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LÆS MERE

“Jeg vil lave noget, hvor jeg kan finde en livsglæde
og føle, at jeg gør en forskel” - mænds motivationer
for at vælge omsorgsarbejde (Warming 2011)
Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 2, side 42-58.

For Better or For Worse. Experiences of Men in
Caring Occupations (Warming 2012)
Schnarrs, Phillip. W. & James P. Maurino, (red.): Men, Masculinity and the Common
Good in an Era of Economic Uncertainty. Tennessee: Men’s Studies Press, page 48-69.
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Det kønsopdelte arbejdsmarked
Fag kan skifte køn
Empirisk vidensgrundlag
Sociale relationer
Forhandling af maskulinitet

HVORFOR DET
KØNSOPDELTE
ARBEJDSMARKED
– OG SÆRLIGT
MÆND I
OMSORGSFAG?

Kønsopdeling på arbejdsmarkedet
 Manglende fleksibilitet og flaskehalse
 ‘Spild’ af ressourcer og talenter
 To forskellige arbejdsmarkeder
 Uligeløn
 Begrænsede jobmuligheder
Omsorgsfag
 Aldring af befolkningen
 Fald i service- og kvalitetsniveau
Mænd
 Stigende ledighed blandt mænd
 Mænd ‘flytter’ sig ikke
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BEFOLKNINGSUDVIKLING

+ 80%

- 13%

(Kilde: Danmarks Statistik)
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ET FAGS
‘KØNSMÆRKE’ ER EN
SOCIAL
KONSTRUKTION

Historisk
 Flere akademiske fag
 Medicin, jura og teologi
 Undervisning i folkeskole
 Kontorarbejde
Kulturelt
 Sygepleje
 3 % mænd i Danmark, 1/4 i Italien
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VIDENSGRUNDLAG







Kvalitative interview
Monokønnet
På arbejdspladserne
Semistruktureret, dynamisk spørgeguide
Eksplorativ-integration

Mænd
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I arbejde

Forladt

I alt

Sygeplejersker

14

3

17

Social- og sundhedsarbejdere

10

4

14

Pædagoger

11

3

14

Total

35

10

45

PRÆSENTATION AF
INFORMANTGRUPPEN
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Alder

Position

Afdeling

25 år
28 år
28 år
28 år
28 år
31 år
35 år
35 år
39 år
41 år
42 år
43 år
44 år
49 år
49 år
51 år
52 år

Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Vejleder
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Konsulent
Sygeplejerske
Leder
Konsulent
Vejleder
Sygeplejerske
Leder

Ortopædkirurgisk
Neurologisk
Psykiatrisk
Ortopædkirurgisk
Psykiatrisk
Skadestue
Intensiv
’Modtagelse’
Ortopædkirurgisk
Ortopædkirurgisk
Dansk Sygeplejeråd
Hjertemedicinsk
Dansk Sygeplejeråd
Psykiatrisk
Psykiatrisk
Plejehjem

Erfaring
1 år
4 år
2 år
4 år
2 år
3 år
5 år
3 år
19 år
14 år
16 år
1 år
16 år
23 år
24 år
26 år

DET SOCIALE
ARBEJDSMILJØ
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»[M]an har det ligesom blommen i et æg.«
»[Der er] et rigtigt godt samspil i personalegruppen. Det har vi selvfølgelig også snakket med
de kvindelige medarbejdere om, og det, synes de
egentligt også, er rigtigt sjovt, at der er nogle
mandlige sygeplejersker på arbejde.«

EN GOD STEMNING
OG OMGANGSTONE

»Vi er med til at bidrage til den gode stemning. Vi
er med til at lægge en anden tone, end hvis det
havde været en ren kvindeafdeling. […] Vi har et
åbent forhold til hinanden, hvor man kan sige
tingene, som de er. Vi ’tager noget pis på’
hinanden, og vi er gode til at hjælpe hinanden
heroppe. Det er meget kollegialt på det punkt.«
»Hønsegård«, »Kagleri«, »Skyllerumssnak«
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SOCIAL INKLUSION /
REPRÆSENTANT FOR
SIT KØN

»Hvis de [kvindelige kollegaer] sidder og diskuterer
noget, og du så kommer [ind i lokalet], så beder de
som regel om at få din holdning til det.«
»Jeg har prøvet, at en hel afdelingsfest blev flyttet,
fordi jeg ikke kunne komme.«
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SELVVALGT SOCIAL
DISTANCERING OG
HOMOSOCIALITET

»[Det er ikke] spændende at høre om underlivsbetændelse, og at lille Peter stammer for
tredje uge i træk, og hvor store deres bryster er, når
de skal føde.«
»Jeg har været med til at finde en mandlig
sygeplejerske, og så fik den ellers bare med fodbold
og motorcykler, selvom det egentligt ikke var noget,
der interesserede os særligt meget lige på det
tidspunkt, men nu skulle de bare have. Så legede vi
’rigtige mænd’.«
»Jeg har det sådan, at hvis der er en enkelt mand
mere ud over mig, så er det fint, […] men jeg gider
ikke være alene.«
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MANDEALLIANCER
OG -FÆLLESSKABER

»Vi lavede en forening, der hed MUMS:
Minoritetsgruppen af Uterlige Mandlige
Sygeplejersker. Det var vi nødt til at lave, fordi reelt
set kunne det godt blive for meget for nogle, og det
var også for at understøtte nogle af alle de andre
[mænd], der måske havde det svært, eller syntes,
det var lige rigeligt nok nogle gange. Så vi tog af
sted på bowlingtur eller ud og drak nogle pilsner.
[…] Det var sådan en lidt logeagtig forening, hvor vi
prøvede at få sat folk [læs: mænd] lidt sammen.«
»Testosteron-klub«, »Maskulin subkultur«
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KØNNET SOM
FORDEL I PATIENTRELATIONER
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»Som mand kan man være lidt mere galant, og
man kan spille lidt på det. Man kan være lidt
gentleman. Man kan være lidt – jeg vil ikke sige
flirtende, men så alligevel. Det er nemmere at få
dem [læs: kvindelige patienter] manipuleret til at få
dem til at gøre det, vi gerne til have dem til at gøre
ved at opføre os på en bestemt måde. Og det virker
altså ikke helt [på samme måde], hvis det er en
kvinde, der gør det.«

KØNNET SOM
ULEMPE I
PATIENTRELATIONER

»Der er også de kvinder, som på ingen måder
ønsker hjælp fra en mand, når det er nogle lidt
intime opgaver; når de skal vaskes forneden og
sådan noget, og der er da altså nogle ældre kvinder
såvel som mænd, som ikke vil have, at det er en
mand [som sengebader dem]. Simpelthen pga.
blufærdighed, og nogle mænd har det sådan, at de
ikke vil have en anden mand til at røre deres nedre
dele, og det er noget med seksualiteten og
homofobien.«
»[S]å må man jo stikke dem lidt humor med, at jeg
har set masser af bare kvindenumser.«
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’PASSENDE’
POSITIONER
– MÆND ER LÆGER
OG KVINDER ER
SYGEPLEJERSKER

Kenn Warming

»Hvis jeg gik stuegang med en kvindelig læge, så
var det mig, de [læs: patienterne] henvendte sig til.
[…] Jeg prøvede at gelejde den [læs: fokus] hen og
sådan kigge på lægen i stedet for – for at få hende
til at svare og gå i drift – men det generede ikke
patienterne. Det kunne godt være, at det var hende,
der snakkede og talte, men det var mig, de talte
til.«

FORHANDLING AF
MASKULINITET /
MASKULINISERINGSGREB
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Svært/umuligt at genforhandle kønsstereotyper
Kvinders forventninger = mænds ambitioner
Kulturel genkendelighed
Social legitimitet
Trækker på velkendte og traditionelle diskurser
om mænds adfærd
 Eksempler






DEN MANDLIGE
SYGEPLEJERSKE I
FRONTLINJEN
– ”BESKYTTEREN”

»I weekenden kommer der så nogle gange folk, der
gerne vil ind [på ambulatoriet]: De har eksempelvis
taget for mange stoffer eller er blevet for fulde.
Ofte er de meget voldelige og råber op, vil slås og
tæve folk. Der må man som mand nogle gange
komme ned og sige: ”Så er det fandeme ud!”.«
»Vi er to mænd [på psykiatrisk afdeling], og så
kommer vi altså til at stå forrest mellem patienten
og resten [af personalet].«
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KULTUR, ARKETYPER
OG FASTTØMREDE
FORVENTNINGER

»Det ligger meget i kulturen, tror jeg, på sygehuset.
At det forventes af én på en eller anden måde. Det
står ingen steder, men det forventes. […] Det er
sådan et Tarzan-gen.«
»[D]er er behov for de traditionelle mønstre. Så der
er meget sådan arketypiske roller. Netop som
mand, som beskytter, som den stærke.«
»”Er der nogen mænd på afdelingen?” Når der
bliver ringet rundt, synes jeg da også, [det] er i
orden – og alligevel ikke. […] Jeg kan ligeså let blive
slået ned, som en kvinde. […] Det gør ligeså ondt på
mig, som det gør på en kvinde [at blive slået]. Det,
synes jeg, ikke er rimeligt.«
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GENKENDELIGHED
– ”DEN STÆRKE
MAND”

»[N]ogle gange bliver mænd tilkaldt til hårdere
fysisk krævende arbejde. […] Det kan være til at
trække i et brækket ben eller til hjertemassage. Der
kan mænd trække hårdere igennem end små
kvinder.«
»Eksempelvis hvis der er en patient, der skal flyttes
fra en seng [til en anden] og ikke har kræfter til at
komme over i sengen, eller hvis der er røget en
patient på gulvet. […] [D]et er diskriminerende. […]
Jeg bliver sur og beder dem om at ringe efter en
portør. Jeg synes ikke, at det kan være rimeligt, at vi
skal belaste vores rygge. […] Det er sgu misbrug. Så
må de fandeme lære at gøre det selv. […] De er
begyndt at holde op, men det kommer stadigvæk.«
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‘PASSENDE’
POSITIONER
– ”LEDEREN”

»[Jeg er] gennem de sidste par år blevet opfordret
til at søge væk for at få noget andet [erfaring].
Prøve noget nyt. ”Du skal ikke blive hængende
her!”, altså som om at det er mig og dem. Som om
at jeg altså er indstillet til noget andet og noget
bedre. Det synes jeg ofte, at jeg hører. «
»[Vennerne] mente absolut også, at der var
karrieremuligheder i det [at blive sygeplejerske].
Der var muligheder for at kunne komme videre, der
kunne være interessante.«
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AFLØNNING SOM
MÅLESTOK FOR
MASKULINITET
– ”FORSØRGEREN”
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»Men når man så også kigger på lidt afregning eller
den måde man takserer i hvert fald sygeplejerskernes arbejde på, så er lønseddelen jo nærmest en
skriftlig fornærmelse hver måned. […] Jeg steg
10.000 i grundløn [pr. måned] fra den ene dag til
den anden. […] Og jeg vælger klart lønsiden der.
Altså, det er jo 10.000 kr. mere for de samme timer.
Mand – ”what’s not to like”.«

EN GENKENDELIG
JOBBESKRIVELSE
– ”GAS- OG
VARMEMESTEREN”
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»[Mænd] spørger altid, hvor det er, at jeg er henne,
og så fortæller jeg, at jeg er her [på intensivafdelingen]. Så kommer interessen, fordi så har vi
mekanikken. Så har vi det, de kan forstå: Gas- og
vandmesterprincippet. Der er en pumpe ligesom i
fyret derhjemme. Det kan de forstå, så det kan vi
godt snakke om. […] [R]eelt set bliver jeg en mand,
der arbejder med cirkulationspumper og får det til
at fungere.«

EN GENKENDELIG
JOBBESKRIVELSE
– ”MASKINMESTEREN”
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»Jeg er beskæftiget på det, der hedder Thoraxanæstesiologisk Intensiv Afdeling. Det er et
hjertecenter. Det er her, vi laver bypassoperationer,
hjerteklapoperationer – vi transplanterer hjerter og
lunger – og vi har det, der hedder delopereret
lederkæder, hvilket er et mekanisk hjerte, hvor vi
bypasser en dårlig hjertefunktion med en mekanisk
pumpe, der er batteridrevet. […] Vi har respiratorer,
skærme og overvågningsudstyr i alskens
herligheder. Vi har alle mulige apparaturer, som vi
bruger til at holde patienterne i live med. […] Det
kræver også, at man har et vist forhold til teknik; at
man ikke er bange eller teknikforskrækket. Vi har en
del pumper, respiratorer, skærme, udstyr – vi har
alting.«

FORVENTNING OM
‘SÆRLIGE’
KOMPETENCER
– MÆND OG TEKNIK
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»Der er en eller anden forventning om, at man som
mand har forstand på computere. Jeg er
medvirkende til det, fordi jeg også selv gør noget
for at kunne løse de opgaver.«

EN GENKENDELIG
JOBBESKRIVELSE
– ”ACTIONMANDEN”

»Det er en blanding af almindeligt skadestuearbejde med brækkede arme og ben, flænger, akut
medicinsk modtagelse, brandsårsmodtagelse og så
modtagelsen af traumatiserede patienter, som er
blevet rigtigt godt og grundigt kvæstede. […] Det
går så stærkt, at det ikke hjælper, at man taler om
’nedgroede tånegle’ med en patient, som er blevet
stukket i maven og pissebløder. Der handler det om
at få gjort noget, og det kræver kirurgi for at
standse blødningen.«
»Sådan nogle steder, hvor hverdagen er
uforudsigelig, det er der, mænd er.«
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OPSUMMERENDE:
”MANDEDOMÆNER”
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»[D]e [mandlige sygeplejersker] er jo sådan
teknikorienterede og IT-orienterede – meget
instrumentel- og matematisk orienterede, og så er
det typisk de retninger, de vælger. […] Det er
specielt, når der er nogle med computere, tekniske
ting og noget med at løfte. […] Intensivafdelinger,
skadestue og hjerteafdelinger, der er mange mænd,
og psykiatrisk afdeling, men ellers er det de der
instrumentelle afdelinger, der tiltrækker mænd.«

UDFORDRET PÅ SIN
SEKSUALITET
– ”BØSSEN”?

»[N]år man møder en anden mandlig sygeplejerske,
så er noget af det første, han siger: ”Min kone og
børn...”. Det er tit og ofte at i løbet af det første
kvarter, så har de sørget for at få flettet kone og
børn ind i den [læs: samtalen], så man ikke skal tro
noget.«
»[N]ogle af gutterne til fodbold, der synes, at det er
mærkeligt at gå i bad med mig, selvom de godt ved,
at jeg har kone og børn.«
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»Jeg tænkte klart, at det var et kvindejob, og at
mænd i den branche måtte være ’forkerte mænd’.
Der er jo en stor fordom lydende på, at alle
mandlige sygeplejersker er homoseksuelle. Og jeg
har nok også selv haft den fordom. […] Enten er
man bøsse, eller én som vælter sig i damer.«

TITLEN SOM
MANDLIG
SYGEPLEJERSKE

»[F]or mig er det svært at kalde en mand for
’sygeplejerske’. Jeg vil gerne have, at der skal være
en anden titel for mændene i det fag. ’Mandlig
sygeplejerske’ – sygeplejerske for mig er et meget
kvinderelateret ord«
(mandlig pædagog)
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»Når man i dag får sin autorisation fra
Sundhedsstyrelsen, står der, at jeg har retten til at
udøve faget og må kalde mig »sygeplejerske«. Det
synes jeg egentlig ikke er ok. Det har jeg aldrig
syntes. Det er også et spørgsmål, som mange
mandlige patienter stiller mig – og så laver [de] det
om til, at jeg er »sygeplejer«.”-ske” er jo udtryk for
noget kvindeligt. Så det undrer mig, at en offentlig,
politisk bestemt institution som Sundhedsstyrelsen
aldrig har ændret det. Det er meget mærkeligt.«

LEGITIMERING
GENNEM
PRÆCISERENDE
ELLER ALTERNATIVE
TITLER
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»Min arbejdstitel – lige for tiden – det er
projektsygeplejerske«
»Anæstesisygeplejerske«
»Afdelingssygeplejerske med ledelsesmæssig
funktion«

MANDLIGE
SYGEPLEJERSKER ER
– SELVFØLGELIG –
OGSÅ
OMSORGSFULDE!
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»Man skal også kunne rumme det andet. Man er jo
ikke mindre mand af at holde en patient, som er
ked af det, i hånden – eller lægge en arm om
skulderen.«
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