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FORORD 

Denne bog handler om en række usædvanlige mænd og kvinder; usæd- 
vanlige fordi de på grund af deres valg af beskæftigelse hver dag møder på 
arbejde i »det andet køns fag« og derfor gang på gang bliver konfronteret 
med betydningen af køn på arbejdsmarkedet. 

Dén proces, som førte til, at nærværende bog nu ligger færdig, begyndte 
faktisk helt tilbage i foråret 2002, hvor undertegnede gennemførte en kva- 
litativ interviewundersøgelse blandt en række mandlige sygeplejersker. Ef- 
ter gennemførelsen af denne undersøgelse sad vi imidlertid tilbage, ikke 
blot med en voksende lyst til at vide mere om emnet, men også med en 
række spændende konklusioner, som vi brændte for at trække på i en vi- 
dere belysning af problemområdet. Af denne grund vendte vi i efteråret 
2002 blikket mod »det andet køn« - kvinderne - og gennemførte som pen- 
dant til undersøgelsen blandt mændene i sygeplejen en interviewundersø- 
gelse blandt en række kvinder ansat i Dansk Politi. Denne bog er en bear- 
bejdet udgave af det sociologiske speciale, hvori vi samlede, præsenterede 
og ikke mindst reflekterede over resultaterne fra de to undersøgelser. 

Vi ønsker her i forordet at takke en række mennesker, idet de på forskellig 
vis har bidraget til, at bogen har set dagens lys. Først og fremmest drejer det 
sig om de mandlige sygeplejersker og kvindelige betjente, som i sin tid ud- 
viste interesse for vores undersøgelser og velvilligt lod sig interviewe om 
deres valg af beskæftigelse og erfaringer fra deres daglige arbejde. Der skal 
endvidere lyde en tak til Anette Borchorst ved FREIA, Center for Køns- 
forskning, Aalborg Universitet. Anette har været en uvurderlig sparrings- 
partner og støtte i vores første spæde forsøg på at begribe, hvad køn er for 
en størrelse og i særdeleshed hvordan dette bedst indfanges i arbejdsplads- 
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sammenhænge. Også en tak til Helle Holt, seniorforsker ved Socialforsknings- 
instituttet, da det var hende, der sammen med Anette i første omgang op- 
fordrede os til at udgive specialet i bogform. I forbindelse med udgivelsen 
af bogen skal der ligeledes rettes en tak til Institut for Sociale Forhold og 
Organisation, Aalborg Universitet, idet det i sidste ende var deres finan- 
sielle støtte, der afgjorde, at vores studietid kunne kulminere med denne 
bogudgivelse. Endelig vil vi rette en tak til vores tålmodige bagland og ikke 
mindst til hinanden for efterhånden mange års inspirerende samarbejde. 

Aalborg, september 2004 
Lotte Bloksgaard & Stine Brock Faber 



 

Indhold     7 

INDHOLD 

1 INDLEDNING 9 

Undersøgelsens fokus: Det kønne mindretal 10 
Undersøgelsens problemstilling 12 
Centrale omdrejningspunkter 13 
Et socialkonstruktivistisk udgangspunkt 14 
Kort præsentation af teoretiske perspektiver og valg af metode 16 
Bogens opbygning - en anvendelsesorienteret læsevejledning 18 

2 MINORITETER, ORGANISATIONER OG KØN 
- TEORETISKE PERSPEKTIVER 19 

Antalsforholdets betydning 19 
Mere end blot et spørgsmål om uligevægt i antalsforhold 25 
Kønnede organisationer 28 
Kønsmæssige minoriteter i fag 31 
Når kønsidentiteten udfordres 34 

3 METODISKE OVERVEJELSER OG FREMGANGSMÅDE 37 

En strukturel teoretisk tilgang 37 
En aktørorienteret metodisk tilgang 39 
Livsverdensinterviews som forskningsmetode 41 
Undersøgelsens design - et komparativt casestudie 43 
Kontakt til felt og præsentation af informanter 45 
Udformning af interviewguide samt interviewsituation 48 
Analysestrategi og fortolkning 49 



8     Køn på arbejde 

4 ET KØNT MINDRETAL 52 

Et utraditionelt karrierevalg 52 
Minoritet og synlig 56 
Arbejde på fremmed grund - samarbejde eller modarbejde? 58 
Kønne egenskaber og en køn arbejdsfordeling 60 
Uden for normen 68 
Differentiering kontra nedtoning af forskelle 73 
Arbejds- og familieliv 83 
Om muligheder og barrierer for mobilitet 86 
Fremgangsmåder og værdier i arbejdet 93 
Køn som potentiale og barriere 96 
Stereotypificering - sygeplejerskemand og politidame?! 101 
En køn fagidentitet 105 

5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 111 

Ligheder 111 
Forskelle 113 
Ambivalens versus utilpassethed 116 
Mestringsstrategier 118 
Køn på arbejde 120 

REFERENCER 123 



 

1. Indledning     9 

|KAPITEL 1 
INDLEDNING 

Det synes på mange måder at være en udbredt opfattelse, at køn ikke læn- 
gere har nogen betydning på det danske arbejdsmarked. At der i Danmark 
er ligestilling, og at mænd henholdsvis kvinder derfor i dag ikke er under- 
lagt begrænsninger - alle har formelt lige muligheder, så måske køn bare er 
en dårlig undskyldning for ikke at udnytte det nuværende samfunds mange 
potentialer? Men er det nu også så enkelt? For hvordan skal vi i så fald for- 
klare, at der på det danske arbejdsmarked og i arbejdets organisering - på 
trods af ellers markante ændringer over de sidste 30-40 år - fortsat ses en 
påfaldende tendens til, at køn strukturerer arbejdet? 

Eksisterende forskning på området peger på, at det kønsopdelte arbejds- 
marked ikke alene handler om »traditionelle« forklaringsfaktorer som 
magt- og interessekampe, men i høj grad også må forstås som et resultat af 
samfundsmæssige kønsstereotypier samt forestillinger om passende egen- 
skaber og adfærd for mænd og kvinder: En lang række fasttømrede for- 
ventninger til køn synes at være accepteret og internaliseret i vores sam- 
fund som følge af kulturel overlevering samt via den sociale praksis i hver- 
dagen. Og når vi i vores daglige omgang med andre mennesker møder mænd 
i stillinger som læger, politibetjente og chefer, og kvinder som sygeplejer- 
sker, pædagoger og sekretærer bekræftes vi gang på gang i stereotyperne 
(Sjørup 1995: 113). Men hvilke integrations- og udelukkelsesmekanismer 
sættes i gang, når personer af andet køn end det vanlige ansættes - når 
mænd bliver sygeplejersker, pædagoger eller sekretærer og kvinder læger, 
politibetjente eller chefer? 

Ud fra en betragtning om, at der er behov for større viden om, hvad det er 
der sker, når nogle mennesker bryder med de traditionelle billeder af og 
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forventninger til køn, søger denne bog med bl.a. følgende spørgsmål at øge 
fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked: Hvordan reagerer eksempelvis 
kollegaer og overordnede, når personer af det modsatte køn trænger ind i 
»deres« fag? Og måske endnu vigtigere: Hvordan reagerer de »utraditio- 
nelle« mænd og kvinder selv på at være beskæftiget i fag domineret af og 
forbundet med det andet køn? 

Undersøgelsens fokus: Det kønne mindretal 

Nærværende bog fokuserer helt konkret på henholdsvis en række mandlige 
sygeplejersker og en række kvindelige politibetjente. Mænd udgør blot knap 
4 % af det samlede antal sygeplejersker i Danmark, og kvinder blot 8 % af 
den samlede politistyrke, hvorfor begge parter kan siges at være beskæfti- 
gede i fag, som er mere eller mindre enkønnede. Både sygeplejen og politiet 
er udover at være enkønnede fag også særligt kønsmærkede fag forstået på 
den måde, at billedet af den traditionelle sygeplejerske er mere eller mindre 
synonymt med kvindelighed: omsorg, pleje og moderlighed, mens billedet 
af den traditionelle politibetjent er mere eller mindre synonymt med mandlig- 
hed: autoritet, magt og fysisk styrke! 

Et historisk tilbageblik på udviklingen inden for dansk sygepleje viser, at 
mænd har en lang tradition for at være et mindretal i faget. Før 1951 var 
det end ikke muligt for mænd at uddanne sig til sygeplejerske i Danmark, 
idet et af de formelle adgangskrav til sygeplejerskeuddannelsen på det tids- 
punkt ganske enkelt var, at ansøgeren var kvinde! I efterkrigstiden blev 
manglen på sygeplejersker imidlertid så stor, at man begyndte at eksperi- 
mentere med tanken om at uddanne også mandlige elever i sygeplejen. Da 
sygeplejen historisk har haft den særlige rolle at udgøre den kvindelige 
modpart eller hjælpeprofession til den mandlige profession, medicinen, 
mødte dette dog en del modstand (Martesen 2000: 3, Sjørup 2001: 43). Uanset 
modstanden fra store dele af omsorgssektoren, blev der i 1951 etableret en 
forsøgsordning på Rigshospitalets Sygeplejeskole i København, hvor de første 
syv mandlige sygeplejeelever i januar påbegyndte deres uddannelse. Disse 
første mænd afsluttede deres sygeplejerskeuddannelse i marts 1954, hvor- 
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efter de fik arbejde i sygeplejen til trods for, at de qua deres køn til at begynde 
med rent faktisk ikke var tildelt statsautorisation. I de følgende år var erfa- 
ringerne med mænd i sygeplejen generelt positive, hvorfor det blev beslut- 
tet, at forsøget kunne fortsætte, og at statsautorisation også skulle tildeles 
mændene. Selvom andre sygeplejeskoler end blot Rigshospitalets således 
begyndte at optage mandlige sygeplejeelever, var/er det dog fortsat et sær- 
syn at se mænd blandt eleverne på sygeplejeskolerne (Martesen 2000: 5-6). 
På trods af, at det nu i 51 år har været muligt for mænd at uddanne sig til 
sygeplejerske, er faget med andre ord fortsat næsten enkønnet og de få mænd, 
der vælger denne uddannelse, bliver derfor i høj grad kønsmæssige mino- 
riteter inden for deres fag. 

Ligesom sygeplejen har også politiet en lang tradition for at være mere eller 
mindre enkønnet. Traditionelt har manden varetaget rollen som kriger og 
soldat som et led i ansvaret for familien, hjemmet og samfundets sikker- 
hed, mens kvindekønnet er blevet betragtet som en socialt og fysisk under- 
ordnet gruppe, der behøvede mændenes beskyttelse. At funktionen som 
ordensmagtens håndhæver derfor i sin tid mere eller mindre eksklusivt til- 
deltes det mandlige køn var således en logisk forlængelse af den på davæ- 
rende tidspunkt eksisterende kønsarbejdsdeling i samfundet (Martin 1980: 
19-20). I løbet af 1900-tallet begyndte Dansk Kvindesamfund imidlertid at 
kæmpe for kvinders indtræden i politistyrken, hvilket efter en årrække førte 
til, at politiet i 1911 ansatte den første kvindelige betjent. Til at begynde 
med var kvindernes arbejde i politiet dog mest af kontormæssig art, og det 
var først i 1920, at kvinder blev ansat med henblik på at varetage andre - 
dog fortsat afgrænsede - funktioner; primært opgaver hvor andre kvinder 
eller børn var involveret dvs. afhøring, visitation, etc. I årene frem til 1973 
fortsatte Dansk Kvindesamfund, nu i samarbejde med Danske Kvinders 
Nationalråd, med at presse på for at få flere kvinder ind i faget, og dette 
kombineret med den generelle samfundsudvikling samt et stigende antal 
klager fra kvinder, der var blevet diskrimineret i forbindelse med ansøg- 
ning om optagelse, førte i 1973 til, at der af Rigspolitiet blev nedsat en ar- 
bejdsgruppe, der skulle beskæftige sig med spørgsmålet om ansættelse af 
kvinder i politiet. Arbejdsgruppen foreslog efter en del betænkeligheder, at 
der etableredes en treårig forsøgsordning, og i 1977 blev de første atten 
kvindelige politielever optaget på Politiskolen i København. Til trods for, at 
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forsøgsordningen med kvinder i politiet blev gjort permanent helt tilbage i 
1980, udgør kvinder fortsat den dag i dag en uforholdsmæssig lille pro- 
centdel af den samlede politistyrke, og de få kvinder, der søger ind i poli- 
tiet, bliver altså - ligesom de mænd der vælger sygeplejen - i høj grad 
kønsmæssige minoriteter inden for deres fag. 

Undersøgelsens problemstilling 

Som de historiske rids ovenfor tydeligt illustrerer, er politiet og sygeplejen 
begge fag, der i ekstrem grad kan karakteriseres som værende enkønnede 
og kønsmærkede. Dette er da også en af de væsentligste grunde til, at vi 
valgte at gennemføre en undersøgelse i netop disse to fag. Fordi sygeplejen 
og politiet er så »ekstreme« i deres karakter, mener vi, at de udgør særligt 
interessante og betydningsfulde empiriske objekter til at belyse betydnin- 
gen af køn i arbejdslivet. Dette forstået således, at mønstre og tendenser, 
som karakteriserer arbejdsmarkedet i sin helhed, efter vores opfattelse kan 
fremtræde mere gennemskuelige og mærkbare end i kønskomplekse og 
-kulturelt mangefacetterede organisationer. Ud fra en formodning om, at 
de mandlige sygeplejersker og de kvindelige betjente i særlig høj grad må 
blive konfronteret med betydningen af køn, mener vi, at de er ideelle infor- 
manter om de generelle dynamikker og processer, som skaber og genskaber 
køn på arbejdsmarkedet. 

Hensigten med undersøgelsen har konkret været at belyse ligheder og for- 
skelle i, hvordan mændene i sygeplejen og kvinderne i politiet oplever og håndterer 
dét at være en kønsmæssig minoritet inden for deres fag. Problemstillingens 
konkrete ordlyd er begrundet i, at vi i undersøgelsen metodisk arbejder ud 
fra en fænomenologisk tilgang. Begrebet 'oplever' refererer til de opfattel- 
ser og følelser, som de to køn giver udtryk for er forbundet med arbejdet 
som henholdsvis mand i sygeplejen og kvinde i politiet. 'Håndteringen' er 
derimod af mere konkret og praktisk karakter, og handler om, hvilke stra- 
tegier mændene henholdsvis kvinderne tager i anvendelse med henblik på 
at opretholde deres kønsidentitet i fag domineret af og traditionelt forbun- 
det med det andet køn. Problemstillingen belyses gennem kvalitative 
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interviews med otte mandlige sygeplejersker og otte kvindelige betjente 
(uddybes nærmere i Kapitel 3: Metodiske overvejelser og fremgangsmåde). 

Centrale omdrejningspunkter 

I undersøgelsen blandt mænd i sygeplejen og kvinder i politiet har særligt 
tre aspekter vores interesse: For det første er vi optaget af det numeriske 
aspekt; dvs. hvad det betyder, at de mandlige sygeplejersker og de kvinde- 
lige betjente i den grad er i mindretal i deres fag. Både sygeplejen og politiet 
repræsenterer arbejdspladser, der udtrykker værdier og markerer steder, der 
som udgangspunkt alene tilhører ét køn (Højgaard 1990: 12). Af denne 
grund er begge fag omfattet af både en række formelle og uformelle norm- 
sæt, som hovedsageligt er præget af det ene køns præmisser (Gherardi 1995: 
14). Dette må for os at se nødvendigvis have en effekt på kulturen/dagligli- 
vet indenfor de to fag, og spørgsmålet, der i forlængelse heraf trænger sig 
på, er da, hvilken betydning køn får, og hvordan det praktiseres i den dag- 
lige omgang i sygeplejen og politiet: Hvad er det for kønsspecifikke symbo- 
ler, overbevisninger og adfærdsmønstre, som kendetegner disse to fag? 
Hvilken betydning har det - om nogen - at en arbejdsplads i dén grad er 
overvejende kvinde- eller mandsdomineret? Hvordan opleves det at være 
mere eller mindre ene mand henholdsvis mere eller mindre ene kvinde på 
sin arbejdsplads, og hvad betyder fagenes kønnethed for måden, hvorpå 
den enkelte mandlige sygeplejerske og kvindelige betjent begår sig i faget? 

Udover det numeriske er vi som det andet omdrejningspunkt interesserede 
i at belyse det normative aspekt. Dette fordi vi jf. tidligere mener, at de 
dilemmaer og konflikter, som mænd og kvinder, der trænger ind på »det 
andet køns arbejdsmarked«, står overfor, også må kodes sammen med de 
kulturelle og samfundsmæssige forestillinger og forventninger, der knytter 
sig til de to køn. Forestillinger, som får afgørende betydning, også på ar- 
bejdspladserne, hvor mænd forventes at være rationelle, konkrete, handlings- 
orienterede, teknisk kompetente, og kvinder at være omsorgsfulde, omhyg- 
gelige, relationelle, etc. Sådanne forestillinger om og forventninger til køn- 
nenes forskellige egenskaber etablerer normer om, hvad der - og hvad der 




