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Förord 

 

Vi vill tacka alla deltagare som tog sig tid att svara på våra frågor, utan er hade detta arbete 

inte blivit möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sedan 1950-talet har sjuksköterskeutbildningen i Sverige varit öppen för båda 

könen, men män utgör fortfarande en minoritet bland studenterna. Av de antagna 

sjuksköterskestudenterna utgör män färre än 15 procent i Sverige. Trots att satsningar har 

gjorts för att öka jämställdheten på utbildningen, har andelen legat relativt konstant sedan 

början av 2000-talet.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva manliga studenters upplevelser av att vara en 

minoritet vid en sjuksköterskeutbildning i Sverige.  

Metod: Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med semistrukturerade frågor 

med nio manliga studenter vid en sjuksköterskeutbildning. En innehållsanalys genomfördes. 

Resultat: Tre kategorier framkom vid analysen: de möts med förvåning- de möts av en 

oväntad överraskning från omgivningen, har andra förväntningar på sig- att göra fysiskt tunga 

eller tekniska uppgifter, eller att vilja bli något annat egentligen och får fördelar gentemot 

sina kvinnliga medstudenter- då de får mer uppmärksamhet och syns då de sticker ut från 

mängden.  

Slutsats: De manliga sjuksköterskestudenterna ansåg sig vara annorlunda behandlade därför 

att de var män. Män som utbildar sig till sjuksköterska bryter mot samhällets förväntningar 

kring hur en sjuksköterska ska vara.  

Implikationer: Resultatet kan ligga till grund för fördjupade studier kring hur manliga 

studenter vid sjuksköterskeprogram upplever sin utbildning. 

 

Nyckelord: genus, kvalitativ studie, manliga sjuksköterskestudenter, sjuksköterskeutbildning. 

 

 

  



ABSTRACT 
 

Background: Since the 1950's the nursing education in Sweden has been open to both sexes, 

but men are still a minority among the students in the nursing schools. Men still account for 

less than 15 percent of the students in the nursing programs in Sweden. Although efforts have 

been made to increase the proportion of men, the proportion has been relatively constant since 

the beginning of the 2000s. 

Aim: To describe how male nursing students experience being a minority at their education. 

Method: An empirical interview study with semistructured questions was conducted with 

nine male nursing students. A content analysis was conducted. 

Result:  Three categories emerged from the analysis: they are meet with unexpected surprise 

from the people around them, others having expectations of them making physically heavy or 

technical tasks, or expectations that they want to become something else and gaining 

advantages over their female fellow students; they get more attention. 

Conclusion: Male nursing students considered themselves differently treated because they 

were men. Men who train themselves to become nurses are breaking society's expectations of 

how a nurse should be. 

Implications: The result may form the basis for further studies on how male students at the 

nursing program experience their education. 

 

Keywords: gender issues, male nursing students, nursing education, qualitative study. 
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INTRODUKTION 
Män utgör en minoritet vid alla sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Fram till 2000-talet 

ökade andelen manliga sökande till utbildningarna men sedan dess har andelen legat still på 

ungefär 14 procent. Det finns studier om mäns upplevelser av att arbeta som sjuksköterska. 

Det finns också studier om varför gymnasiestudenter väljer, eller väljer bort, yrken som 

sjuksköterska. Däremot finns det begränsat med studier på hur de män som ändå valt 

utbildningen faktiskt upplever den. 

 

I informationsbrevet inför min första verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorgen blev 

jag instruerad att ta med mig hårsnoddar för att kunna sätta upp håret. Då hade jag rakat 

huvud, men det kunde de som skrev välkomstbrevet omöjligt ha vetat. Väl på plats fanns det bara 

rosa figursydda toppar och klänningar som arbetskläder. Detta borde de däremot ha kunnat 

lösa i förväg istället för att behöva leta runt efter arbetskläder som passade mig. Under 

praktiken blev jag flera gånger tillfrågad om jag kunde byta lysrör eller fixa med datorer. Jag 

fick inte heller vara i köket. Där skulle inte killar vara. Efter veckorna där var jag nära att 

hoppa av och börja läsa något annat istället 

- Joel 

 

I fikarummet pratar vi oftast om barn, familj och hus och sånt, men även om arbetsmiljön och 

våra kolleger. Hur läkarna brukar komma och fika men aldrig duka undan efter sig. De är latast 

av alla. De pratas då om dem som en homogen grupp och inte efter kön. De är lata allihop. Men 

när vi pratar om sjuksköterskor brukar det bli att de delas upp efter kön. Vi är många som är 

överens om att de manliga glider runt och kommer undan, men samtidigt så tillåter vi det ske 

och vi vill alla ha dem där. Arbetsmiljön blir bättre, det blir mindre tjafs och skitsnack. En 

bättre arbetsplats med andra ord 

 - Jenny 

 

Vi har valt att skriva om manliga sjuksköterskestudenters upplevelser av att vara en minoritet 

på utbildningen. Vi vill veta hur de känner inför att utbilda sig i ett yrke som är kraftigt 

kvinnodominerat. Hur upplever de sin utbildning? Känner de att de får ta del av den på 

samma villkor som sina kvinnliga medstudenter? Hur bemöts de av handledare, lärare och 

medstudenter? Vi hoppas att vår studie kan ligga till grund för fortsatta studier kring hur de 

som utbildar sig till sjuksköterskor upplever sin utbildning och synen på jämställdhet. I 

förlängningen hoppas vi att fler män kommer att vilja söka sig till utbildningen. 
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BAKGRUND 
Bakgrunden är indelad i fyra delar. Den första delen beskriver sjuksköterskeyrkets och 

utbildningens historia och hur utbildningen ser ut idag. De andra delarna redogör för hur 

sjuksköterskekårens sammansättning, politiska mål för jämställdhetsarbete och begrepp som 

förekommer i studien. 

Sjuksköterskeyrket och utbildningens historia 

De första skolorna 

Ordet sjuksköterska förekommer enligt Svenska Akademiens ordboks arkiv för första gången 

på svenska år 1813 (Bohm, 1961). Då åsyftades de äldre kvinnorna som hade till uppgift att 

assistera läkare. I samband med bildandet av Svenska Diakonisällskapet år 1849 förekommer 

ordet igen och det antas vara första gången som ordet syftar på en person som också ska ha en 

speciell utbildning. Inspirerade av protestantisk diakoniverksamhet i Tyskland utbildades de 

första kvinnorna år 1851 på Diakonissanstalten på Kungsholmen i Stockholm. År 1858 fanns 

tretton yrkesverksamma kvinnor och fjorton under utbildning. Utbildningen präglades hårt av 

den lutherskt kristna synen på kall och de som utbildades hade titeln diakonissor och 

tilltalades med syster (Bohm, 1961). Tanken om yrket som ett kall och idéarvet härifrån kom 

att prägla sjuksköterskeyrket under en lång tid framöver (Andersson, 2002). 

Diakonissanstalten på Kungsholmen kom senare att bli Ersta Diakoni och Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola (2017). Även om titeln sjuksköterska inte användes till en början så gör 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola ändå anspråk på att vara Sveriges äldsta 

sjuksköterskeutbildning (Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 2017).  

År 1865 bildades den organisation som några år senare kom att byta namn till Svenska Röda 

Korset (Bohm, 1961). En av organisationens uppgifter var att utbilda sjukvårdare för militären 

i händelse av krig. Ett tiotal män och sex kvinnor utbildades i detta syfte under tillsyn av en 

läkare. Friherrinnan och kvinnorörelsepionjären Sophie Leijonhufvud Adlersparre, som var 

aktiv i grundandet av föreningen, tyckte att kvinnor borde lära sig sjukvård för att på det sättet 

göra värnplikt. Hon anspelade på tidens fosterlandskänslor men ansåg också att utbildningen 

skulle gå att använda i fredstid och att utbildningen skulle hållas av en sjuksköterska. Med 

sjuksköterska syftade hon på någon som framförallt skulle arbetsleda och stå i spetsen för 

övrig sjukvårdspersonal, så kallade biträden (Bohm, 1961). Röda Korsföreningen skickade år 

1866 Emmy Rappe till sjuksköterskeskolan vid S:t Thomas Hospital i London för att utbilda 

sig till sjuksköterska (Bohm, 1961; Dahlborg Lyckhage, 2014). Rappe, som var dotter till en 

godsägare och friherre, hade en sträng uppfostran och var ogift när hon 30 år gammal åkte. 

Utbildningen vid S:t Thomas hade startats av Florence Nightingale, en centralfigur i 

utformandet av sjuksköterskeyrket, några år tidigare. Nightingale var själv behjälplig med 

kontakter mellan Svenska Röda Korset och skolan, vilket gjorde utbildningen av Rappe 

möjlig (Bohm, 1961; Dahlborg Lyckhage, 2014). Tanken var att Emmy Rappe senare skulle 

kunna bli föreståndare för en svensk sjuksköterskeutbildning (Bohm, 1961). Att Rappe 

bedömdes vara en lämplig kandidat till uppdraget kan delvis ha berott på hennes familjs 

engagemang inom väckelserörelsen och ekonomiska gynnande av olika filantropiska projekt 

(Andersson, 2002).  
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Väl på plats i London verkar Rappe ha tagit stort intryck av den ordning och disciplin som 

rådde vid de engelska sjukhusen (Andersson, 2002). I brev hem till sin familj visar hon glädje 

och tackar Gud för möjligheten att bli föreståndare och hoppas på Hans stöd i det kommande 

kallet. Väl hemma i Sverige igen startades Röda Korsets sjuksköterskeutbildning under 

ledning av Rappe och år 1881 hade totalt 127 sjuksköterskor utbildats. Utbildningen var till en 

början placerad i Uppsala och vid denna tid utbildades även under några år sjuksköterskor vid 

Sahlgrenska i Göteborg (Andersson, 2002). Från 1881 kom utbildningen att förläggas till 

Sabbatsberg i Stockholm och 1927 öppnades Röda Korsets elev- och sjuksköterskehem 

(Bohm, 1961). Utbildningen bedrevs på Sabbatsberg till 2004 för att sedan under tolv år 

återfinnas på Norra Djurgården, nära Tekniska Högskolan (Röda Korsets Högskola, 2017a). 

Idag huserar Röda Korsets Högskola i nybyggda lokaler i Flemingsberg söder om Stockholm 

(Röda Korsets Högskola, 2017a). Röda Korsets Högskola gör anspråk på att driva Sveriges 

äldsta sekulära sjuksköterskeutbildning (Bohm, 1961).  

Det svenska kungahuset var involverade i bildandet av Svenska Röda Korset och när 

Sophiahemmet invigdes år 1889 hade kungafamiljen återigen ett stort inflytande (Bohm, 

1961). Skolan fick bära drottning Sophias namn och hon var direkt involverad i skapandet av 

skolan. Mottot för skolan var ”Allt till Guds ära” och drottningen, som var dess beskyddare, 

bidrog till att bland annat bibelkunskap var en del av utbildningen och hon ansåg att yrket 

framför allt skulle ses som ett barmhärtighetsverk (Bohm, 1961). 

De tidiga sjuksköterskorna 

Vid slutet av 1800-talet var Sverige ett land under stor social förändring (Dufwa, 2010). 

Framförallt i borgarklassen fanns ett stort kvinnoöverskott. Många kvinnor förblev ogifta. För 

att hitta en mening och för att kunna försörja sig kom flera av dessa att söka sig till 

sjuksköterskeutbildningarna (Dufwa, 2010). Av de första sjuksköterskorna kom däremot en 

stor andel från ett högre samhällsskikt än borgarklassen och bland namnlistorna över de tidiga 

eleverna fanns många adliga namn (Andersson, 2002). Socialdarwinistiska idéströmningar var 

starka i borgerliga kretsar, och en av dess förespråkare var pedagogen och 

kvinnosaksideologen Ellen Key (Dufwa, 2010). Hon ansåg att sjuksköterska var ett bra yrke 

för kvinnor som inte hade egna barn. De kunde då verka i ett yrke som hon beskrev som 

naturligt kvinnligt och som inte konkurrerade med manliga yrken. Key menade att som 

sjuksköterska fick kvinnan utlopp för sin moderlighet på samhällsnivå, en 

samhällsmoderlighet (Dufwa, 2010). 

Sjuksköterskehemmen 

De tidiga skolorna bedrev utbildningen på så kallade sjuksköterskehem (Andersson, 2010; 

Bohm, 1961; Duwfa, 2010). Det var en form av internatskola där eleverna bodde i enkla rum 

på skolan. Hemmen hade strikta regler och det var bara kvinnor som utbildades. Manliga 

besökare var endast tillåtna under vissa tider på dygnet. Dessa hem fanns kvar i en eller annan 

form under större delen av 1900-talet. Det var i samband med uppkomsten av dessa hem som 

de traditionella sjuksköterskeuniformerna kom till (Andersson, 2010; Bohm, 1961; Duwfa, 

2010).  
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Uniformen blev en symbol för skolan men också ett sätt att skilja de utbildade 

sjuksköterskorna från andra som arbetade i vården (Andersson, 2010; Bohm, 1961; Duwfa, 

2010). På skolorna och hemmen användes titeln syster för att tilltala varandra (Andersson, 

2010; Bohm, 1961; Duwfa, 2010). 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svensk sjuksköterskeförening bildades år 1910 som en intresseförening för sjuksköterskor 

(Andersson, 2010; Bohm, 1961; Duwfa, 2010; Götlind, 2013). Utöver de tre skolorna i 

Stockholm utbildades sjuksköterskor nu även på andra håll i landet. Längden på och 

innehållet i utbildningarna varierade stort. De kortaste utbildningarna var bara någon månad 

långa medan de mer ansedda skolornas utbildningar pågick under flera år. Svensk 

sjuksköterskeförening kom att bli en elitförening där bara de välutbildade från de 

välrenommerade skolorna med långa utbildningar tilläts bli medlemmar. Föreningen kom att 

präglas av konservativa och borgerliga ideal, då det framförallt var kvinnor från samhällets 

övre skikt som hade den utbildningen. Föreningen ville inte samarbeta med den för tiden 

aktiva växande rösträttsrörelsen och kvinnorörelsen, trots att föreningen bara bestod av 

kvinnor. Det är oklart om avståndstagandet gjordes av strategiska skäl eller som ett utslag för 

verklig övertygelse. Föreningens andra ordförande Bertha Wellin, som var utbildad vid 

Sophiahemmet, valdes in i Sveriges riksdag år 1921 som en av de fem första kvinnliga 

ledamöterna. I riksdagen representerade hon det konservativa Allmänna valmansförbundet. 

När åtta timmars arbetsdag infördes i slutet på 1910-talet krävde dock föreningen att 

sjukvården skulle undantas, då arbetet som sjuksköterska inte var att betrakta som vilket yrke 

som helst. Föreningen ansåg att yrket var mer av ett kall och patientens väl var mycket 

viktigare än sjuksköterskors arbetsvillkor. Att bilda en fackförening för att driva krav på 

högre löner var inte att tänka på och Bertha Wellin var tydlig i sitt motstånd. Men tiderna 

förändrades och kraven från sjuksköterskor att bilda en fackförening ökade. När det på 

årsmötet 1933 stod klart att Bertha Wellin inte längre kunde hindra en fackförening ska hon 

ha lämnat mötet under psalmsång, för att aldrig mer sätta sin fot i föreningen. Det var också 

vid denna tid som sjuksköterskeyrket formellt slutade beskrivas som ett kall, även om idén om 

kallet kom att leva kvar under lång tid (Andersson, 2010; Bohm, 1961; Duwfa, 2010; Götlind, 

2013). 

Männens intåg 

På 1950-talet blev utbildningens längd densamma vid alla sjuksköterskeskolor (Ekstrand, 

2005; Eriksson, 2002). Legitimation för sjuksköterskor infördes år 1957 och i samband med 

detta blev alla sjuksköterskeutbildningar formellt också helt öppna för män att söka sig till, 

men redan mellan 1949 och 1951 hade fyra män ansökt om dispens för att få utbilda sig till 

sjuksköterska. Medicinalverket, som mottog dispensansökan, beviljade dispensen förutsatt att 

det fanns skolor som ville ta emot dem. Samtliga fyra hade erfarenheter från det militära, 

bland annat som sjukvårdare i marinen, och tre av dem hade arbetat länge som skötare inom 

sinnessjukvården (Ekstrand, 2005; Eriksson, 2002). 
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I protokollen från skolornas styrelser diskuteras bland annat hur boendet för de manliga 

eleverna skulle lösas, då de inte kunde bo tillsammans med kvinnorna på 

sjuksköterskehemmen (Ekstrand, 2005; Eriksson, 2002). Klädsel och hur de skulle tilltalas var 

också ett bekymmer som diskuterades av skolornas ledningar. I ett av protokollen framgår att 

eleven måste lösa boendet själv med ekonomiskt bidrag från skolan. Arbetsklädseln skulle 

bestå av byxor och en kort rock och tilltalstiteln skulle vara ”herr”. Den första manliga 

sjuksköterskan var Allan Härsing och han tog sin examen 1950. Flera tidningar beskrev 

händelsen skämtsamt och han kallas för ”Syster Allan” (Ekstrand, 2005; Eriksson, 2002). 

Enligt Trine Höjsgaard (personlig kommunikation, 27 april 2017) dröjde det fram till 1968 

innan de första manliga studenterna utbildades på Röda Korsets Högskola. Samma år började 

också den första manliga studenten på Sophiahemmet (T. Höjsgaard, personlig 

kommunikation, 27 april 2017). 

En yrkesutbildning blir en högskoleutbildning 

I och med högskolereformen år 1977 blev utbildningen en högskoleutbildning och det blev 

möjligt för sjuksköterskor att börja bedriva forskning (Flensner, 2014). Sjuksköterskor fick i 

och med detta ett eget vetenskapsområde. Till en början var det ett så kallat karaktärsämne 

men sedan 1993 är det huvudämnet och det ämne som sjuksköterskor får sin examen i. 

Huvudämnet har olika benämningar vid olika högskolor; såsom omvårdnad, 

omvårdnadsvetenskap, hälsovetenskap och vårdvetenskap (Flensner, 2014). 

Utbildningen idag 

Sedan 1993 är sjuksköterskeprogrammet en treårig högskoleutbildning och programmet 

erbjuds idag vid cirka 25 olika högskolor och universitet i Sverige (Röda Korsets Högskola, 

2017b). Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. 

Den leder till en kandidatexamen i omvårdnad, vilket gör det möjligt att ansöka om 

yrkeslegitimation.  I studierna varvas teori och praktik och ungefär en tredjedel av 

utbildningen bedrivs vid olika typer av vårdinrättningar, så kallad verksamhetsförlagd 

utbildning [VFU]. Under VFU ska studenten omsätta teoretiska kunskaper i praktiken med 

hjälp av bland annat en handledare, ofta en sjuksköterska som ibland har utbildats i att 

handleda och instruera studenter. Handledaren är med och bedömer studentens förmågor även 

om det är högskolan som examinerar studenten. Hur VFU-tiden fördelas mellan de olika 

terminerna varierar mellan högskolorna (Röda Korsets Högskola, 2017b). Socialstyrelsen 

reglerar vilka kunskaper som krävs för att erhålla legitimation, men de olika skolorna lägger 

själva upp utbildningen och har också olika inriktningar kopplade till omvårdnad 

(Universitets- och högskolerådet [UHR], 2017). Exempelvis så har Röda Korsets Högskola en 

profil inriktad på global omvårdnad, en profil vilken grundar sig på Röda Korsets principer 

(Röda Korsets Högskola, 2017b). 

Männen vid sjuksköterskeutbildningen idag 

Även om män har fått utbilda sig till sjuksköterska sedan 1950-talet var antalet som 

genomgick utbildningen till en början väldigt blygsamt (Ekstrand, 2005).  
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Under 1980- och 90-talet ökade antalet män vid utbildningarna och i mitten på 90-talet 

utgjorde andelen män som sökte till utbildningarna cirka 12 procent (Ekstrand, 2005). 

Andelen sökande män var år 2002 var runt 14 procent (Ekstrand, 2005). I UHR:s (2016) 

databas över antagna till Sveriges högskolor finns statistik från 2008 och framåt. Från 2008 

fram till 2017 har andelen män som antagits till sjuksköterskeutbildningarna legat stabilt, men 

skiljer något mellan de olika utbildningarna. I genomsnitt har Röda Korsets Högskola haft 20 

procent manliga studenter sedan 2008. Motsvarande andel för de andra utbildningarna i 

Stockholm, Sophiahemmet, Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Bräcke Högskola, är 12, 

17 respektive 13 procent. Ser man till hela landet har bland annat utbildningarna i Göteborg, 

Malmö, Lund och Umeå samma andel män som Röda Korsets Högskola, medan 

utbildningarna i bland annat Skövde och Kristianstad har en lägre andel (UHR, 2016). Enligt 

Universitetskanslerämbetets [UKÄ] (2015) framtidsprognoser för utbildningen förutspås att 

andelen manliga studenter kommer att vara 14 procent även år 2035.  

UKÄ konstaterar dessutom att det skiljer sig i examensfrekvens mellan män och kvinnor. Av 

de kvinnor som läser till sjuksköterska fullgör 80 procent sin utbildning och tar examen 

medan andelen män som läser klart är 68 procent, vilket innebär en skillnad på 12 

procentenheter (UKÄ, 2015). Även i Socialstyrelsens (2016) förteckning över nya 

legitimationer går det utläsa att ökningen av andelen män har stannat av, men även skillnaden 

i examensfrekvens mellan män och kvinnor. Under 2015 utfärdades 3900 nya 

sjuksköterskelegitimationer varav 499 var till män. Det utgör drygt 12 procent, vilket är 

nästan 2 procentenheter lägre än andelen som påbörjar utbildningen (Socialstyrelsen, 2016). 

Chan et al. (2014) har studerat manliga sjuksköterskestudenter i Hong Kong. De konstaterar 

att även om män blir vanligare i sjuksköterskekåren möts de fortfarande av fördomar rörande 

sitt utbildningsval från både lärare, familj och kurskamrater (Chan et al., 2014). 

Att välja sjuksköterskeutbildningen 

Det finns flera studier som behandlar vilka faktorer gymnasieelever tycker är viktiga vid valet 

av sin utbildning (Salminen-Karlsson, 2009). Trots flera försök med att bredda rekryteringen 

av män till sjuksköterskeutbildningen har det ännu inte resulterat i någon ökning av andelen 

manliga studenter. I en studie av högskolornas utbildningskataloger jämfördes högskolornas 

egna beskrivningar av sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna (Salminen-

Karlsson, 2009). Högskoleingenjör är en traditionellt manligt dominerad utbildning som de 

senaste tio åren ökat andelen kvinnliga sökande, och i prognoser från UKÄ beräknas andelen 

kvinnor utgöra en tredjedel år 2035 (UKÄ, 2015). I granskningen av lärosätenas 

beskrivningar av utbildningarna framkom att beskrivningarna var mycket olika, dels för att de 

handlar om helt olika utbildningar (Salminen-Karlsson, 2009). Även när lärosätena beskrev 

liknande fenomen och moment tenderade sjuksköterskeutbildningarna att använda begrepp 

som kan uppfattas som kvinnliga egenskaper medan högskoleingenjörsutbildningen ofta 

beskrevs med traditionellt manligt associerade egenskaper. I en annan del av studien lät man 

drygt 300 elever på sex olika gymnasieskolor läsa olika formuleringar från de olika 

utbildningarnas beskrivningar utan att veta vilken som hörde till vilken utbildning. Syftet var 

att studera hur utbildningens image påverkade elevernas val (Salminen-Karlsson, 2009).  
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När eleverna inte längre kunde se vilken beskrivning som var kopplad till vilken utbildning, 

fördelades svaren mellan vilken man tyckte var intressant tämligen lika mellan könen 

(Salminen-Karlsson, 2009). I ett antal intervjustudier med manliga fotbollsspelare i 

gymnasieåldern fick spelarna berätta om vad de tyckte var viktigt när de skulle välja 

utbildning (Karlsson, 2011). De unga männen fick frågor om hur de såg på Karolinska 

Institutets utbildningar, bland annat sjuksköterskeutbildningen. I studien framkom att synen 

på vilka yrken och arbetsuppgifter som var manligt respektive kvinnligt kodade hade en stor 

påverkan på deras utbildningsval. De valde aktivt bort vårdyrken, då de ansågs vara 

”omanliga” eller “kvinnliga”. En av fotbollsspelarna berättade om sjuksköterskeutbildningen: 

“Det skulle bli lite fniss, ska du bli sjuksköterska. Det är det ju bara kvinnor som är”. 

Samtidigt verkade kunskapen om vad utbildningarna egentligen innebär vara ganska små 

(Karlsson, 2011). Abushaikha, Mahadeen, AbdelKader & Nabolsi (2013) beskriver att det 

finns utmaningar i varför män inte söker sig till eller fullföljer sjuksköterskeutbildningen. 

Uppfattningar att arbete inom omvårdnad är kvinnligt och att män inte passar in, allmänhetens 

negativa föreställningar om män i vården, brist på stöd och uppmuntran och begränsat med 

manliga lärare är några av skälen som anges (Abushaikha et al, 2013). 

Jämställdhetsmål 

I slutet på 1980-talet antog Sveriges riksdag en proposition från regeringen som innehöll mål 

om att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på alla 

väsentliga områden i livet (Om jämställdhetspolitiken inför 90-talet, Prop. 1987/88:105). 

Denna proposition har sedan förtydligats och fastställts av regering och riksdag vid flera 

tillfällen. Att högskolan ska vara jämställd är alltså ett uttalat politiskt mål (UKÄ, 2016). Att 

kön inte ska påverka personers möjligheter och rättigheter slås också fast i konventionen om 

de mänskliga rättigheterna. Men bortsett från den politiska principen om jämställdhet på 

gruppnivå så handlar jämställdhet också om att kunna ge individen mer frihet att kunna 

utvecklas som person bortom formella hinder och stereotyper om kön (UKÄ, 2016).  

Utöver rättviseaspekter finns det studier som tyder på att arbetsmiljön blir bättre av mer 

jämställda arbetsplatser - de anställda trivs bättre, helt enkelt (Peterson Institute for 

International Economics, 2016; Roth, 2015). Också rent ekonomiskt kan bolag som arbetar 

aktivt med jämställdhet göra bättre resultat (Peterson Institute for International Economics, 

2016; Roth, 2015). Med jämställda arbetsplatser menas vanligen en könsfördelning på 60/40 

eller jämnare (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.)  

Manliga sjuksköterskor 

Enligt Socialstyrelsen (2016) fanns det år 2015 drygt 140 000 personer under 65 år med 

sjuksköterskelegitimation i Sverige. Av dessa var drygt 16 000 män, vilket motsvarar cirka 11 

procent av de legitimerade sjuksköterskorna. Det finns en stor obalans bland de allra flesta 

legitimationsyrken inom vården. Till exempel är andelen män bland fysioterapeuterna cirka 

22 procent och bland dietisterna utgör män färre än 10 procent. Läkare och tandläkare är 

några av få legitimationsyrken med jämn könsfördelning. Det är yrken som tidigare varit 

dominerade av män, men 2015 var det fler kvinnor som ansökte om legitimation som läkare 

och tandläkare (Socialstyrelsen, 2015).  
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Grundutbildad sjuksköterska är, enligt standard för svensk yrkesklassificering ett av de tjugo 

vanligaste yrkena för kvinnor i Sverige (SCB, 2017b). Det är också ett av de vanligaste 

yrkena för befolkningen som helhet (SCB, 2017a). Sjuksköterskeyrket är ett av de mer ojämnt 

könsfördelade yrkena i Sverige men även sjuksköterskekåren är tydligt uppdelad i sig. Män är 

överrepresenterade bland ambulanssjuksköterskor, inom psykiatrin och anestesin, medan de är 

kraftigt underrepresenterade bland annat som barnsjuksköterskor, barnmorskor och 

sjuksköterskor inom primärvården (SCB, 2017a).  

Manliga sjuksköterskor arbetar i något högre utsträckning med ledningsarbete som till 

exempel verksamhetschefer (UKÄ, 2015). De arbetar också i högre utsträckning som säljare 

och inköpare relaterat till vård och omsorg (UKÄ, 2015). Ser man till löneskillnaderna mellan 

sjuksköterskor så tjänar män i genomsnitt 800 kronor mer per månad i månadslön, sett över 

hela sjuksköterskekåren (SCB, 2015). Tittar man istället på medianinkomsten så är 

skillnaderna ännu större. Det beror sannolikt delvis på att kvinnor i högre utsträckning arbetar 

deltid och är föräldralediga (UKÄ, 2015). I en fallstudie av Kouta och Kaite (2011) beskrivs 

att män ofta möts av fördomar och att de får brottas med stereotypa uppfattningar om kön när 

de arbetar som sjuksköterskor. Studien konstaterar också att många möts med fördomar också 

i själva utbildningen (Kouta & Kaite, 2011). 

Kön och genus / manligt och kvinnligt 

Inom genusvetenskapen görs en åtskillnad mellan kön och genus (Määttä & Öresland, 2014). 

Det förstnämnda syftar vanligen på det strikt biologiska könet medan det sistnämnda syftar på 

kön som en kulturell eller social konstruktion. Till det manliga respektive kvinnliga sociala 

könet, genus, brukar man knyta olika typer av egenskaper som uppfattas tillhöra det ena eller 

andra könet. Dessa egenskaper har ingen egentlig koppling till det biologiska könet utan är ett 

resultat av historiska, sociala och kulturella föreställningar om vad det innebär eller ska 

innebära att vara man eller kvinna. Till exempel har fysisk styrka och rationellt agerande ofta 

kommit att associeras till manligt medan omhändertagande och att vara känslostyrd har 

kommit att kopplas till det kvinnliga (Määttä & Öresland, 2014). 

Denna uppdelning av manliga och kvinnliga egenskaper menar genusteoretiker är ett av 

skälen till att olika yrken också kopplas till olika kön (Gemzöe, 2002). I praktiken innebär 

detta att personer som har egenskaper som oftast associeras till det motsatta könet, eller ägnar 

sig åt en verksamhet som är kopplat till det motsatta könet, kan uppfattas som att de bryter 

mot normer och sociala koder. I förlängningen påverkar denna uppdelning, genussystem, vårt 

sätt att tänka och hela vårt ekonomiska och kulturella system. I de flesta fall värderas också 

manliga egenskaper högre än kvinnliga, vilket beskrivs som en orsak till bland annat 

löneskillnader. Inom feministisk teoribildning förekommer begreppet arbetsdelning mellan 

könen. Det innebär att olika typer av arbeten och arbetsuppgifter är kodade efter kön, det vill 

säga att en del yrken och arbetsuppgifter associeras till män och andra till kvinnor (Gemzöe, 

2002).  

Den franske antropologen Lévi-Strauss beskriver att denna uppdelning av yrken och arbete 

finns i alla samhällen men att innehållet i dem varierar mellan olika platser och över tid 
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(Gemzöe, 2002). En uppgift som i vissa samhällen anses vara manlig kan i andra samhällen 

uppfattas som kvinnlig. Han menar också att det är tabu att bryta mot dessa normer och utföra 

en arbetsuppgift som är kodad för motsatt kön (Gemzöe, 2002). 

PROBLEMFORMULERING 
Män är kraftigt underrepresenterade inom sjuksköterskeyrket. Det är inte ovanligt att män 

som arbetar i vården eller de som studerar till sjuksköterska möts av fördomar och uppfattas 

som normbrytande. Sjuksköterskeyrket beskrevs tidigt som ett naturligt kvinnligt yrke som 

inte skulle konkurrera med manliga yrken. Under tidigt 1900-tal titulerade sjuksköterskor 

varandra med syster och yrket ansågs vara ett kall, då patientens välmående gick före 

sjuksköterskors arbetsvillkor. Till en början var det bara kvinnor som fick utbilda sig till 

sjuksköterskor. Det skulle dröja ända till 1950-talet innan män fick tillgång till utbildningen. 

De stötte då ofta på praktiska problem och möttes av fördomar. Den första manliga studenten 

på Röda Korsets Högskola antogs först 1968. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige och på 

många områden har man lyckats bra med att jämna ut obalansen mellan könen, men inom 

flera vårdande yrken går det långsamt. Även om sjuksköterskeutbildningen idag är öppen för 

män så råder det fortfarande en kvinnlig dominans både bland studenter och i lärarkåren. Hur 

de män som väljer att läsa till sjuksköterska upplever sin utbildning finns sparsamt beskrivet. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva manliga studenters upplevelser av att vara en minoritet vid 

en sjuksköterskeutbildning i Sverige. 
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METOD 
Under detta avsnitt beskrivs den empiriska studiens design, urval för deltagande, 

datainsamling och hur analysen för att få fram resultatet gått till samt hur vi förhållit oss till de 

forsknings etiska aspekterna i arbetet. 

Design 

Studien är empirisk kvalitativ, baserad på intervjuer med semistrukturerade frågor. Enligt 

Polit och Beck (2016[2017]) används denna design för att belysa och beskriva erfarenheter 

och upplevelser. Semistrukturerade frågor används för att få deltagarna att tala fritt utifrån 

sina erfarenheter och upplevelser utifrån givna och förutbestämda teman (Polit & Beck, 

2016[2017]). 

Urval 

Urvalet är baserat på ett strategiskt homogent urval. Syftet med denna metod är att beskriva 

upplevelserna hos en specifik grupp, då personer med liknande bakgrund och erfarenhet deltar 

och beskriver specifika ämnen som berör dem (SBU, 2014). Inklusionskriterierna var 

följande: deltagarna skulle vara manliga studenter vid en högskola, registrerade på 

sjuksköterskeprogrammet i termin fyra, fem eller sex under vårterminen 2017 samt ha 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning. Förfrågan att delta i studien skickades ut till 47 

manliga studenter som uppfyllde inklussionskriterierna.  Inga exklusionskritirer tillämpades.  

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte konstruerades en intervjuguide (bilaga I) bestående av tre övergripande 

frågor som handlade om: upplevelsen av att vara man på en kvinnodominerad utbildning, om 

man upplevt sig vara annorlunda behandlad för att man är man och om det finns något i 

utbildningen som skulle kunna förändras för att få fler män att utbilda sig till 

sjuksköterska.  Intervjuguiden diskuterades och reviderades i samråd med handledarna. 

Därefter författades ett informationsbrev med förfrågan om att delta i studien (bilaga II).  

En allmän förfrågan om deltagande publicerades i två slutna grupper på Facebook. En sida för 

studerande på termin fem och en tillhörande högskolans studentkår. Samtidigt skickades 

förfrågan och informationsbrev via högskolans läroplattform till manliga studenter på termin 

fyra, fem och sex. Nio studenter anmälde sitt intresse för att delta i studien.  

Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotintervju med en kurskamrat i 

handledningsgruppen för att testa intervjuguiden och metoden. Denna intervju inkluderades 

inte i studien. Efter pilotintervjun gjordes en mindre revidering av intervjuguiden för att bättre 

svara mot studiens syfte. I samband med pilotintervjun upptäcktes att en del information 

tillkom efter att intervjufrågorna besvarats, vilket också Bryman (2011) och Trost (2010) tar 

upp som en aspekt att beakta. Intervjuerna genomfördes av båda författarna och spelades in. 

Att spela in intervjuerna rekommenderas av Polit och Beck (2016[2017]) för att den som 

intervjuar ska kunna vara delaktig och lyssna aktivt på deltagarens berättelse. Den ena 
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författaren ställde frågor utifrån intervjuguiden medan den andra förde anteckningar och 

följde upp intervjun med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes under de två sista veckorna i 

april 2017. Intervjuerna varade mellan 15–25 minuter och spelades in med dubbla diktafoner. 

Enligt Trost (2010) bör den som gör intervjun se till att tekniken som används märks så lite 

som möjligt samtidigt som det är viktigt att ljudet tas upp som det ska. Att använda dubbla 

diktafoner är ett sätt att säkra i fall den ena inte fungerar som den ska. Även intervjumiljön är 

viktig. Den ska vara lugn och bekväm för deltagarna och fungera väl avseende 

ljudupptagningarna (Polit & Beck, 2016[2017]). Intervjuerna genomfördes enskilt på olika 

platser som valdes i samråd med deltagarna. Fyra deltagare intervjuades där de hade sin 

verksamhetsförlagda utbildning, fyra intervjuades på högskolan och en intervjuades i 

hemmiljö. Trost (2010) påtalar att intervjuer kan komma att behöva kompletteras i efterhand. 

Varje intervju inleddes med praktisk information för att få deltagaren lugn och skapa ett 

förtroende hos deltagaren, vilket Polit och Beck (2016[2017]) rekommenderar att författaren 

gör innan intervjun. Efter intervjun fick alla deltagare möjlighet till komplettering men ingen 

av deltagarna utnyttjade denna möjlighet. 

 

Dataanalys 

Trost (2010) och Bryman (2011) beskriver att vid analys och tolkning av kvalitativa data inte 

finns några allmänt accepterade överenskommelser kring exakt hur det ska gå till. Detta 

skiljer sig från analys av kvantitativa data där det finns flera väletablerade metoder kring hur 

man ska gå tillväga. Både Trost (2010) och Bryman (2011) pekar dock ut flera viktiga 

principer och förhållningssätt som man bör tänka på vid analys och tolkning av kvalitativa 

data. De pratar bland annat om vikten av att studera sitt material flera gånger och att på något 

sätt indexera eller dela upp sitt material för att kunna hitta likheter eller mönster. 

Med stöd av Trost (2010) och Brymans (2011) principer och riktlinjer genomfördes en 

innehållsanalys i sju steg; 

1. De inspelade intervjuerna transkriberades inom ett dygn efter att intervjuerna hade 

genomförts. Polit & Beck (2016[2017]) rekommenderar att transkriberingen görs i nära 

anslutning till intervjun för att undvika missuppfattningar och felskrivningar. Arbetet med att 

transkribera fördelades jämnt mellan författarna genom att fem intervjuer transkriberades av 

ena författaren och fyra av den andra. För att säkerställa kvaliteten på och noggrannheten i 

den transkriberade texten lyssnade båda författarna igenom samtliga ljudupptagningar och 

jämförde dessa med transkriberingarna. De transkriberade texterna innehöll mellan 2260 och 

3617 ord. Totalt omfattade de transkriberade texterna 24796 ord. 

2. Författarna läste var för sig upprepade gånger det transkriberade materialet för att skapa en 

djupare förståelse för dess innebörd.  

3. Författarna identifierade var för sig meningsbärande enheter som svarade mot studiens 

syfte.  

4. Meningsbärande enheter med liknande innebörd sorterades därefter in i kategorier.  
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5. Författarna jämförde sina kategorier för att hitta konsensus kring vilka kategorier som 

skulle användas för att presentera materialet.  

6. De nya gemensamma kategorierna fördes in i en tabell där varje kategori fick en egen 

kolumn och de olika meningsbärande enheterna sorterades efter de kategorierna (tabell 1). 

7. Texterna lästes på nytt för att säkerställa att kategorierna var rimliga i förhållande till 

intervjuerna som helhet. Det analyserade materialet kom slutligen att bilda tre kategorier: 

förvåning, förväntningar och fördelar. 

 

Tabell 1. Exempel på hur kategorier skapades utifrån den meningsbärande enheten som har 

kondenserats. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kategori 

“Det känns som att det är lättare att bli omtyckt som kille. Man 

ser som snabbare en fördel att man står ut i mängden och att det 

ehhh… men det är väl kanske framförallt i vid praktikplatserna 

som man känner det att liksom att själva yrket det är omtyckt att 

killar kommer in och jobbar. Att det jämnar ut gruppen som man 

arbetar tillsammans med och att det blir mer neutralt och 

jämlikt. I samtal, sociala och bättre arbetsmiljö känns det som 

att det blir" (Deltagare 3) 

Lättare att bli omtyckt som 

kille. Man står ut i mängden.  

Fördelar 

"... jag upplever det mer som de i den äldre generationen oftast 

blir lite, lite mera överraskade. Man får ofta den här följdfrågan 

”jaha, så du har tänkt att bli läkare då” till exempel.  Så man får 

ju alltid tillägg att ”Nej, det är sjuksköterska som jag pluggar till 

just nu” (Deltagare 2) 

Överraskande för den äldre 

generationen. Förväntas vilja 

bli något annat än 

sjuksköterska. 

Förväntningar 

 

Etiska aspekter 

I Helsingforsdeklarationen, som antogs 1964 och vilken har uppdaterats vid flera tillfällen, 

fastslås att all medicinsk forskning som berör människor ska följa vissa etiska principer 

(World Medical Association [WMA], 2013).  Dessa principer är integrerade i svensk lag där 

principerna omfattar all forskning som berör människor och biologiskt material från 

människor och inte bara de som strikt berör medicinsk forskning (Lagen om etikprövning av 

forskning, SFS 2003:460). Av Helsingforsdeklarationen framgår att forskaren har ett ansvar 

att väga nyttan av forskningen mot eventuella risker för de inblandade (WMA, 2013). 

Deklarationen säger också att alla deltagare ska vara frivilliga och göras medvetna om 

eventuella risker (WMA, 2013).  
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Efter färdigställandet av preliminärt syfte och design genomfördes en etisk risknyttokalkyl i 

samråd med handledarna på högskolan, för att i förväg försöka förutsäga vad som kunde 

hända och hur detta skulle hanteras innan arbetet startade (Kjellström, 2012). Detta för att 

säkerställa att deltagarna inte ska känna sig utnyttjade, såras eller på annat sätt skadas av sitt 

deltagande (Kjellström, 2012). Samtliga deltagare erhöll innan intervjun ett brev (bilaga II) 

där syftet och metoden för studien beskrevs. Brevet informerade också om att deltagande i 

studien är frivilligt, enligt frivillighetsprincipen, och att all information om deltagarna 

kommer att behandlas konfidentiellt. Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna även 

muntligt om brevets innehåll och om frivilligheten.  

Deltagarna fick i samband med intervjuerna skriva på en blankett om informerat samtycke 

(bilaga III) som förklarade att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kunde 

avbrytas. Deltagarna fick också information om att all ljudupptagning och allt material där de 

kan identifieras kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. I det transkriberade 

materialet byttes namn ut till Deltagare 1, 2, 3...osv. Deltagarnas nummer följer inte den 

ordning i vilken intervjuerna genomfördes. Ljudfiler och material förvarades inlåsta och på 

lösenordskyddade datorer så att det i möjligaste mån varit oåtkomligt för obehöriga. I de fall 

som namn på patienter eller avdelningar förekom under intervjuerna avidentifierades dessa 

vid transkriberingen av intervjun. Alla deltagare deltog frivilligt och befann sig inte i någon 

uppenbar beroendeställning till författarna. Deltagarna i studien fick ingen ekonomisk eller 

annan ersättning för sitt deltagande. 
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RESULTATREDOVISNING 
Resultatet baseras på intervjuer med nio manliga sjuksköterskestudenter i åldrarna 23–40 år 

med varierande erfarenhet av tidigare arbete inom vården. Fyra av deltagarna visade sig också 

ha militär bakgrund. Resultatet presenteras under tre kategorier; Förvåning, Förväntningar 

och Fördelar.   

Gemensamt för samtliga deltagare var att de under sin utbildning upplevt situationer eller 

händelser där de blivit annorlunda behandlade för att de är män. Generellt gav de flesta ett 

intryck av att trivas med sin utbildning men deltagarna framstod också som olika påverkade 

av de händelser de berättade om. Vissa tyckte inte att det var något som påverkade dem 

nämnvärt medan andra framstod som ganska besvärade av sina upplevelser. I intervjuerna 

framkom också uppfattningar om att deltagarna var av åsikten att högskolan de studerade vid 

var mer jämställd än andra sjuksköterskeutbildningar. De flesta av upplevelserna var knutna 

till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen [VFU] men de förekom även berättelser 

om upplevelser på själva högskolan. Vid intervjuerna ställdes en fråga om det fanns något 

som kunde förändras med utbildningen för att få fler män att vilja söka sig till den. Flera av 

deltagarna hade svårt att besvara frågan och de svar som framkom kretsade i huvudsak kring 

marknadsföring av utbildningen och hur bilden av den förmedlas. Arbetsvillkoren och 

framförallt låga löner nämndes också av flertalet deltagare trots att detta egentligen inte har 

med utbildningen i sig att göra.  

 

Förvåning 

I intervjuerna berättar deltagarna att de ofta möts av förvåning när de först kommer till sina 

VFU-placeringar. De uttrycker att de ofta har uppfattat att de bemötts positivt, att det har 

blivit som en glad överraskning att de är där. Reaktionerna har kommit både från patienter 

men också från kolleger på arbetsplatsen. En deltagare berättade om sitt första möte med 

personalen på en VFU placering: 

…folk blir väldigt ’åh, va kul’ och jag blir alltid positivt bemött på praktikplatser och folk pratar 

ofta om det roliga med att det är fler killar…  

(Deltagare 9) 

En deltagare beskrev mötet med personalen på en avdelning: 

Jag skulle säga att det är en överväldigande positiv respons. Vissa gånger när jag kommit ut på 

en praktik så har sjuksköterskan skrikit ut ’åh va kul att det är en kille här’ för de har kanske inte 

haft någon kille där på jättelänge 

(Deltagare 5) 
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Men vanligast är att patienter uttrycker förvåning över de manliga sjuksköterskestudenterna. 

Jag har fått vissa kommentarer om att det behövs fler män inom vården men jag har inte fått det 

förklarat riktigt varför de tycker det… …Jag fick höra det så sent som idag när jag var hemma 

hos en patient, att det var roligt att det kommer en kille… 

(Deltagare 4) 

Det som var genomgående var att deltagarna för det mesta har upplevt sig vara ett positivt 

inslag, men också ett oväntat sådant. 

Förväntningar 

De manliga studenterna beskrev att de hade upplevelser av att de hade andra förväntningar på 

sig än sina kvinnliga medstudenter. När deras närvaro på en VFU-plats inte längre var en 

överraskning berättade de om att de förväntades kunna och vilja göra andra saker än sina 

kvinnliga medstudenter. De förväntades kunna vara behjälpliga med saker som kräver fysisk 

styrka men också kunskap om teknik. De skulle kunna klara av att lyfta tungt och fixa med 

praktiska saker. En av deltagarna berättade om förväntningarna från kvinnlig 

sjukvårdspersonal: 

…så fort det är lite mer händiga saker som ska göras så kan man gå och hämta killen istället för 

att ta en tjej…//…varför ska jag vara bättre på det, om jag byter ett lysrör så blir det nog svart 

(Deltagare 1) 

En annan beskrev förväntningar på att kunna hantera teknik på sin VFU-placering: 

…att de tror att jag ska kunna fixa någon elapparatur där plötsligt… 

(Deltagare 3) 

Men det finns också saker som män inte förväntas att göra på sina VFU-placeringar. 

Det är typ så att om man plockar ur diskmaskinen till exempel i personalrummet så säger de ’ååh 

va duktig du är [som gör det] fast du är kille’… Men om min kvinnliga medstudent hade gjort 

det så hade de inte sagt någonting 

(Deltagare 7) 

Men också på den del av utbildningen som är förlagd till skolan förekommer uppfattningar 

om vad män förväntas kunna och vilja göra på själva utbildningen vid högskolan. 

Ett konkret exempel kan vara att man sitter på seminarium eller föreläsning och man har 

poängterat att ’ni män vill alltid hålla på med medicin’… 

(Deltagare 8) 

Deltagare berättade också om tillfällen under utbildningen där de upplevt att deras 

förkunskaper och erfarenheter inte räckt till: 
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...det är väl något som man har funderat på i kursen om kvinnors och barns hälsa. För då 

förväntas alla förstå hur en menscykel är eller hur fantastiskt det är att föda barn. Läraren pratar 

om ‘så vet alla att två veckor innan första mensen och om slem och grejer…’ vänta här nu lite 

va… man bara nej det vet jag inte…  

(Deltagare 6) 

Det mest framstående och som alla deltagarna berörde var förväntningar från omgivning att 

deltagaren egentligen inte vill bli sjuksköterska. Flera vittnade om att det var vanligt 

förekommande att de misstogs för läkare eller läkarstuderande. Men även trots att de berättar 

för patienter och andra i omgivningen att de ska bli sjuksköterskor så ses det som att de 

egentligen ska bli något annat. En deltagare beskrev att: 

Patienter har ofta bemött mig som läkare och inte som sjuksköterska… Jag har nästan dagligen 

fått förklara att jag inte är läkare. ’Men du ska bli läkare?’ säger de då’. Och det kommenterar 

jag inte. Jag låter det bara passera  

(Deltagare 8) 

En annan berättade om möten med patienter. 

Jag upplever det mer som de i den äldre generationen oftast blir lite mer överraskade. Man får 

ofta följdfrågan ’jaha, så har du tänkt att bli läkare då’ 

(Deltagare 2) 

Det var inte bara bland patienter som uppfattningen verkar finnas. 

Det är många som undrar varför man inte pluggar till läkare istället när man är kille och det är 

även något som jag märker ute på praktikplatser, både från patienter och handledare och andra, 

alltså undersköterskor, sjuksköterskor som frågar om man är läkarstudent. Om man istället säger 

att man är sjuksköterskestudent så blir det ‘jaahaa okej‘ 

(Deltagare 6) 

Fördelar 

Flera av deltagarna beskrev att de upplevt sig ha fördelar av att vara man på utbildningen. Det 

flesta redogjorde för händelser på VFU där de upplevt att de har haft det lättare än sina 

kvinnliga medstudenter. Många berättade om att de upplevt att de fått extra uppmärksamhet 

och blivit sedda på ett annat sätt. 

Man kan väl uppleva lite grann att det är lättare att vara manlig sjuksköterskestudent än 

kvinnlig… …när man haft praktik och det varit en kvinnlig medstudent och vi har gjort ungefär 

samma sak så känns det som att jag har fått mer beröm än vad min kvinnliga medstudent har 

fått… …och att det är en känsla som att man kanske gled förbi lättare med vissa saker 

(Deltagare 7) 

En annan redogjorde för en situation där deltagaren hade gjort ett fel men där handledaren 

uppmanat honom att tänka på att inte göra om det. 
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…min klasskompis som var tjej gjorde exakt samma fel och fick världens utskällning av samma 

handledare till den punkt att hon började gråta  

(Deltagare 5) 

En tredje berättade om en praktikplats där han hade varit ensam man tillsammans med flera 

kvinnliga studenter: 

Att jag kommer undan vet jag inte men… Jag kan ändå uppleva att de [handledarna] var mer på 

de kvinnliga gällande småsaker och pickat på dem mer än de har gjort så mot mig 

(Deltagare 4) 

Uppfattningen om att män verkar ha fördelar av att vara i vården finns också på andra håll. En 

deltagare beskrev en situation på en VFU-placering där han gick en dag tillsammans med en 

fysioterapeut. Fysioterapeuten beskrev då hur hon såg på män i vården och att den 

beskrivningen hade fastnat i bakhuvudet på honom: 

…hon menade på att män inom det här yrkesvalet alltid haft eller har det väldigt lätt. De glider 

på ett bananskal och det krävs inte speciellt mycket av dem. Man ställer inte lika höga krav på 

dem 

(Deltagare 2) 

En deltagare skildrade upplevelsen av att ha fördelar och att bli sedd också vid högskolan: 

Just lärare hälsar på mig när jag går in i en föreläsningssal och vi är nittio personer och de andra 

går in och så säger de ingenting. Det har jag pratat lite om med kompisar för det är lite konstigt  

(Deltagare 9) 

Deltagarna redogjorde också för händelser där de känt sig utpekade och där det har varit till 

nackdel att vara man. Ett exempel som en deltagare berättade om var när han befann sig 

tillsammans med ett antal kvinnliga medstudenter på kliniskt träningscentrum: 

…vi fick EKG-utbildning och då frågade handledaren de två killarna som var med under 

utbildningsmomentet om vi tillät att studenterna skulle få demonstrera på oss. Vi skulle ta av oss 

skjortan och då skulle de koppla på EKG och hålla på och sånt. Jag tyckte det var helt okej för 

jag fattar att som det är idag så kanske inte tjejer vill ta av sig tröjan då det är lite obekvämt med 

en massa andra jämnåriga människor… men för mig var det okej men jag kände lite tvång att 

göra det för att det var jag och en kille till och jag såg att han inte ville 

(Deltagare 9) 
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DISKUSSION  
Under detta avsnitt kommer valet av metod diskuteras med dess svagheter och styrkor samt 

diskutera resultatet mot studiens syfte. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes för studien då syftet var att beskriva upplevelser. Att det finns ett 

begränsat antal studier med liknande syfte bidrog också till valet av metod. Med en kvalitativ 

design kan man få fördjupade kunskaper kring komplexa frågor (Polit & Beck, 2016 [2017]). 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor, något som Polit & Beck (2016 

[2017]) beskriver är bra för att få deltagarna att fritt tala om sina erfarenheter och upplevelser. 

Frågorna i studien pilottestades innan intervjuerna påbörjades, vilket anses som en styrka. 

Pilotstudiens stärker trovärdigheten då den förbättrade intervjuguiden och intervjutekniken 

hos författarna (Polit & Beck, 2016 [2017]). 

Urvalet för studien utgjordes av manliga studenter på termin fyra, fem och sex då de 

studenterna har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att kunna ge en bild av både 

undervisningen på högskolan och verksamhetsförlagd utbildning.  Deltagarna hade även en 

spridning både åldersmässig och gällande arbetserfarenhet från vården sedan tidigare, vilket 

kan ha haft en påverkan på deras upplevelser och erfarenheter. En större spridning bland 

deltagarna kan anses öka giltigheten i deras berättelser (Bryman, 2011). 

Danielsson (2012) beskriver att personliga intervjuer skapar en nära kontakt med deltagare 

och författarna, vilket kan leda till att deltagaren beskriver något som den tror att författaren 

vill höra. När det är två som utför intervjun finns det även en risk att deltagaren upplever sig 

att vara i underläge (Danielsson, 2012). Detta är något som författarna har varit medvetna om 

men ändå valt att göra, då fördelen med att vara två är att författarna kan komplettera varandra 

vid intervjuerna. Den ena författaren fokuserade på deltagaren med ögonkontakt medan den 

andra till en början bara lyssnade och förde anteckningar, för att senare under intervjun följa 

upp med följdfrågor. Det har även varit en fördel då den som intervjuade kunde fokusera på 

deltagaren och samspelet dem emellan, då en deltagare som inte känner förtroende inte heller 

kommer att delge sina upplevelser och erfarenheter tillräckligt rikligt (Polit & Beck, 2016 

[2017]). Varje intervju inleddes med praktisk information för att få deltagaren lugn och skapa 

ett förtroende hos deltagaren, vilket Polit och Beck (2016 [2017]) rekommenderar att 

författaren gör innan intervjun. Intervjuerna spelades in och författarna var medvetna om att 

detta kunde hämma deltagarna. Fördelarna med detta tillvägagångssätt väger upp mot 

nackdelarna med inspelning, vilken ger bättre kvalitet till materialet då författarna i efterhand 

kan lyssna exakt på vad som har sagts och risken för feltolkning minskar (Polit & Beck, 2016 

[2017]). Att spela in intervjuerna är något som starkt rekommenderas av Polit och Beck (2016 

[2017]) istället för att anteckna intervjuerna. När anteckningar tas vid intervjuer går mycket 

information förlorad och materialet blir lätt ofullständig. Bias kan även skapas då 

intervjuarnas minne och personliga erfarenheter kan lysa igenom i det transkriberade 

materialet (Polit & Beck, 2016 [2017]). Transkriberingarna utfördes i nära anslutning till 
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intervjuerna, vilket ökar trovärdigheten då viktig information kan gå förlorad ju längre tid det 

går från intervjutillfället (Polit & Beck, 2016 [2017]).  

Personliga intervjuer är en väldigt tidskrävande metod, då både varje intervju och även 

transkriberingarna tar sin tid (Trost, 2010). Fokusgruppsintervju hade varit ett alternativ till 

vald metod, då deltagarna i en fokusgrupp interagerar med varandra och på det sättet blir det 

en rikligare intervju. Fokusgruppsintervju är även fördelaktig om man vill beskriva 

människors upplevelser och erfarenheter. I jämförelse med personlig intervju kan det i en 

fokusgruppsintervju komma upp saker som inte enskilda studenter eller författarna tänkt på. 

Dock kan den etiska aspekten påverkas av fokusgruppsintervjuer, då deltagarna blir kända för 

varandra, och detta kan hämma deltagarna i att delge information men även att den mer 

dominanta i gruppen för talan och de tystlåtne inte kommer till tals (Trost, 2010). Bryman 

(2011) pekar också på att fokusgrupper lätt kan generera stora mängder data som är svåra att 

analysera. Det är också oftast praktiskt svårt att lyckas organisera fokusgrupper då många 

personer måste kunna vara tillgängliga vid samma tidpunkt och på samma plats. I praktiken 

krävs det ofta att den som genomför intervjun behöver överrekrytera deltagare för att 

kompensera för den risk att alla inte dyker upp. Ett vanligt sätt att öka motivationen bland 

deltagarna är mindre belöningar såsom biobiljetter eller böcker (Bryman, 2011). För denna 

studie valdes enskilda intervjuer då författarna gjorde bedömningen att en överrekrytering 

skulle ha varit svår att få till och att det inte funnits ekonomiskt utrymme för att arbeta med 

mindre belöningar. 

För att stärka valideringen på materialet hade författarna kunnat erbjuda deltagarna att läsa 

igenom de transkriberade texterna för att se om det blivit rätt uppfattade (Bryman, 2011). På 

grund av tidsbrist var detta något som författarna inte bedömde som möjligt att genomföra. 

Dock har båda författarna tagit del av allt transkriberat material och varit lika delaktiga i 

analysen, vilket stärker trovärdigheten i resultatet. Möjligheten att överföra metoden till andra 

kontexter anser författarna är god då metod samt urval är tydligt redovisade och kan upprepas 

i en liknande studie.  

Båda författarna hade innan studiens början en förförståelse för ämnet och var medvetna om 

att detta kan ha påverkat resultatet. Genom att systematiskt granska varandras texter och 

diskutera olika tolkningar så har författarna försökt reducera påverkan av 

förförståelse. Författarna har även resonerat kring om resultatet också kan ha påverkats av 

urvalet. Samtliga deltagare är kvar på utbildningen och det är rimligt att de åtminstone delvis 

är det för att de trivs och att de upplevelser som de har haft ändå inte påverkat dem allt för 

mycket negativt. Men studiens resultat säger ingenting om hur de som valt att avbryta 

utbildningen har upplevt ett annorlunda bemötande, om de alls har upplevt det eller om det 

påverkat dem till att välja att avbryta sin utbildning. De som har fått frågan om att delta har 

rent juridiskt definierats som män och i och med att de ställt upp på att bli intervjuade om sina 

erfarenheter av att vara man, så är det rimligt att anta att de själva också definierar sig som 

det. Men författarna är medvetna om att det kan finnas personer som definierar sig själva som 
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män men som inte har fått frågan. Det kan också finnas personer som fått frågan om 

deltagande men inte definierar som man och därför valt att inte svara på förfrågan. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva manliga sjuksköterskestudenters upplevelser av att vara en 

minoritet vid en högskola i Sverige. Berättelserna från deltagarna visar att de har erfarenheter 

av att bli annorlunda behandlade på grund av att de är män.  

 

Sjuksköterskeyrket i Sverige har en lång historia av att vara ett exklusivt kvinnligt yrke. 

Länge var det inte tillåtet för män att utbilda sig till sjuksköterskor. När de första männen 

sökte sig till utbildningen fick de göra det på dispens och möttes av praktiska hinder som 

boendesituation och klädsel. Men även när män fick fritt tillträde till utbildningen var de till 

en början få och även om de ökat i antal sedan dess är män fortfarande i minoritet. Det 

framkommer i resultatet av denna intervjustudie att det fortfarande finnas starka normer om 

att sjuksköterskor antas vara kvinnor. Att manliga sjuksköterskor uppfattas som normbrytande 

beskriver även Ekstrand (2005) och Eriksson (2002) i sina avhandlingar. En fråga som 

författarna ställer sig är hur skolan förhåller sig till de här normerna och uppfattningarna. Men 

reproducerar utbildningen idag normen om att sjuksköterskor ska vara kvinnor eller är 

utbildningen en del i att förändra den bilden? Författarna är av uppfattningen att en jämnare 

könsfördelning bland studenterna kan leda till att fler perspektiv och erfarenheter kommer in i 

utbildningen och att det erfarenhetsutbytet mellan studenter och lärare leder det till en bättre 

omvårdnadsutbildning. 

 

Under intervjuerna beskrev deltagarna att de ofta misstogs av patienter, anhöriga men också 

annan vårdpersonal för att egentligen vara läkare eller läkarstudenter. De ifrågasattes i sitt 

utbildningsval och antogs egentligen vilja bli läkare. Även Jorfelt (2014) tar upp detta i sin 

avhandling om genusperspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Manliga sjuksköterskestudenters 

yrkesval ifrågasätts och männen måste redogöra för varför de vill bli sjuksköterskor (Jorfelt, 

2014). Men även i en studie av Stott (2007) där man intervjuade åtta manliga studenter i 

Australien fann man att männen var väl medvetna om att de bröt mot normen om vad 

samhället förväntade sig av dem. De möttes av att patienter överraskades av att de studerade 

till sjuksköterska och trodde att de studerade till läkare eller att de skulle studera till läkare så 

fort de var klara med sjuksköterskeutbildningen (Stott, 2007). En orsak till detta kan vara att 

historiskt har läkarna varit män och sjuksköterskorna kvinnor (Andersson, 2002). 

Föreställningen om att det fortfarande är så verkar finnas kvar hos många. I studien av 

Zysberg och Berry (2005) framkommer att män i högre utsträckning än kvinnor ser 

sjuksköterskeutbildningen som ett andrahandsalternativ när de inte lyckats ta sig in på 

läkarutbildningen. I Ellis, Meeker & Hydes (2006) studie beskrivs hur flera manliga 

sjuksköterskestudenter valt sjuksköterskeutbildningen för att de saknade betyg eller 

studievana nog för att klara av att bli läkare. 

 

I föreliggande studie beskriver deltagarna att under en kurs om Kvinnor och barns hälsa, 

upplevde de att deras förkunskaper inte räckte till. De berättade att de upplevde att det 
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förutsattes att man skulle känna till hur menscykeln kändes, vilket de inte gjorde. Liknande 

situationer beskriver deltagarna i studien av Ellis et al. (2006) där de upplevde att det fanns 

flera kurser som var utformade “av kvinnor för kvinnor”. De manliga studenterna i 

föreliggande studie beskrev även hur de upplevde att de fått fördelar med extra 

uppmärksamhet och blivit sedda av lärare på utbildningen. Dyck, Oliffe, Phinney och Garrett 

(2009) har i en studie från Kanada intervjuat bland annat kvinnliga lärare vid 

sjuksköterskeprogrammet som delvis bekräftar denna bild. De berättar om sina upplevelser av 

manliga sjuksköterskestudenter och beskriver bland annat hur de tar mer plats i klassrummet 

och vågar ta för sig mer. I studien beskrivs också hur de manliga studenterna i större 

utsträckning ifrågasätter läraren (Dyck et al., 2009). Stott (2007) beskriver delvis en annan 

bild där manliga sjuksköterskestudenter snarare känner sig utpekade för att de är män. En av 

deltagarna i studien beskriver hur han alltid är försiktig med vad han säger för att han inte vill 

sticka ut mer än han redan gör genom att vara man (Stott, 2007). Det framgår inte i studien 

om männen får mer uppmärksamhet för att de är män eller om de tar större plats och på så sätt 

får mer uppmärksamhet och blir sedda. 

En negativ upplevelse som kom fram i innevarande studie var när de manliga studenterna 

under utbildningen skulle öva på praktiska moment som krävde att någon behövde ta av sig på 

överkroppen för att de andra skulle ha någon att träna på så förväntade sig lärare att männen 

skulle ställa upp. De berättar att de då kände sig tvingade fast de kanske egentligen inte ville. 

Detta beskrevs även i Stott (2007) studie som ett moment som de manliga studenterna skulle 

utföra bara för att de var män och som de beskrev som besvärande. 

Män fullföljer i lägre utsträckning sin utbildning (UKÄ, 2015) men det finns ingen egentlig 

forskning kring varför män på svenska sjuksköterskeutbildningar väljer att avbryta den. Mer 

forskning kring varför det är så här skulle behövas för att se om liknande upplevelser som 

deltagarna i den här studien har vittnat kan vara en faktor. 

De allra första sjukvårdare som utbildades av Röda Korset utbildades främst för 

försvarsmaktens räkning (Bohm, 1961). De fyra första männen som utbildade sig till 

sjuksköterskor i Sverige hade samtliga också militär bakgrund (Eriksson, 2002). Nära hälften 

av deltagarna i den här studien visade sig också ha militär bakgrund, något som förvånade oss 

författare. Att en så manligt dominerad miljö som försvarsmakten verkar kunna fungera som 

en rekryteringsbas till ett så kvinnlig dominerat yrke som sjuksköterskeyrket kom som en 

överraskning. Författarna tycker att detta samband är ett område som skulle kunna utforskas 

mer och undrar om det minskade antalet män som gjort värnplikten eller varit i det militära på 

annat sätt de senaste åren kan påverka andelen män på sjuksköterskeutbildningen framöver. 

Deltagare i studien gav också uttryck för att de uppfattade att sjuksköterskeutbildningen 

generellt blir alltmer jämställd och att utbildningen på just Röda Korsets Högskola skulle vara 

mer jämställd än andra sjuksköterskeutbildningar. Andelen män som antas till utbildningen 

har dock varit konstant sedan 2008 (UHR, 2016) och Röda Korsets Högskola har inte en 

större andel manliga studerande jämfört med andra utbildningar. Författarna undrar hur det 

kommer sig att deltagarna ger uttryck för dessa uppfattningar. 
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Deltagare tog upp låg lön och dåliga arbetsvillkor inom sjuksköterskeyrket i sina svar trots att 

det egentligen ligger utanför själva utbildningen. De berättade att de trodde att fler män skulle 

söka sig till utbildningen om lönerna var bättre. Ellis et al. (2006) pekar också på att lön kan 

vara en viktig del i mäns motivation till val av yrke och att det är något som kvinnor inte har i 

samma utsträckning. Samma författare konstaterar också att möjligheten till karriär och 

tryggheten i att det finns gott om jobb är skäl till att män har valt sjuksköterskeyrket (Ellis et 

al., 2006). Abushaikha et al. (2013) konstaterar att manliga sjuksköterskor upplever att yrket 

ger personlig utveckling, ständigt ger nya kunskaper och färdigheter och ger möjlighet att 

skapa vänskap. Allmänhetens uppfattning om sjuksköterskors arbetsvillkor och hur det 

påverkar mäns vilja att söka sig till yrket skulle kunna vara ett ämne för fortsatt forskning. 

Vilka faktorer som gör att män söker sig till yrket och vilka faktorer som får dem att stanna 

kvar skulle också vara ett ämne för fortsatt forskning. 

SLUTSATS 
Deltagarna i studien har alla berättat om situationer under utbildningen där de blivit 

annorlunda behandlade för att de är män. Trots att män har kunnat utbilda sig till 

sjuksköterskor en längre tid så ses de fortfarande som ett ovanligt inslag och möts av 

förvåning. De antas ofta vara läkare och förväntas egentligen vilja bli det istället för att bli 

sjuksköterska. Deltagarna berättar också att de kan få fördelar av att vara män på en kvinnlig 

utbildning. Det framstår som att män som studerar till sjuksköterska fortfarande ofta bryter 

mot samhällets bild om vad en sjuksköterska är. 

IMPLIKATIONER 
Genom att intervjua manliga studenter om deras upplevelser under sin utbildning har det 

framkommit att de upplever att de blir annorlunda bemötta än sina kvinnliga medstudenter. 

Författarna anser att vissa av dessa situationer hade kunnat förebyggas genom bättre 

utbildning av lärare och handledare. Situationer som berör patienters syn är svårare att 

förebygga men där anser författarna att högskolan borde kunna förbereda både manliga och 

kvinnliga studenter bättre på situationer som de kan finna olustiga och hur de kan hanteras.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie har ett fåtal manliga studenter berättat om sina upplevelser. Vidare forskning 

skulle med kvantitativa metoder kunna studera om dessa upplevelser är giltiga även bland 

manliga sjuksköterskestudenter i stort. Ett annat perspektiv som kan undersökas är hur 

kvinnliga studenter ser på sina manliga medstudenter. Till exempel så kan det undersökas om 

kvinnor också upplever att män får fördelar under sin utbildning och hur de i så fall känner för 

det. Studenter som har avbrutit sin utbildning finns inte alls representerade i den här studien. 

Deras upplevelser under utbildningen kan också undersökas för att se om det finns något 

samband mellan upplevelserna och deras beslut att avbryta sjuksköterskeutbildningen. 
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Intervjuguide 
Presentation av oss som genomför intervjun. Genomgång av syftet med studien, att allt kommer att behandlas 

konfidentiellt och genomgång av blanketten för informerat samtycket. Vi förklarar hur intervjun kommer att gå 

till och ber intervjupersonen att tänka på patienters sekretess ifall patientfall kommer att beröras under intervjun. 

 

- Intervjun kommer att inledas men en ganska kort fråga med information om dig och först efter den slår vi på 

bandspelaren. Sen kommer intervjun att kretsa kring tre huvudfrågor och vi vill att du resonerar så fritt kring 

dina upplevelser och din syn på saker. Du får gärna komma med konkreta exempel på upplevelser eller 

händelser. Om du känner att du inte förstår eller kommer på något så kan vi hjälpa till med stödfrågor. Vi är då 

alltså intresserad av vad tänker och vad du har upplevt. Har du några frågor om själva intervjun eller studien 

innan vi börjar? 

 

- Det här en ganska kort fråga. Kan du berätta vad du heter, vilken termin du studerar på, hur 

gammal du är och ifall du har arbetat i vården innan du började utbilda dig till sjuksköterska? 

                       Med vad och hur länge har du arbetat då? 

- Nu slår vi på bandet. 

 

- Sjuksköterskeprogrammet är en kvinnodominerad utbildning och andelen män är färre 20%. 

Är det något du har funderat på? 

 Är det som du har tänkt dig?  

 Ser du några fördelar/nackdelar med det?  

 Har du fått några reaktioner från familj, vänner eller andra i din omgivning 

 rörande ditt utbildningsval? 

 
- Har du under utbildningen upplevt att du på något sätt blivit annorlunda behandlad för att du 
är man?  

Finns det situationer där du har blivit bemött annorlunda för att du är man? Kan du beskriva 

någon sådan situation? Det kan vara både på utbildningen i själva högskolan och bemötande 

både från lärare, kurskamrater eller andra. Det kan också vara situationer på VFU och handla 

både om patienter eller handledare. 

Har du upplevt någon skillnad i hur du bedöms i förhållande till dina kvinnliga kurskamrater? 

Har du upplevt något i den fysiska miljön som inte varit anpassat efter dig som man?  

Har du upplevt att det finns uppgifter där kvinnor har haft det enklare/svårare?  

Finns det situationer där du upplevt dig bättre/sämre behandla för att du är man? 

 
- Tror du att det finns något man kan förändra i utbildningen eller själva skolan för att få fler 
män att vilja utbilda sig till sjuksköterska? 
 
- Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Vi kommer nu att stänga av bandet och om du har 
några frågor kring studien eller intervjun så går det bra att ställa dem efteråt. 

 

 

Bilaga I. 



 ii 

 

 

 

Bilaga II. 



 iii 

       Bilaga III. 

 

 

 

 
 
Informerat samtycke 

 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med syftet ”att beskriva 

manliga sjuksköterskestudenters upplevelser av att vara en minoritet på en kvinnodominerad 

utbildning”. Jag har informerats om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag 

har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om att vara manlig student vid Röda Korsets högskolas 

sjuksköterskeprogram. 
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