad av yrket, men som nämnts tidigare måste dessa män anses vara 

trygga i  sin  manlighet  och inte  bry sig om stereotyp manlighet  då de valde ett  kvinnligt  yrke. 

Nordberg (2010) menar att manligheten har förändrats och har blivit mer mångfacetterad, vilket 

männen i de kvinnliga yrkena kan ses som ett bevis på.

Robertsson (2003) anser att  en viktig anledning till  att  fler  män behövs i  kvinnliga yrken som 

förskollärare är att barnen behöver manliga förebilder också i förskolan. Det är också något som 

nämns flera gånger av förskollärarna och hemmapapporna i undersökningen som arbetar med barn. 

Robertsson (2003) nämner också att i vårdyrken som sjuksköterska ses män som otillräckliga som 

nöjer sig med att vara sjuksköterska och inte vidareutbildar sig till läkare, vilket också några av 

männen  i  undersökningen  nämnde.  Samtidigt  ses  en  manlig  sjuksköterska  som  förmer  än  en 

kvinnlig (Nordberg, 2011), vilket också kunde ses i denna undersökning.

Medved och Rawlins (2011) tog fram fem olika förhållningssätt som familjer med hemmapappor 

ofta förhåller sig till. Hemmapapporna i undersökningen kan sägas tillhöra familjer som samarbetar 

om  ansvaret  och  gör  vad  som  passar  bäst  för  familjen.  De  är  medvetna  om  de  traditionella 

könsrollerna men gör vad som passar bäst för sin familj och vad som är bäst för barnet.

Beauvoir (1986) anser att kvinnan är den Andre medan mannen är den Absolute. Män i kvinnoyrken 

kan sägas ta sig an drag från den Andre, och på det viset gå ner i status. Att göra det som man när 

hon formade sina teorier,  på 1940-talet,  var  nog svårare då än  nu.  Manliga sjuksköterskor  var 

antagligen  ännu ovanligare  då  jämfört  med idag.  Några  av männen  i  undersökningsmaterialet 

nämnde  att  de  hade  större  auktoritet  än  sina  kvinnliga  kollegor,  även  om  de  har  kortare 

yrkeserfarenhet. Manliga sjuksköterskor blev ett slags mellanting mellan kvinnliga sjuksköterskor 

och läkare, vilket kan vara tecken på att även idag ses mannen som förmer än kvinnor. Även om 

mannen tar sig an karaktärer från den Andre blir han inte bara det, utan något mittemellan.
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Han förtar samtidigt den kvinnliga mystiken, som enligt Beauvoir (1986) är ett viktigt argument för 

männen att upprätthålla en fortsatt stark överordning. Männen i artiklarna har när de intagit ett 

kvinnoyrke och förstört mystiken och suddat ut skillnaderna mellan könen. De män som uttryckte 

en ohotad manlighet har kanske genom att träda in på ett kvinnligt område insett att det inte är så 

stora skillnader mellan könen. Därför talade de inte så mycket om könsskillnader. En av männen 

uttryckte till och med att han är en person främst, inte en kille, vilket tyder på att han inte ser några 

direkta skillnader mellan könen.

Enligt Yvonne Hirdmans (2001) former för relationen mellan de två könen är mannen alltid A. 

Kvinnan är a, inte A och B, alltså en liten version av mannen, det som inte är mannen och en helt 

annan sort än vad mannen är. De flesta männen i artiklarna som ingick i undersökningen är ett A, då 

deras manlighet inte hotades. Ett fåtal av dem och stundtals deras omgivning verkar se sig själva 

som AB, en slags blandning mellan man och kvinna som egentligen ska vara skilda väsen. Det ger 

en  motsättning,  som  påverkar  dem  i  yrkeslivet  och  en  anledning  till  att  värna  extra  om  sin 

manlighet.

Enligt Anja Hirdman (2001) kompenserar män sin manlighet i kvinnliga situationer. Så var inte 

fallet här, för det mesta. Eftersom de inte tänker så mycket på manlighet känner de inte ett behov av 

att kompensera. De få som tänkte på sin manlighet var som tidigare nämnts äldre med en annan syn  

på genus.

Männen  i  artiklarna  skulle  faktiskt  kunna  ses  som  pionjärer  för  en  ny  typ  av  manlighet.  En 

manlighet med större mångfald och utan rädsla för att ses som feminin. Där manligt och kvinnligt 

anses vara lika mycket värt eller där det inte ens görs en åtskillnad mellan könen. Båda har lika 

många möjligheter och samma valfrihet vad det gäller exempelvis yrkesval. Där män och kvinnor 

framställs på liknande sätt i media och där hur de framställs beror mer på personlighet, yrket och 

temat, inte vilket kön personen tillhör.

Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om exempelvis undersköterskor och städare representerats 

i materialet. Dessa yrkena har lägre status jämfört med de yrken som ingick i undersökningen och 

representeras  sällan  i  dagspress  överhuvudtaget.  Att  arbeta  som förskollärare,  barnmorska  eller 

sjuksköterska  kräver  högskoleutbildning  vilket  yrket  undersköterska  eller  vårdbiträde  inte  gör. 

Manliga städare hade kanske haft en annan syn på sin manlighet och framställts på ett annat sätt i  

media. Det går dock inte att spekulera i hur det hade sett ut, men kanske hade de inte varit lika 

obrydda kring sin manlighet som männen i undersökningen är.
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7.1  Förslag på vidare forskning
Att forska kring hur personer, både kvinnor och män, som arbetar i lågstatusyrken som personlig 

assistent, vårdbiträden och städare framställs i media skulle vara intressant. För att gå vidare med ett 

genusperspektiv  skulle  det  gå  att  göra  liknande undersökningar  om hur  män i  kvinnliga  yrken 

framställs  i  dagspress  från  flera  olika  länder.  Sedan  jämföra  perspektiven  och  se  om männen 

framställs på olika sätt beroende på land. Det är också möjligt att ta in radio, TV och magasin för att 

se om män i kvinnliga yrken gestaltas på ett annat vis där.
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