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Faglig identitet og omsorgsforståelser 
hos mandlige omsorgspersoner

Som en del af en empirisk, kvalitativ un-
dersøgelse af faglige selvforståelser og
omsorgsforståelser hos forskellige ty-
per af ansatte i ældreomsorgen fik jeg i
2008 fjorten mandlige social- og sund-
hedshjælpere og -assistenter til at se og
kommentere en film om praktisk ældre-
omsorg. De fjorten mænd var fordelt på
fire grupper fra hhv. Århus, København,
Randers og Odense.
Gennemsnitsalderen var 47 år. Den yngs-
te var 28 år. Seks af mændene var mel-
lem 40 og 50 år og fem mellem 50 og 61
år (note 2).

Den film, jeg præsenterede dem for, va-
rer ca. ? time og viser almindelige dag-
ligdags situationer med forskellige æl-
dre og forskelligt personale på to dans-
ke plejehjem. Efter at have set filmen,
fik de fjorten mænd stillet spørgsmålet:
Hvad tænker du, når du ser denne film?
Mændene fik blot at vide, at jeg gerne
ville høre deres tanker og meninger om
den omsorg, de så på filmen. Alle kom-
mentarer blev optaget og udskrevet
fuldt ud. Den efterfølgende analyse vis-
te, at mændenes kommentarer og dis-
kussioner overordnet set kunne katego-
riseres dels som eksplicitte refleksio-
ner over køn i omsorgsarbejde, dels

som refleksioner over attituder og om-
sorgshandlinger, der blev omtalt uden
specifik reference til kønnet. Materialet
er bearbejdet med en kritisk hermeneu-
tik (note 3).

Køn versus faglighed

Undersøgelsens mandlige omsorgsper-
soner betragter sig tydeligvis som fuldt
ud så kvalificerede til omsorgsarbejde
som kvindelige omsorgspersoner. Der er
en tendens til, at mændene ser deres
køn og forskellighed fra kvinder som en
særlig vigtig kvalifikation: Mænd, ..de
har sådan mere rolige sind … mere tål-
modighed," mener en af deltagerne, " 
… altså sådan mere ... nede på jorden,
måske… […] og det afspejler sig i plejen
jo ikk' og, fordi vi stresser ikke af sted.
En anden fortæller, at kvinder, ..de
snakker og de snakker og snakker, og
det er der, jeg ser kønsforskellen, de
snakker og snakker uafbrudt, og egent-
ligt lytter de ikke efter, og når de spør-
ger, så spørger de ... ja de spørger godt
nok: 'Vil du dit eller vil du dat?' Men de
hører dårligt nok svaret, for så er de al-
lerede i gang med at spørge om det
næste, og i øvrigt så retter de sig heller
ikke efter svaret, vel […] Mænd de.. der
er ikke så meget fyldsnak.

De ovenstående eksempler er blot to ud
af mange, som viser, at de mandlige
omsorgspersoner oplever, at kvinder
stresser af sted og snakker for meget.
Andre eksempler viser, at mændene 
mener, at kvindelige omsorgspersoner
’pussenusser’ og umyndiggør de ældre
mennesker, mens mandlige omsorgs-
personer i højere grad sørger for men-
neskelighed i omsorgsarbejdet. Det er
et generelt træk i det empiriske mate-
riale, at mændene i deres kommentarer
refererer til kønnet frem for at kommen-
tere den filmende omsorg ud fra faglige
kriterier. Dette gælder især, når der er
tale om kritiske kommentarer. 

Når der refereres til køn frem for til fag-
lighed, og når kønnet, som det ses oven-
for, bliver omtalt i dikotomier af mand-
lige henholdsvis kvindelige evner, kom-
petencer, værdier og vaner, ryger man
næsten automatisk direkte ind i traditio-
nelle storylines dvs. selvfølgelige og
dikotome fortællinger om henholdsvis
mænd og kvinder (Søndergaard 2000).
Traditionelle storylines er nok identi-
tetsstyrkende på kønsopdelte arbejds-
pladser, men de giver straks problemer,
når der er tale om fortællinger, som
skal fungere i sammenhænge på tværs

Mandlige omsorgspersoner udtaler sig om faglighed og køn på baggrund af indtrykkene fra

en film om ældreomsorg i praksis

De taler ud fra en dikotom hverdagsforståelse af kønnenes
forskellighed, og de kommer derved utilsigtet til at nedvurdere
begge køn. Når kvinder beskrives som gode til det med nærhed,
er mænd per definition ikke så gode til nærhed, og hvis mænd
er gode til at tage det roligt, er kvinder per definition fortrav-
lede, og ikke mindst: hvis kvinder er født til omsorg, er mænd
ikke født til omsorg 

-Gero_3_10  16/09/10  14:11  Side 8



9gerontologi I årgang 26 I september 10 I nr. 03

af arbejdsmæssige kønsopdelinger.
Sådanne problemer kunne jeg konstate-
re i flere udsagn, hvor de mandlige om-
sorgspersoner på den ene side udtrykte
det traditionelle synspunkt, at kvinder
har et ’omsorgsgen’ og en ’særlig be-
skyttertrang’, samtidig med, at de ville
udtrykke den positive betydning af mand-
lige omsorgspersoner. Det følgende blev
sagt af en mandlig deltager umiddelbart
efter en konstatering af, at kvinder er
født til omsorg:  … øh hvor, hvor vi så,
øh er.. kan man sige tillærer det … Jeg
ved ikke hvordan man skal sige det.
Udsagnet viser, at han har svært ved at
forklare sig, fordi han tager udgangs-
punkt i en traditionel fortælling om for-
skelle mellem mænd og kvinder. Derved
fanges han i det ulogiske udsagn, at
man skal have mænd i omsorgsarbejde
– ulogisk, for hvorfor nu ansætte mænd,
når kvinder tilsyneladende er født til
jobbet. I princippet kunne han i stedet
have konstateret, at begge køn som ud-
gangspunkt har kompetencer til at udfø-
re omsorg, men at især kvinder har lært
omsorgsopgaver i deres opdragelse. Det
gør han ikke. I stedet konstaterer han
blot, at mænd kan lære det med omsorg. 

Køn som modsætning

Undersøgelsens mandlige omsorgsper-
soner fremstiller stort set konsekvent
mænd og kvinder som modsætninger.
Som det fremgår af eksemplerne oven-
for, taler de tydeligvis ud fra en dikotom
hverdagsforståelse af kønnenes forskel-
lighed, og de kommer derved utilsigtet
til at nedvurdere begge køn (jf. Ritten-
hofer 1997): når kvinder beskrives som
gode til det med nærhed, er mænd per
definition ikke så gode til nærhed, og
hvis mænd er gode til at tage det roligt,
er kvinder per definition fortravlede, og
ikke mindst: hvis kvinder er født til om-
sorg, er mænd ikke født til omsorg. 

Mænd og kvinder fastlåses i stereoty-
pe roller. Mænd presses ind i og fasthol-

des i traditionelle mandeopgaver, selv
om de muligvis har søgt omsorgsar-
bejde netop for at undgå disse mande-
opgaver. Dette er påpeget i adskillige
undersøgelser (fx Land Hansen og Hjer-
mov 2000; Kanter 1977; Madsen 2008;
Weber og Nielsen 1997).
Problemstillingen har et andet interes-
sant pædagogisk aspekt, nemlig at ste-
reotype forestillinger kan være en sove-
pude fx på den måde, at kvinder efter-
lyser mandlige kolleger i stedet for at
arbejde på at tilegne sig det, der mang-
ler. Hvis kvindelige omsorgspersoner
faktisk erfarer, at mandlige kolleger gi-
ver en eftertragtet afslappethed i dag-
ligdagen, bør kvinderne finde ud af,
hvordan de selv kan blive mere afslap-
pede frem for at efterspørge mandlige
kolleger. Når det er sagt, vil jeg under-
strege, at mænd selvfølgelig ikke skal
udelukkes fra omsorgsarbejde. Der skal
være mænd i omsorgsarbejde, fordi det
er et vigtigt og godt arbejde for begge
køn - ikke for at kompensere for nogle
mangler, som tilskrives kvindekønnet. 

Faglige opfattelser

Mændene i undersøgelsen udtrykte
samstemmende synspunkter med hen-
syn til forskelle mellem mænd og kvin-
der, men når de i øvrigt (så at sige
’kønsforglemmende’) talte om attituder
og handlinger i omsorg, var de indbyr-
des lige så forskellige som de mere end
hundrede kvindelige omsorgspersoner,
som efterhånden har set og kommente-
ret filmen. Man kan sige, at forskellene
internt i grupperne af mandlige omsorgs-
personer fremstår mere markante end
forskellene mellem kønnene. I lighed
med de kvindelige omsorgspersoner,
som har set filmen, var der blandt de
mandlige omsorgspersoner bl.a. mar-
kante forskelle med hensyn til spørgs-
mål om personlig hygiejne og niveauet
af rengøring. Fx mente nogle af de mand-
lige omsorgspersoner, at den filmede
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social- og sundhedshjælper var overfla-
disk, da hun vaskede en gammel, de-
ment mand. En 28-årig mandlig social-
og sundhedshjælper sagde: Hvis han
har ligget om natten med den, så tror
jeg nok, jeg ville have skiftet den under-
trøje […] når hun alligevel er i gang med
at vaske ham ... lige tage undertrøjen af,
og så lige vaske det hele. En sådan eller
tilsvarende kommentar til denne scene i
filmen har jeg aldrig hørt fra en kvinde-
lig omsorgsperson. Ingen kvinde har på-
talt, at der blev vasket meget lidt.
Tværtimod har de kvindelige omsorgs-
personers udsagn snarere været på linje
med følgende fra den 50-årige mandlige
plejehjemsassistent: Jeg ved godt, at
det er fint at give sig god tid til de de-
mente og sådan, men helt tydeligt så
var Søren [en gammel mand på filmen]
ikke sådan vild med vand og for meget,
så det var nok ikke det, man skulle bru-
ge så meget tid på… 

Nogle af mændene påpegede det meget
vigtige i at bruge handsker ved alle op-
gaver angående hygiejne. Andre mente,
at sådanne hygiejniske hensyn var gået
for vidt. I lighed med kvindelige om-
sorgsmodtagere var der blandt mænde-
ne både store forskelle og stærke følel-
ser bundet til spørgsmål om handsker
(se Hansen, 2006 angående omsorgs-
personers stærke følelser bundet til
brug af handsker).

Som vist i eksemplerne ovenfor, kom-
mer omsorgspersonernes forskellige
holdninger frem i spontane og konkrete
kommentarer til konkrete handlinger.
Når der bliver talt generelt og princip-
ielt om omsorg og omsorgspersoner, er
omsorgspersoner stort set enige - uan-
set køn: En god omsorgsperson beskri-
ves som nænsom, i god kontakt med de
ældre mennesker, lyttende, humoristisk,
respektfuld og en person, som udviser
ligeværdighed i en voksen-voksen kom-
munikation. På et enkelt punkt synes de
mandlige omsorgspersoner dog at ad-
skille sig fra kvindelige omsorgsperso-
ner (bortset fra grupper af kvindelige
pædagoger, som har set filmen): Både
mandlige omsorgspersoner og mandlige
såvel som kvindelige pædagoger påpe-
ger gang på gang, at omsorgspersoner

skal kunne drille og udfordre for at ska-
be liv og ligeværdighed og for at motive-
re modtagerne til aktiv deltagelse. 

Kønnet er der hele tiden, men det er

svært at tale om

I min forskning er de deltagende mand-
lige omsorgspersoner ikke blevet bedt
om at udtale sig ud fra en mandlig syns-
vinkel eller om at observere handlin-
ger, som specielt vedrører omsorgsper-
soners køn. Alligevel kom kønnet på tale
så ofte, at dette kan siges at være den
mest tydelige diskurs hos de mandlige
omsorgspersoner. 

De mandlige omsorgspersoner i min
forskning var valgt på grund af deres
køn, og dette er muligvis den væsent-
ligste forklaring på, at de i så høj grad
talte om kønnet, selv om jeg ikke bad
dem om det. Hertil kommer den moti-
vering, der ligger i at tilhøre en minori-
tet. Deres køn er så at sige altid på dags-
ordenen, fordi de er i mindretal. 

På baggrund af mine tolkninger af det
empiriske materiale vil jeg endvidere
fremføre, at mændenes omfattende hen-
visning til deres køn kan afspejle det
forhold, at hverken deres uddannelses-
niveau eller karrieremuligheder giver
dem oplagte forklaringer på erhvervs-
valget og oplevelser af særlig betydning
i arbejdet. Der er tale om kortuddanne-
de mænd, og deres alder hindrer i man-
ge tilfælde en videre karriere. Forskning
har ellers påpeget, at mænd favoriseres
med hensyn til karriere. Nogle mænd
oplever endog, at de presses til karriere
(Williams 1995). Dette fandt jeg ikke i
min undersøgelse, hvilket kan hænge
sammen med en gennemsnitsalder på
47 år for undersøgelsens deltagere.
Tilbage står den nærliggende mulighed
for mændene, at de oplever, at de er be-
tydningsfulde og anerkendes i deres
arbejde, fordi de kan give noget i kraft af
kønnet. Som allerede nævnt vil jeg ikke
afvise, at de har ret. Jeg vil blot påpege,
at henvisninger til kønnet kan tilside-
sætte og svække faglige forklaringer. 
Netop fordi mændene gerne henviser til
deres køn, er det påfaldende og tanke-
vækkende, at de har svært ved at formu-
lere sig klart og nuanceret om køns-

mæssige forskelle og ligheder. Som al-
lerede nævnt bevæger de sig inden for
kulturelt etablerede storylines. Derfor
forbliver deres kommentarer stort set
ved stereotype antydninger og anekdoter. 

Kønsdiskussion på skoleskemaet

Det er relevant at tale om køn i om-
sorgsarbejde men ganske vanskeligt,
fordi man taler og tænker ud fra et køn-
net perspektiv, fordi begreber i omsorgs-
arbejde i sig selv er kønnede, og fordi
omsorg er et diffust begreb. Derfor bør
både uddannelser og praksis diskutere
køn og gøre sig umage med at løfte så-
danne diskurser ud over myter og sæd-
vane-niveau. Kønnet bør på skoleske-
maet i omsorgsuddannelserne. Viden
om køn (påvisning eller afvisning af lig-
heder og forskelle og betydninger heraf)
kan være potentialer til fagkritik og ud-
vikling i omsorgsfagene. Hvis der er tale
om den uhensigtsmæssige hverdags-
forestilling, at mandlige omsorgsperso-
ner alene i kraft af deres køn bibringer
noget særligt (noget, som kvindelige
omsorgspersoner ikke kan lære sig),
bør der hurtigst muligt gøres op med
denne forestilling, sådan at omsorgs-
personer udfordres til at udnytte deres
fælles og individuelle faglige og men-
neskelige kvaliteter – uanset køn. 

Kønssnak om mangler og 

kompensation

Det er mit indtryk, at man i almindelig-
hed ofte begrunder et ønske om at have
begge køn i omsorgsarbejde ved at hen-
vise til kønsforskelle og til kønnet (især
det mandlige) som en mulighed for at
kompensere for det andet køns mangler
(især kvinders). En sådan forståelse
fandt jeg også i min undersøgelse. I
mange udsagn blev der talt om, at kvin-
der er født til omsorg, og at de har et
særligt ’omsorgsgen’. Der blev også talt
om kvinders mangler, som mandlige
omsorgspersoner kan kompensere for.
Kvinderne nedvurderes (og lærer at ned-
vurdere sig selv) ved den forståelse, at
det er nødvendigt med mandlige om-
sorgspersoner for at kompensere for
kvindernes mangler, og omvendt ned-
vurderes mandlige omsorgspersoner,
fordi de vurderes (og kommer til at vur-
dere sig selv) på deres køn frem for på
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kvaliteten af deres faglighed. 

Jeg vil ikke afvise, at (nogle) mænd til-
byder noget særligt i omsorgsarbejde,
men jeg vover at påstå, at dette snarere
end at handle om køn handler om deres
individuelle forskelle og deres motiver
for at vælge at arbejde med omsorg.
Hans, Peter og Ahmed har hver især
noget særligt at bidrage med. Fælles for
dem er, at de har valgt at arbejde med
ældreomsorg. Alene dette valg kan være
en begrundelse for at ansætte dem,
men i praksis er det ikke sådanne for-
hold, der fremhæves. Mænds tilstede-
værelse i omsorg omtales som et gode
alene i kraft af kønnet, og en sådan nat-
uraliseret eller generaliseret forståelse
er problematisk, fordi den fastholder ste-
reotype opfattelser af kønnene. Den o-
verser betydningen af andre forhold som
fx alder og uddannelse, og ikke mindst
overser den mænds og kvinders indivi-
duelle forskelle og motiver for arbejdet. 

Note 1
Undersøgelsen blev finansieret af VELUX-

Fondene og er præsenteret i Hansen, 2008.

Note 2
De andre stillingskategorier, som har set og

kommenteret filmen, er grupper af kvindelige

omsorgspersoner med dansk etnisk baggrund,

kvindelige omsorgspersoner med ikke-dansk

etnisk baggrund samt grupper af pædagoger,

der arbejdede med ældreomsorg. Hensigten var

ikke at tilvejebringe argumentation for ansæt-

telse af bestemte grupper i ældreomsorg.

Formålet var at blive klogere på ”omsorgens

væsen” samt at finde potentialer og problemer

med henblik på udvikling af praksis og uddan-

nelse for alle grupper af omsorgspersoner.

Note 3
Det teoretiske grundlag og metoden er udførligt

beskrevet i Hansen, 2006.
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jeg sagde jo, vi skulle ha’ ventet 
til sten kom tilbage fra sin ferie..!
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