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Sammanfattning 

Sjuksköterskeyrket var länge ett kvinnodominerat yrke dit män inte hade tillträde. På 

1950-talet rådde stor sjuksköterskebrist i Sverige och en del av lösningen var att bredda 

rekryteringen och öppna yrket för män. Den anstormning man hade hoppats på uteblev 

dessvärre och sjuksköterskebristen fortsatte att vara ett problem. Varför sökte sig då inte 

männen till yrket? 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå varför sjuksköterskeyrket inte lockade 

fler män under 1950- och 1960-talet. Mer specifikt kommer jag att undersöka om det 

fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och om rådande mansideal 

hindrade männen från att söka sig till sjuksköterskeyrket.  

Eftersom jag försöker förstå varför männen uteblev valdes en kvalitativ ansats. Mitt 

material har bestått utav tidningsartiklar och offentliga utredningar såväl som 

avhandlingar och i övrigt relevant litteratur inom området. Dessa har delats in i två 

teman med koppling till frågeställningarna och har därefter analyserats med hjälp av 

kvalitativ textanalys. 

Mitt teoretiska ramverk består dels av social inhägnad som kan kopplas till min 

frågeställning om motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och dels av 

mansforskning när det gäller frågeställningen om mansideal.   

Resultaten visar att det fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna men att 

det klingade av i mitten på 1960-talet. Det visar också att rådande mansideal var starkt 

förankrat i samhället. Det fanns en bild av hur en man skulle vara och den stämde inte 

överens med att vara sjuksköterska.  Enligt min tolkning var det rådande mansidealet 

därmed en annan bidragande orsak till att männen uteblev från yrket. 

 

Tidigare forskning kring manliga sjuksköterskor har fokuserat på problem som kan 

uppstå när männen väl har blivit sjuksköterskor eller under studietiden. Denna uppsats 

fokus ligger på tiden innan det. Jag menar därför att den har bidragit till ökad förståelse 

av varför männen inte sökte sig till sjuksköterskeyrket under denna period.  

Nyckelord 
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Inledning 

Den första kvinnliga nyhetsuppläsaren i radio i Sverige blev inte kvar länge på den posten. 

Det var den 6:e april 1938 som Astrid Kindstrand debuterade som nyhetsuppläsare på TT 

(Kungliga biblioteket, 2013).  Att en kvinna läste upp nyheterna upprörde många svenskar 

och Radiotjänst fick ta emot samtal från många arga svenskar. Även de första kvinnliga 

poliserna medförde frågor om huruvida de var lämpliga för yrket (Dahlgren, 2007:1).  Det 

verkar som att kvinnors intåg i mansdominerade yrken är något som historiskt sätt inte har 

varit helt oproblematiskt. Hur har det då varit för män som vill in på den kvinnliga arenan? Ett 

yrke som länge har och fortfarande är kvinnodominerat är sjuksköterskeyrket (se tabell bilaga 

1).  I Sverige utexaminerades den första manliga sjuksköterskan 1953 och därefter följer inte 

så många. Jag vill med denna uppsats försöka förstå varför männen uteblev från yrket. De 

finns en lång tradition av manliga sjukvårdare inom det militära så yrket borde inte te sig så 

främmande för män. Ändå utgjorde männen bara 0,9 % av yrkesgruppen 19 år efter att det fått 

tillträde till yrket (ibid). Detta gör det intressant att titta närmare på anledningarna till att de 

uteblev vilket är uppsatsen syfte. Uppsatsen är avgränsad till att gälla 1950- och 1960-talet då 

jag vill studera den första tiden efter beslutet att öppna yrket för män. Tidigare forskning om 

manliga sjuksköterskor finns det gott om men fokus är ofta på problem som kan uppstå när 

mannen väl är sjuksköterska eller under utbildningen, t.ex. fördomar, patientrelationer eller 

från ett maktperspektiv. Mitt fokus ligger innan det, det vill säga varför männen 

överhuvudtaget inte sökte sig till yrket. Trots att frånvaron av män i yrket än idag är stor så 

finns det förvånansvärt lite forskning kring detta. Därför menar jag att min uppsats kan bidra 

till ökad förståelse om varför männen inte sökte sig till yrket när det väl öppnades för dem.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå varför sjuksköterskeyrket inte lockade fler män 

under 1950- och 1960-talet. Jag vill undersöka vilka bakomliggande orsaker som gjorde att så 

få män sökte sig till utbildningen när den väl blev tillgänglig för dem i början av 1950-talet.  
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Uppsatsen är begränsad till att analysera den offentliga diskussionen i Sverige under 1950 och 

1960-talet. Syftet att ta reda på varför männen uteblev har mynnat ut i följande 

frågeställningar: 

 

 Fanns det under 1950- och 1960-talet ett motstånd till manliga sjuksköterskor från de 

kvinnliga sjuksköterskornas sida? 

 

 Kan rådande mansideal under 1950 och 1960-talet vara en förklaring till att männen 

inte sökte sig till yrket? 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en redovisning av tidigare forskning med relevans för uppsatsen. 

Därefter presenteras de teorier som jag kommer att använda i min analys av resultaten. I 

metodavsnittet beskriver jag hur jag gått tillväga och vilka metodologiska val jag gjort under 

arbetets gång. Resultat och analys redovisas ihop. Detta för att jag tror att det underlättar för 

läsaren att resultaten analyseras löpande. Avsnittet är uppdelat under två rubriker med 

koppling till mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

frågeställningarna besvaras och förslag på framtida forskning ges. 

 

Teori och tidigare forskning 

Nedan kommer jag att redovisa de teorier som jag tror kan hjälpa till att svara på mina 

frågeställningar.  Jag börjar med avsnittet tidigare forskning och fortsätter sedan med teorin. 

 

Tidigare forskning 

Forskning kring manliga sjuksköterskor finns det gott om, dock handlar den främst om 

patientrelationer, maktrelationer eller jämställdhet och en hel del med genusperspektiv (T.ex. 
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Manlig sjuksköterska – ett genusperspektiv på sjuksköterskeprofessionen, Eriksson, Handin 

2002, Den manliga sjuksköterskan . En feminin, sexuellt avvikande person med tvivelaktiga 

avsikter som vårdare? Persson, Wallin, 2004, Manliga sjuksköterskans upplevelser av sin 

yrkesroll, Hätting m.fl. 2007). Många studier är gjorda när mannen redan är eller studerar till 

sjuksköterska, men mitt fokus ligger innan det.  

Carolyn Mackintosh publicerar 1997 en studie i Journal of Advanced Nursing med titeln; A 

historical study of men in nursing. Hon pekar på tre orsaker till varför männen i 

Storbritannien uteblev från sjuksköterskeyrket: 

 

 Att det fanns kvar en tro på att yrket var mest lämpat för kvinnor. Grundat på denna 

tro kom fördomar. Man menade att de manliga sjuksköterskorna antingen var ute efter 

att förstöra yrkets fina rykte eller så var de inga riktiga män. Det senare baserades på 

att det var kvinnor och inte män som hade den naturliga fallenheten för yrket, alltså 

kunde ingen riktig man vara sjuksköterska. 

 Att de låga lönerna och långa arbetsdagarna gjorde yrket ointressant för männen. 

 Att de inte kunde bli av med det rykte de fått genom att jobba inom de områden av 

vården som ansågs lägre (Mackintosh, 1997:235).  

 

Kan det finnas likartade orsaker till varför männen uteblev i Sverige? Mackintosh menar att 

männens del i skapande av sjuksköterskeyrket har bortsetts från och istället har fokus varit på 

kvinnornas bidrag. Män har varit representerade i vårdyrket från dess början inom områden 

såsom sinnessjukhus och i det militära (Mackintosh, 1997:232). Att männen i Storbritannien 

fick tillträde till arbete inom sinnessjukhuset berodde enligt författaren på att det kunde 

förekomma våldsamheter. I mitten på 1800-talet hade sjuksköterskeyrket en låg status och 

utgjordes av fattiga och outbildade människor. Detta ändrades i och med den reform som 

Nightingale förde med sig och yrkets status höjdes. Nu var sjuksköterskorna utbildade och 

Nightingales reform skapade enligt Mackintosh ett ”non-religious nursing sisterhood” som 

inte tillät några män (1997:233). Nu uppkommer en arbetsdelning mellan könen och även 

mellan klasserna. De var utbildade kvinnor som blev sjuksköterskor. Vid sekelskiftet 

domineras sjukhusen av kvinnliga sjuksköterskor och utbildningsmöjligheterna inom yrket för 

män var få vilket gjorde att de uteblev. Det här förändrades när bristen på sjuksköterskor blev 

stor och under 1940-talet försökte man locka män till yrket bland annat genom kortare 

utbildningar för män som tjänstgjort i andra världskriget. Det lyckades delvis och fler män 

började arbeta som sjuksköterskor (Mackintosh, 1997:235). Majoriteten var dock fortfarande 

kvinnor.  
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En text som återkommer vid ett flertal tillfällen under mina sökningar är Sven G. Dufwas 

avhandling med titeln Kön, lön och karriär – sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-

talet (2004). Hans fokus är på hur relationerna mellan kvinnor och män förändras när manliga 

sjuksköterskor kom in i bilden. Han delar upp avhandlingen i fyra områden; lönebildning, 

karriärmöjligheter, utbildningsförhållanden och identitetsproblematiken (Dufwa, 2004:16). 

Även om tidsperspektivet och hans fokus på feminismen skiljer sig från min uppsats så finns 

det flera punkter där vi möts. Bland annat menar han att det fanns ett motstånd från Svensk 

Sjuksköterskeförening till att männen fick tillträde och att tystnaden var en del av denna 

(Dufwa, 2004:91). Dufwa skriver också att det kan vara en strategi från männens sida att 

skapa sig ett eget område inom yrket för att bevara sin maskulinitet (2004:170).  

 

Genusyrsel är ett begrepp som Eriksson tar upp i sin avhandling Den diplomatiska punkten – 

maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning 

(2002). Han menar att denna yrsel uppkommer då den maskulina identiteten blir ifrågasatt 

(Eriksson, 2002:19). När den blir det kan en del av identitetens struktur gå förlorad. Ett 

exempel för manliga sjuksköterskor är titeln; manlig sjuksköterska. Lösningen är för många 

att istället för sjuksköterska på namnskylten skriva förkortningen ”leg. sjuksköt”. Eriksson 

problematiserar maskulina identiteter under studietiden och visar olika strategier som män kan 

ta till för att inte förlora delar av sin maskulina identitet. Han rör sig i en annan tidsperiod än 

mig och fokuserar på utbildningen specifikt. Hans studie bygger dock delvis på intervjuer 

med fyra utav de första manliga sjuksköterskorna och jag kommer att återkomma till hans 

avhandling i resultat och analysdelen.  

 

En studie som inte behandlar manliga sjuksköterskor, men som däremot behandlar liknande 

frågeställningar som föreliggande uppsats, är Johanna Dahlgrens Kvinnor i polistjänst (2007). 

Den handlar om kvinnornas intåg i polisyrket i Sverige mellan 1957-1971. Mer specifikt om 

svårigheterna och två fackförbunds inställningar till kvinnliga poliser, hur de togs emot och 

hur kön spelade in. Det finns flera beröringspunkter med min uppsats. Dels använder hon sig 

bland annat av Parkins teori om social inhägnad och dels analyserar hon ungefär samma 

tidsperiod som jag. Försök gjordes att hålla borta de kvinnliga poliserna från vissa områden 

medan de ansågs mer lämpliga för vissa andra områden. Kvinnorna fick inte ha samma 

uniform som männen utan skulle ha byxkjol. Den kvinnliga versionen av uniformen 

synliggjorde könstillhörigheten och visade att ”kvinnliga poliser avvek från normen för en 
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riktig polis” (Dahlgren, 2007:174). Dahlgren skriver också att det fanns en rädsla för att 

kvinnor skulle få lättare arbetsuppgifter och därmed fördelar i förhållande till de manliga 

poliserna på grund av deras svagare fysik (2007:167). Hon ser att det under denna tid fanns 

tydliga bilder av vad som var kvinnligt respektive manligt och att maskuliniteten i sig 

användes som en strategi för att hålla kvinnorna ute från yrket. Det krävdes vissa biologiska 

egenskaper för polisyrket som gjorde att kvinnor inte kunde bli riktiga poliser (2007:14)  

 

Även fast ovanstående presenterade forskning har olika teoretiska utgångspunkter så har de 

alla gemensamt att de såg ett oliktänkande kring kön.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här uppsatsen utgår från två teoretiska perspektiv vid analysen av frånvaron av män i 

sjuksköterskeyrket, dels begreppet maskulina manuskript och dels teorin om social inhägnad. 

 

Maskulina manuskript 

Berger och Luckmann menar att människans verklighet skapas genom ett socialt samspel 

mellan individen och samhället.  Vi föds inte som samhällsmedlemmar utan ”predisponerade 

för socialitet” (Berger, Luckmann, 2010:153). Den socialiseringsprocess som alla människor 

genomgår har två faser; den primära och den sekundära socialisationen (Berger, Luckmann, 

2010:153). Den primära socialisationen är den viktigaste och den som lägger grunden för 

individens uppfattning av världen. Det som barnet lär sig i den primära fasen är det svårt att 

senare ändra på, det sitter starkt rotat. Den sekundära socialisationen bygger på den primära 

som är grunden och förstärker de attityder och normer som förmedlats under den primära 

fasen. 

I Bo Nilsson avhandling Maskulinitet (1999) får vi ett exempel på en sekundär socialisation i 

form av scoutrörelsen och hur det som lärts in i den primära fasen kan förstärkas. Nilsson 

undersöker hur föreställningar om manlighet inom scouterna produceras och reproduceras 

retoriskt (1999). Studien är avgränsad till 1900-talets första hälft. Att han valt scouterna beror 

bland annat på deras inriktning på fostran och att de skapar manliga ideal som går utanför 

organisationen. Scouterna ville fostra män och cementera ett mansideal som skulle gynna 

samhället. Nilsson ser kön som någonting som människor gör via tal och handlingar och att 
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kön är en del av identiteten (1999:33). Syftet med studien är inte i första hand att studera 

scouterna utan att studera hur maskulinitet skapas. Han använder begreppet maskulint 

manuskript och syftar då på ett manligt ideal. Nilssons analys av maskulinitet och manliga 

ideal är enligt min mening en rimlig utgångspunkt vid analysen av varför männen nästan helt 

och hållet uteblir från sjuksköterskeyrket under 1950- och 1960-talet i Sverige. 

Detta ideal blir till genom retoriska strategier och representationspraktiker (1999:54). 

Exempel på detta är stereotypisering, infantilisering och direkta anvisningar. En viktig del i 

det maskulina manuskriptet är ”representationen av annanhet” (Nilsson 1999:55). Med det 

menas att idealet formas genom att man påvisar skillnader från andra och därmed stöter bort 

andra grupper och vissa beteenden som man inte anser hör ihop med en riktig man. En 

representationsregim som tas upp är den biologiska. Här framhävs medfödda egenskaper och 

anlag. Dessa får inte försummas utan ska tas fram och förfinas. Ett exempel på en sådan 

egenskap är stridslystnad, både genom direkta anvisningar men också genom lekar, berättelser 

och liknelser. Manligheten skapas och upprätthålls genom retoriska strategier och anvisningar 

som både kan vara omedvetna och medvetna. 

Det görs tydligt vad som är rätt och fel och hur en scout ska vara. En scout ska vara en riktig 

man och följande egenskaper är några som framhölls som viktiga: ridderlighet, styrka, 

ärlighet, mod och disciplin. Dessa egenskaper verkar sammanfatta det svenska samhällets 

förväntningar på männen.  Att det fanns olika förväntningar på kvinnor och män från 

samhället blir även tydligt när Nilsson beskriver scouternas kalenderböcker. Skillnaden är att i 

flickornas så är det ämnen kring hemmet som tas upp, t.ex. vävnad och sjukvård i hemmet. 

Oliktänkandet kring kön var en självklarhet inom scoutrörelsen såväl som i samhället 

(1999:73).  Han har tagit med två texter som jag tycker belyser detta på ett bra sätt. Den ena är 

ett utdrag av de riktlinjer pojkscouterna skulle rätta sig efter, skrivna av K E Bratt år 1942 

(Nilsson, 1999:44) och den andra är en saga som kallas Blåvingesagan som antas vara en 

modell för hur flickscouter skulle vara (Nilsson, 1999:75) Dessa texter i kombination med 

övrigt material visar en syn på kvinnan som irrationell och underordnad mannen och mannen 

som den starka (Nilsson, 1999:73).   

Så lyder det första  

Det är manligt 

att stå stark och rak på egna ben och med högburet huvud 

att reda sig själv i motgångar och svårigheter och icke kröka sin rygg under dem 

att vägra att böja sig för påtryckningar till det som är orätt, lumpet och lågt 

att vara för stolt at böja sin nacke i kryperi och i självisk jakt efter andras gunst 
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Så lyder det andra 

Det är manligt 

att böja sitt hjärta i vördnad för det som är heligt och högt 

att falla på knä och sänka sitt huvud i bön 

att se och erkänna sin egen svaghet och brist 

att kröka sin rygg för att lyfta en annans börda 

Du förmår det första när du förmår det andra. 

Scouter, varen män, varen starke! (Nilsson, 1999:44) 

 

Blåvingesagan 

Blåvinge var nätt och prydlig, hon var tacksam för det hon hade. Hon rörde sig glatt 

och hemvant i skog och mark, hon tyckte om djuren och därför visade de också sin 

tillgivenhet för henne. Blåvinge var också lydig och sann, hon var vänlig och 

hjälpsam, hon höll sina löften och stod vid sitt ord. Hon gjorde sitt bästa i allt som 

mötte henne på vägen. (Nilsson, 1999:75) 

 

Social inhägnad 

När jag söker svar på frågan om det fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna till 

att männen fick tillträde till sjuksköterskeyrket tror jag att teorin om social inhägnad kan 

hjälpa mig. Teorin kommer ursprungligen från Max Weber
1
 men har utvecklats av Frank 

Parkin (1979), en brittisk sociolog. Grundidén i teorin är att tillgången ska begränsas till en 

specifik grupp och därmed utesluta dem som inte uppfyller kraven på tillgång. Därmed skapas 

en grupp behöriga och en grupp obehöriga. Syftet är alltid att blockera tillgången till sociala 

och ekonomiska fördelar för dem som inte hör hemma i gruppen, det vill säga de obehöriga 

(Parkin, 1979:44). I vårt fall åsyftas tillgången till och utestängningen från sjuksköterskeyrket. 

Parkin menar att det finns två typer av social inhägnad. Den ena kallas exclusion och den 

andra usurpation, översatt till utestängning och inträngning.  Utestängning förstås bäst som 

en process där en grupp tillskansar sig sociala och ekonomiska fördelar baserat på att en 

annan grupp hålls utanför. Utestängning är en process i nedåtgående riktning. Med detta 

menas att gruppen som utövar utestängning anses överordnad den de stänger ut. I vårt fall 

                                                 

1 Tysk sociolog född 1864, död 1920. 
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ansågs kvinnorna överordnade på att vårda. Inträngning är ett svar på utestängning och denna 

process verkar i uppåtgående riktning av gruppen som anses underordnad. Inträngningens 

syfte är att få ta del av de sociala och ekonomiska fördelar som den andra gruppen har 

(Parkin, 1979:74). Jag kommer att fokusera på utestängning eftersom det är det som är 

relevant för min frågeställning. En utestängningsstrategi inom arbetsmarknaden är att få till ett 

krav på legitimation för yrket eller specifik utbildning (Parkin, 1979:58). Gruppen sätter upp 

tydliga kvalifikationskrav för vilka som tillhör. Man vill ha monopol på kunskapen (Parkin, 

1979:57).  

 

Metod 

Nedan kommer jag redogöra för mitt arbetssätt och de metodologiska val jag gjort under 

arbetets gång. Då syftet med denna uppsats var att förstå varför så få män sökt sig till 

sjuksköterskeyrket passade en kvalitativ ansats bäst. Aspers skriver att god forskning utmärks 

av en genomgående kreativitet vid val av bland annat empiriskt material och metod (2007:13). 

Det har jag tagit fasta på då detta kan sägas vara både en historisk analys och en 

litteraturstudie. Mitt arbetssätt har varit abduktivt i den meningen att jag rört mig fram och 

tillbaka mellan teori och material och på så sätt skapat en förståelse för mina frågeställningar. 

Jag har till min hjälp haft Ekengren och Hinnfors uppsatshandbok. De har med sina 9 punkter 

för en god uppsats guidat mig i mitt uppsatsarbete (Ekengren, Hinnfors, 2012:10). Det hela 

började med att jag formulerade ett mer övergripande forskningsproblem. Varför finns det så 

få manliga sjuksköterskor? Efter att ha sökt och läst tidigare forskning som behandlat samma 

område preciserades problemet till ett syfte; att försöka förstå varför sjuksköterskeyrket inte 

lockade fler män under 1950- och 1960-talet. Syftet mynnade sedan ut i två specifika 

frågeställningar: 

 

 Fanns det under 1950- och 1960-talet ett motstånd till manliga sjuksköterskor från de 

kvinnliga sjuksköterskornas sida? 
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 Kan rådande mansideal under 1950 och 1960-talet vara en förklaring till att männen 

inte sökte sig till yrket? 

 

Datamaterial 

Min förhoppning när jag började arbetet med denna uppsats var att kunna hitta personer som 

studerat till eller arbetat som sjuksköterskor under 1950- och 1960-talet. Jag tog därför 

kontakt med Sjuksköterskornas Pensionärsklubb i Stockholms län (SPK). De hjälpte mig att 

skicka ut en förfrågan till deras medlemmar och övriga kontaknät. Tyvärr fick vi ingen 

respons och jag var tvungen att hitta en annan källa till kunskap i detta ämne. Även om 

intervjuer förmodligen hade gett mer djup åt uppsatsen så har jag ändå kunnat skapa en 

förståelse för det jag ville undersöka och hittat svar på mina frågeställningar genom de texter 

jag analyserat.  

 

När det stod klart att jag inte skulle kunna genomföra intervjuer började jag leta efter andra 

möjliga källor till information. I samband med mina efterforskningar kom jag i kontakt med 

Sigtuna klipparkiv. De har en utav Sveriges största samlingar med dagstidningar med artiklar 

från hela 1900-talet. Mitt datamaterial består till stor del av de artiklar jag hittade där och 

därför är en grundlig beskrivning av den processen viktig. Urvalet av artiklar har skett efter 

den katalogisering arkivet har och på basis av de tidningar som ingår, vilket är 37 st (se lista 

bilaga 2).  Efter att ha kontaktat arkivet med en förfrågan meddelade de att de hade 

information om sjuksköterskeyrket och manliga sjuksköterskor. Vid mitt första besök fick jag 

veta att detta fanns under rubrikerna Medicin/sjuksköterskor och sjuksköterskeutbildning. De 

plockade fram mappar med pressklipp till mig från 1946 och fram till 1978. Anledningen till 

att urvalet gick något utanför mitt satta tidsperspektiv var för att fånga upp eventuella stora 

händelser strax före och efter som kunde vara av betydelse. Några sådana hittades dock inte. 

Under två dagar satt jag och gick igenom pressklipp om sjuksköterskor och 

sjuksköterskeutbildningen under sagda period. Detta resulterade dels i att jag bildade mig en 

generell uppfattning om tidsperioden och yrket genom att se vad det skrevs om och dels i att 

jag hittade 25 st artiklar som behandlade ämnet manliga sjuksköterskor. Under dessa dagar 

förde jag noggranna anteckningar och de artiklar som på något sätt berörde manliga 

sjuksköterskor kopierade jag.   
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Jag besökte även Landstingsarkivet i Uppsala där jag fick gå igenom ansökningshandlingarna 

från de första manliga sökande i Uppsala. Det hjälpte mig att få en bild av vilka män det var 

som sökte sig till yrket.  

En självklar del av datamaterialet var Statens offentliga utredning, SOU 1948:17 eftersom det 

var det betänkandet som ledde till att männen fick tillträde till yrket. Detta har laddats ner från 

Kungliga bibliotekets hemsida för digitaliserade offentliga utredningar. 

Förutom ovanstående material har jag använt mig av en hel del avhandlingar. Dessa har sökts 

fram via nätet med sökord som relaterar till mina frågeställningar.  

Siffrorna från Statistiska centralbyrån som ligger till grund för tabellen i bilagan har jag fått 

skickat till mig eftersom statistik som ligger så långt tillbaka i tiden inte finns på deras 

hemsida. 

 

Analys 

Jag har i min analys av materialet använt kvalitativ textanalys. Här betonas vikten av att läsa 

materialet grundligt och att ställa frågor till materialet. Till exempel: Vad menar författaren 

egentligen? Vad är poängen? Det material jag har använt mig av består både av tidigare 

forskning, offentliga utredningar och av tidningsartiklar. Allt material har lästs flera gånger 

och tidningsartiklarna har jag gått tillbaka till många gånger för att vara säker på att jag 

förstått budskapet rätt. Detta för att det är lätt att en stor rubrik i fet stil eller en bild ger ett 

budskap som fastnar hos den som läser eller färgar det egentliga budskapet i artikeln. 

Frågorna jag ställt till materialet utgör mitt analysverktyg och när jag fått svar på dessa frågor 

så har jag svaret på mitt forskningsproblem (Esaiasson m.fl. 2003:238). Jag har letat efter 

tecken på motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och tecken på att det rådande 

mansidealet varit en bidragande orsak till att männen uteblev. Jag har ställt frågor av typen: 

Kan detta ses som ett tecken på motstånd? Det är viktigt att fundera på om de frågor man 

ställer till materialet verkligen är empiriska indikatorer på det man studerar (Esaiasson m.fl. 

2003:239) och det menar jag att mina frågor är.  

När det gäller tolkningen har jag följt några regler. En är att beakta ”avståndet mellan text och 

uttolkare” (Esaiasson m.fl. 2003:246). Man kan säga att ju längre avståndet är desto svårare 

blir det att tolka. När det gäller artiklarna som utgör en stor del av mitt material så finns det ett 

stort avstånd i tid och miljö. Jag har inte levt i den tid som texterna producerades. Därför har 

jag försökt skapa mig en bild av 1950- och 1960-talet generellt utöver bara vad som hände i 
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sjuksköterskedebatten. Det kan också vara positivt att jag inte levde under den tid jag skriver 

om eftersom jag då inte går in i undersökningen med det i baggaget. 

 

Jag har sedan klassificerat innehållet under två huvudsakliga rubriker; motstånd och ideal. 

Dessa rubriker är starkt kopplade till mina frågeställningar och diskuteras under dessa i 

resultat och analysdelen. I analysen använder jag sedan citat som på något belyser det viktiga 

som framkommit. 

 

Kritisk reflektion 

Det är klart att min tolkning av texterna till viss del färgas av mitt subjektiva synsätt men inte 

mer än om jag hade tolkat intervjusvar. Fördelen med att använda textmaterial är att jag inte 

kan påverka själva innehållet det vill säga svaren jag får. Nackdelen jämfört med intervjuer är 

att jag inte själv kan formulera frågorna och på så sätt be om svar på det jag vill veta.  

 

Mitt material består till stor del av de artiklar jag hittade i klipparkivet. Urvalet skedde alltså 

på basis av deras urval av tidningar (se lista bilaga 2). Deras val styr vilka artiklar jag hittar 

och kan på så sätt påverka resultatet. Ett sätt att minimera risken för detta skulle kunna ha 

varit att även besöka ett annat klipparkiv. De artiklar jag har använt i min analys kommer 

dock från olika tidningar, både stora och små så även om ett besök på ett annat klipparkiv 

hade varit matnyttigt så tror jag inte att mina resultat hade förändrats avsevärt.  

Om jag däremot hade fått möjligheten att intervjua någon som studerade till eller arbetade 

som sjuksköterska under 1950- eller 1960-talet hade jag förmodligen fått en djupare förståelse 

för forskningsproblemet och uppsatsens resultat hade fått mer tyngd.  

 

Eftersom mitt material utgörs av texter är det viktigt att vara källkritisk. Jag har tagit hjälp av 

fyra regler gällande källkritik som är; Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens 

(Esaiasson m.fl. 2003:304). Dessa regler har guidat mig i hur man ställer sig till material och 

vilka aspekter som är viktiga att tänka på.  

Jag ser dock ingen anledning till oro. Materialet är hämtat från ett klipparkiv och Kungliga 

biblioteket och det finns ingen anledning att betvivla dess äkthet. Det är människors åsikter 

jag vill åt så kriteriet oberoende och tendens blir inte särskilt relevant.  Samtidighet, d.v.s. 

tiden mellan händelsen och de dokumenterade uppgifterna, är nästa källkritiska regel. Då 
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artiklarna och de offentliga utredningarna är skrivna i sin egen samtid och inte antecknade 

minnen från en händelse långt tillbaka i tiden uppfyller dessa kriteriet.  

 

 När jag först började fundera på generaliserbarheten av mina resultat tänkte jag att det kanske 

skulle vara möjligt till andra kvinnodomineradeyrken där män fick tillträde under ungefär 

samma tid. Jag har under arbetet med uppsatsen insett att detta inte är särskilt troligt. Detta på 

grund av sjuksköterskeyrkets unika historia med starka influenser av religion. Det har heller 

inte varit uppsatsen ambition att kunna generalisera till andra yrkesområden. Däremot kan 

man fundera på om det skulle vara möjligt att generalisera resultaten till andra länder. Det 

skulle i så fall vara ett land som liknar Sverige, men jag ser inte detta som sannolikt. 

Resultaten skulle dock kunna vara en vägledning i troliga orsaker till att de uteblev i andra 

länder.  

 

Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och analys. Jag har valt att slå ihop dessa delar 

då jag ser en fördel med att löpande kommentera det material som belyser mina 

frågeställningar. Inledningsvis tar jag upp sjuksköterskans historia. Därefter delar jag upp 

kapitlet i två underrubriker som följer de teman som togs upp i metoddelen. Ena delen har 

rubriken motstånd och den andra ideal. Rubrikerna är knutna till respektive frågeställning. 

Här tas det specifika materialet för respektive område upp.  

  

 

Sjuksköterskans historia 

Det finns en tradition inom sjuksköterskeyrket att bara släppa in dem som anses behöriga. 

Detta är ett bra exempel på den form av social inhägnad Parkin kallar utestängning. 

Tillgången ska begränsas till en viss grupp och tydliga kvalifikationer för vilka som tillhör 

sätts upp. Det har inom skrået funnits krav på allt från att vara religiös till att vara ogift eller 

änka och naturligtvis kvinna. Det första exemplet på utestängning ser vi redan kring 
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sekelskiftet.  Sophiahemmets sjuksköterskeskola öppnade år 1884 på initiativ av Drottning 

Sophia. Eftersom drottningen blivit imponerad av den engelska sjukvården vid ett besök var 

det den som fick stå modell för skolan. Det var inte vem som helst som fick studera vid 

skolan. De första eleverna valde drottningen själv ut och det var kvinnor som kom från 

borgerliga familjer. Flera privata skolor öppnas (Erlöv, Petersson, 1998:18). De kan dock inte 

möta det behov av sjuksköterskor som finns i och med den medicinska utvecklingen och 

därför börjar lasaretten själva att utbilda. De ställer dock inte samma krav på de sökande och 

utbildningen är kort och håller inte samma kvalité som de privata. Eleverna är lågutbildade 

kvinnor från mellan och arbetarklassen (Erlöv, Petersson, 1998:24). Det är nu det skapas två 

skilda grupper av sjuksköterskor och det bildas osämja mellan dessa grupper. Den ena 

gruppen består utav de borgerliga kvinnorna som utbildats vid de privata 

sjuksköterskeskolorna och kallas för kvalificerade sjuksköterskor och den andra består utav 

dem som snabbutbildats vid lasarettskolorna och de kallas för okvalificerade sjuksköterskor. 

De borgerliga kvinnorna ville inte arbeta med de okvalificerade och försökte stänga ute denna 

grupp från yrket (Erlöv, Petersson, 1998:24). En konflikt blossar upp. Under konfliktens gång 

gör de kvalificerade sjuksköterskorna flera försök att ena sin grupp och stänga ute de 

okvalificerade. Bland annat startas sjuksköterskebyråer som ska förmedla jobb till 

sjuksköterskor med rätt utbildning. De startar även år 1908 Svensk Sjukskötersketidning. Här 

kom idén att bilda en förening för att stärka och ena gruppen mot ”hotet från de 

lasarettutbildade sjuksköterskorna” (Erlöv, Petersson, 1998:25). År 1910 bildas Svensk 

Sjuksköterskeförening (SSF). Kraven för att få bli medlem är stränga och till för att stänga ute 

de okvalificerade sjuksköterskorna. Kravet på att vara ogift eller änka kvarstod och utöver det 

krävdes minst ett och ett halvt års praktisk och teoretisk undervisning samt att under minst ett 

och ett halvt år ha tjänstgjort vid någon av fyra specificerade skolor. Man skulle dessutom 

vara föreslagen av två föreningsmedlemmar som skulle gå i god för att man hade rätt 

utbildning (Bohm, 1961:49). 

De kvalificerade sjuksköterskorna såg sig själva som överordnade med tolkningsföreträde 

gällande vilka kvalifikationer som skulle innehas för att få kalla sig sjuksköterska.  

Parkin menar att en utestängningsstrategi kan vara att försöka uppnå monopol genom 

yrkeslegitimation eller specifik utbildning (Parkin, 1979:58). Detta uppnådde 

sjuksköterskorna år 1919 då Medicinalstyrelsen får till uppgift att se över och godkänna 

utbildningarna. Nu finns det en grupp med behöriga som utövar utestängning gentemot dem 

som är obehöriga. Det finns regler för vilka som får kalla sig sjuksköterska och ett mål är 

uppnått. Att sjuksköterskorna redan tidigare hade använt sig av social inhägnad för att 
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utestänga en grupp från yrket talar för att så även skedde med männen, vilket den analys som 

nu följer indikerar.  

 

Motstånd 

Sjuksköterskeyrket har en lång historia som ett specifikt kvinnligt yrke. Detta förändras på 

1950-talet då det blev tillgängligt för män. Men varför uteblev männen? Kan det vara så att 

yrket var stängt för dem även om de officiellt hade tillgång? Fanns det ett motstånd från de 

kvinnliga sjuksköterskorna?  

 

1950- och 1960-talet 

Hela 1950- och 1960-talet präglas i media av bristen på sjuksköterskor. I alla stora 

dagstidningar finns artiklar om detta ämne och insändarna är många. De manliga 

sjuksköterskorna är inte i fokus utan de stora frågorna förutom bristen är lönen och 

arbetsförhållandena samt hur man kan locka tillbaka gifta kvinnor till yrket. Under åren 1950-

1954 hittar jag inga artiklar som rör manliga sjuksköterskor. Det saknas dock inte artiklar om 

sjuksköterskeyrket i sig. Artikel efter artikel tar upp bristen och att man hoppas kunna locka 

tillbaka gifta kvinnor genom att höja lönerna och förbättra arbetsförhållandena. Eftersom 

männen fick tillträde till yrket under denna period och den första manliga sjuksköterskan 

utexaminerades år 1953, trodde jag att det skulle finnas mycket skrivet om detta, men så var 

inte fallet. 

Av de 25 artiklar om manliga sjuksköterskor som jag hittade i klipparkivet är det 14
2
 st som 

lyfter upp problem med manliga sjuksköterskor även om de för den skull inte behöver vara 

                                                 

2 1946-03-01. Manliga sjuksköterskor lösning av arbetsproblem. Tidningen Upsala 

1949-08-06. Första manliga sjuksköterskan. Dagens Nyheter 

1949-08-13. Kvinnlig syster bäst trots allt. Göteborgs handels och sjöfartstidning 

1955-12-12. Staten kallar honom sjuksköterska. Aftonbladet 

1958-07-02. Syster Ragnar på plats i värmländskt distrikt. Dagens Nyheter 

1958-07-20. Män i sjukvård. Sydsvenska Dagbladet/Snällposten 

1961-01-27. ”Syster Holger” blir distriktssköterska. Stockholms-Tidningen 

1963-02-06. Har räddat 20 liv mun-mot-mun. Dagens Nyheter 

1963-04-08. Manlig sjuksyster accepteras. Svenska Dagbladet 

1964-02-17. Om ”Syster Olle”. Svenska Dagbladet 

1964-07-22. ”Syster” Erik i Bohuslän jäktad distriktssköterska. Dagens Nyheter 



 

 15 

genomgående negativa, tre (1960-12-19 ”Manliga sjuksköterskor” Dala-Demokraten, 1964-

04-27 Gör vårdarbetet lockande för FÖR GIFTA KVINNOR – OCH FÖR MÄN Aftonbladet, 

1964-10-10 Fler manliga sjuksköterskor. Grundutbildningen förkortas Svenska Dagbladet) 

som behandlar bristen och ser män som en möjlig del av lösningen utan att för den skull vara 

positiv eller negativ, fem
3
 som uttalar sig positivt om manliga sjuksköterskor och slutligen tre 

(1960-09-27 Sjuksköterskekrisen oroar  Dagens Nyheter, 1963-03-27 Sjuksköterskan trött på 

uniform Dagens Nyheter, 1964-10-09 Ny syn på vårdyrke Stockholms-Tidningen) som är 

neutrala. Med neutrala menar jag att de konstaterar att män fått tillgång till yrket men att det 

inte är artikelns fokus.  Två av de positiva artiklarna är reportage om enskilda manliga 

sjuksköterskor där de själva uttalat sig. De resterande tre positiva lyfter fram att män är lika 

kapabla som kvinnor till att vara sjuksköterskor och att man vill komma ifrån 

könsrollstänkandet i samhället. Dessa tre är alla från mitten/slutet på 1960-talet. 

I de 14 artiklar som lyfter upp problem med manliga sjuksköterskor så är det två problem som 

dominerar. Det ena är tituleringen och det andra är vilken sorts uniform de ska ha. De finns en 

generell negativ ton i dessa artiklar och tre stycken är väldigt negativa. I dessa utrycks det 

klart och tydligt att män inte passar för yrket. I de övriga 11 uttrycks det inte lika tydligt men 

det finns en nedsättande ton i diskussionen av manliga sjuksköterskor och insinuationer om att 

kvinnor passar bäst för yrket.  

Nedanstående artikel visar att det fanns en negativ inställning till manliga sjuksköterskor 

redan innan de fick tillträde.  

 

”Kvinnlig syster bäst trots allt”. Göteborgs handels och sjöfartstidning (1949-08-

13). 

”Manliga sjuksköterskor, eller vad man nu skall kalla de emanciperade män, som 

börjar tränga in på ett hittills speciellt kvinnligt yrkesområde, har på sista tiden låtit 

tala om sig i pressen”.  

                                                                                                                                                         

1964-10-10. Så länge ”sjuksköterska”. Dagens Nyheter 

1965-09-23. ”Det mammiga sjuksköterskeyrket”. Upsala Nya Tidning 

1965-09-27. Det mammiga yrket. Dagens Nyheter 

3 1955-03-31. Sjuksystrar längtar efter flera ”bröder”. Stockholms-Tidningen 

1958-02-05. Värmlänning bryter yrkesbarriär. Dagens Nyheter 

1962-08-11. Unik studiegång och miljö prövas av f.d. Umeårektor. Västerbottenskuriren 

1965-09-05. Sjuksköterskeelever mot klosteranda. Sydsvenska Dagbladet 

1969-12-16. Nu måste sjuksköterskeeleverna vakna upp! Svenska Dagbladet 
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”-I Göteborg har vi ännu inte haft någon känning av problemet, säger 

föreståndarinnan för Sahlgrenska sjukhusets elevskola, syster Greta Westberg. – 

Det är naturligtvis svårt att yttra sin mening om en sak, som man inte ännu behövt 

sätta sig in i, men naturligtvis skulle vi kvinnor inte kunna utestänga männen från 

våra yrken, när vi själva trängt in på så gott som samtliga yrkesområden. – Men jag 

är alldeles övertygad om att de kvinnliga patienterna helst ser att den intimare 

sjukvården handhas av sköterskor av deras eget kön, säger syster Greta. – Detta är 

min bestämda mening, även om det ofta sägs att kvinnorna är mer förtjusta i att få 

besök av doktorn än av sjuksystrarna”.  

 

Bara rubriken på ovanstående artikel talar om för oss att det fanns ett motstånd från delar av 

allmänheten, men det är ett eventuellt motstånd från sjuksköterskorna som vi undersöker. 

Uttalandet från syster Greta Westberg tyder på en negativ inställning till manliga 

sjuksköterskor. I första meningen använder hon ordet problem när hon talar om de manliga 

sjuksköterskorna.  Hon fortsätter med att säga att det inte går att stänga ute männen från ”våra 

yrken” som jag tolkar som de kvinnliga och avslutar med en mening som ger uttryck för att 

det nog är bäst att låta yrket vara kvinnligt. I och med att hon säger ”våra yrken” sätter hon 

en gräns för vilka som är behöriga. 

 

Detta exempel är dock enbart en kommentar från en enskild sjuksköterska i en intervju. Av 

större vikt är Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och dess representanter. Hur ställde de sig i 

frågan? 

Dufwa (2004) tar i sin avhandling upp fortsättningskurserna som SSF drev och hur de 

behandlade frågan om manliga sjuksköterskor på dessa. Man får veta att SSF i sitt yttrande till 

1946 års sjuksköterskekommitté uttalat sig om vilka de ansåg passa för yrket och det var unga 

kvinnor runt 20 år (Dufwa, 2004:75). Tydliga åsikter om vilka som anses vara behöriga 

framförs till kommittén från SSF. Det finns exempel på att två av huvudpersonerna inom 

föreningen uttalat sig negativt i frågan om manliga sjuksköterskor. Det första exemplet är vid 
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en fortsättningskurs år 1940 där Gerda Höjer
4
 säger sig ha dåliga erfarenheter av manliga 

sjukvårdare. Även Karin Elfversson
5
 uttalar sig negativ vid samma tillfälle och menar att; 

 

”män ska hålla sig borta från sjukvården men om de absolut skall hållas där måste 

de få en ordentlig utbildning” (Dufwa, 2004:78).  

 

Hon tar också upp exempel på manliga sjukvårdare som inte skött sitt arbete och brustit i sin 

plikt. Diskussionen om män i yrket som inleddes med några positiva kommentarer vänder nu 

till det negativa. Även om denna första diskussion fördes 1940 och ligger utanför min tidsram 

blir den intressant eftersom jag tror att detta motstånd formades då och sedan togs med in på 

1950-talet. Nästa gång ämnet diskuteras var vid en fortsättningskurs är 1948. Diskussionen 

rör den offentliga utredningen som pågår. I det ena inledningstalet sägs: 

 

 ”manliga elever bör ej vinna inträde vid sjuksköterskeskolorna. För att förestå en 

avdelning behövs en kvinna” (Dufwa, 2004:80).  

 

Ovanstående exempel visar hur starkt inflytande huvudpersonerna inom organisationen hade 

på dess medlemmar. Sjuksköterskeföreningen var en enad grupp som drev frågor gemensamt 

och man kan anta att gruppens åsikter starkt påverkades av huvudpersonernas åsikter. 

Speciellt när de påstod sig kunna visa exempel och berätta om personliga erfarenheter av män 

som dåliga sjukvårdare. Det är ett tydligt exempel på det motstånd jag menar fanns till att 

männen skulle få tillträde till yrket. 

Tystnaden som tidigare nämnts slår mig även när jag läser Eva Bohms skildring av Svensk 

sjuksköterskeförenings första 50 år; Okänd, godkänd, legitimerad (1961). Endast några få 

rader i hela boken ägnas åt att män nu fått tillträde till yrket. Dufwa (2004) tar också upp 

denna tystnad från SSFs sida och menar att den tyder på ett motstånd. Jag ser tystnaden som 

en strategi för utestängning. Tystnaden klargjorde deras ståndpunkt. Det blir tydligt då bristen 

på sjuksköterskor var så påtaglig och orsakade svåra arbetsförhållanden för sjuksköterskorna 

                                                 

4 Sjuksköterska. Född 1893, död 1974. Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening år 1945-1960.  

 

5
 Sjuksköterska. Född 1886, död 1974. Stark person inom Svensk sjuksköterskeförening. Aktiv i styrelsen år 

1932-1954. Vice ordförande år 1947-1954.  
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och ändå välkomnades inte männen som en del av lösningen. Att jag kan tolka tystnaden som 

en utestängningsstrategi är delvis mot den bakgrund av flera inom SSF uttalat sig negativt i 

frågan som vi sett ovan.  

Även fast samhället skriker efter fler sjuksköterskor och avdelningar får stänga och 

väntetiderna är extrema så ligger inte fokus på att rekrytera manliga sjuksköterskor. Det är 

avgången från yrket på grund av giftermål som ses som ett stort problem. Tordes inte det lösas 

med manliga sjuksköterskor då normen 1958 var att mannen förvärvsarbetade och kvinnan 

skötte hemmet? SSFs ordförande Gerda Höjer går istället ut på SSFs fullmäktigemöte i juni 

1958 och säger att fokus ska läggas på att locka tillbaka de gifta sjuksköterskorna. Varför gör 

hon det när alla vet att det lilla som blir över efter sambeskattningen och betald barnpassning 

och hushållshjälp inte är incitament nog för att arbeta? Som redan nämnts är hon emot att 

männen fått tillträde till yrket. Jag ser det som att Höjer och SSF fortsätter med 

utestängningsstrategier även efter det att männen fått tillträde. Detta för att försöka behålla 

yrket kvinnligt i den mån det gick och därmed försäkra sig om de sociala och ekonomiska 

fördelarna.  

Dahlberg (2007) skriver i sin avhandling att poliserna använde sin maskulinitet för att hålla 

kvinnorna borta från yrket och betonade att det krävdes vissa manliga biologiska egenskaper 

för att klara av yrket. Jag menar att denna syn även fanns hos de kvinnliga sjuksköterskorna 

och användes som en utestängningsstrategi. Människor hade socialiserats in i vad som var 

manligt respektive kvinnligt och att vårda och ta hand om sjuka var kvinnors område. Att vara 

kvinna var en kvalifikation som uppställdes och som exkluderade män och därmed gjorde 

dem till obehöriga. Kravet på att vara kvinna förstärktes genom påståenden från övriga 

samhället om att kvinnor var bäst lämpade för yrket och blev därmed en kvalifikation.  

Mackintosh (1997) använder begreppet ”non-religious nursing sisterhood” för att beskriva de 

starka gränser som fanns kring sjuksköterskeyrket i Storbritannien och som uteslöt männen. 

Dessa starka gränser ser jag även i Sverige under denna tid. 

  

Vid mitten på 1960-talet börjar jag se en förändring i materialet. Jag stöter inte längre på det 

motstånd jag upplevt fanns under 1950- och början på 1960-talet. I artiklarna diskuteras nu 

främst lön och naturligtvis bristen. Jag hittar flera artiklar där kvinnliga sjuksköterskor har 

uttalat sig positivt om sina manliga kollegor. I två av artiklarna är det personer från Sveriges 

sjuksköterskeelevers förbund (SSEF) som intervjuas. Nedan finns två korta redogörelser för 

dessa artiklar som jag tycker på ett tydligt sätt visar att attityden mot manliga sjuksköterskor 

har förändrats. 
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I en artikel i Sydsvenska Dagbladet (1965-09-05)  med rubriken ”Sjuksköterskeelever mot 

klosteranda” redogör SSEFs ordförande
6
 för det klosterliknande liv som sjuksköterskeelever 

måste leva.  En viktig punkt på agendan för åren 1965-1966 blir förutom att förbättra 

elevernas villkor även ambitionen att locka fler män till utbildningen.  

SSEFs styrelse blir intervjuade i en artikel i Svenska Dagbladet (1969-12-16). Rubriken lyder: 

”Nu måste sjuksköterskeeleverna vakna upp!” De vill ha bort den ”romantiserade bilden av 

sjuksköterskan” och de klosterliknande förhållandena på skolorna. De menar att 

sjuksköterskeutbildningen upprätthåller könsrollstänkandet och därmed hierarkin inom 

sjukvården.   

Jag hittar inget uttalat motstånd från Svensk Sjuksköterskeförenings sida längre och som syns 

i artiklarna ovan är elevförbundet positiva. Det verkar som att det under 1950-talet fanns ett 

motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna där man använde sig av social inhägnad för att 

bevara yrket kvinnligt. Detta motstånd verkar dock ha klingat av och vid mitten på 1960-talet 

märker jag en förändring i attityder i materialet. Nu välkomnas männen med öppna armar, 

men de fortsätter att utebli. Kan rådande mansideal spelat in?  

 

Mansideal 

För att göra det lätt för läsaren att följa mitt resonemang har nedanstående avsnitt delats in 

under två rubriker efter vad som framkommit i materialet. Under den första analyseras 

kvinnans och mannens olika roller enligt rådande ideal i förhållande till sjuksköterskeyrket 

och under den andra analyseras frågan om uniform och titel för de manliga sjuksköterskorna.  

 

Roller 

Så kom då den dag då männen fick tillträde till sjuksköterskeyrket. På 1940-talet rådde stor 

sjuksköterskebrist och något var tvunget att göras. En kommitté tillsattes som hade i uppgift 

att se över sjuksköterskeutbildningen, att utbildningen gav eleverna de färdigheter som nu 

krävdes med tanke på den medicinska utvecklingen samt att öka antalet sjuksköterskor. 

Arbetet resulterade i ett betänkande kallat; Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor 

och annan sjukvårdspersonal, SOU 1948:17. Riksdagen antog förslaget (Erlöv, Petersson, 

                                                 

6 Lena Hammarberg 
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1998:70).  För att öka antalet sökande såg man att det var av stor vikt att bredda rekryteringen 

samt att göra utbildningen avgiftsfri så ”att icke någon för yrket lämpad ung kvinna av 

ovidkommande omständigheter avhålles från att ägna sig åt detsamma” (SOU 1948:17)  

Att sjuksköterskeyrket skulle lämpa sig bättre för kvinnor är attityder som framkommer i 

materialet flertalet gånger. Tron på att kvinnor har en mjukare sida än männen och därför är 

bättre på att vårda sjuka människor tittar fram titt som tätt. Med det kommer också fördomar 

mot männen som inkapabla till att vårda och visa en mjukare sida. Detta lyser igenom i 

betänkandet när förslaget om mäns tillgång till yrket tas upp på följande sätt:  

 

”Inom vårt lands civila sjukvård förekommer manlig personal f.n. endast inom 

sinnessjukvården (se s.64). I Amerikas förenta stater och Storbritannien m. fl. länder 

erbjudas emellertid män utbildning och arbete även inom kroppsvården. Sålunda 

mottagas manliga elever vid åtskilliga av Storbritanniens sjuksköterskeskolor. Även 

om sjukvårdsarbete i allmänhet lämpar sig mera för kvinnor än för män, synes det 

naturligt, att även männens arbetskraft, i den mån så är möjligt och lämpligt, tages i 

anspråk inom detta arbete. Såväl sjukvårdsbiträdets som sjuksköterkans yrke bör 

därför stå öppet även för män. Manliga elever bör sålunda kunna mottagas vid 

sjuksköterskeskolorna och utbildas på samma sätt som de kvinnliga eleverna. Av 

formella skäl kommer i den följande framställningen att på flera ställen användas 

yrkesbeteckningar, som förutsätta kvinnligt kön. Vad som säges bör dock gälla lika 

för män och kvinnor” (SOU 1948:17) 

 

Här står det uttryckligen i en offentlig utredning att man anser att kvinnor är bättre lämpade 

för sjuksköterskeyrket. Vad har man då genom denna text förmedlat? Nilsson (1999) menar 

att mansidealet, d.v.s. det maskulina manuskriptet upprätthålls med retoriska strategier. I 

texten ovan är sjuksköterskeyrket den annanhet och därmed det beteende som inte anses höra 

ihop med hur en riktig man ska vara. Man har använt sig av en medveten strategi för att 

reproducera föreställningar om vad manlighet är. Detta genom att påpeka att yrket lämpar sig 

bättre för kvinnor.  

Textens budskap är ändå att männen bör få tillträde till yrket. Att de fick det kan bero på att 

männen var den enda utvägen till att lösa bristen på sjuksköterskor och därför var man 

tvungen att ta till detta. Männen fick komma in på nåder men det var inte i överensstämmelse 

med det maskulina manuskriptet.  
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Kvinnan och mannen på 1950- och 1960-talet hade olika roller
7
. Det ansågs självklart att 

mannen försörjde familjen och kvinnan var hemma och tog hand om hem och barn.  

En kort artikel i Dagens Nyheter (1965-09-27) med rubriken ”Det mammiga yrket” är ett 

exempel på hur dessa föreställningar lever kvar under 1960-talet. Här redogörs för dr Stig 

Zethraeus (psykiater/överläkare) uttalande i Socialmedicinsk tidskrift nr 7 gällande 

sjuksköterskeyrket och varför män inte passar lika bra i denna roll. Han menar att män inte 

”lockas till utpräglat mammiga vårdyrken”. Som bevis ges att det är tjuren bonden får sätta 

nosring på och om man vill ha ett ”garanterat snällt djur så kastrerar man det”.  Han menar 

att det är särskilt mammiga kvinnor som väljer yrket. Bristen på sjuksköterskor beror enligt 

Zethraeus även på det ökade välståndet. Det gör att kvinnor har ett val, de behöver inte alltid 

jobba och då tar en del tillfället i akt att som han säger ”förverkliga sig själva som kvinna, 

som sin makes älskarinna och livskamrat, sina barns mamma”.  

 

Artikeln kommenteras även i Upsala Nya Tidning samma år med rubriken: ”Det mammiga 

sjuksköterskeyrket”(1965-09-23). Zethraeus menar att tanken på manliga sjuksköterskor inte 

är realistisk och detta p.g.a. att han tror på biologiska skillnader mer än endast traditionella
8
. 

Detta upplevs enligt skribenten som provocerande av både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Reaktionen på artikeln, visar dock på att den publiceras i en 

brytningstid när det gäller synen på vad som är kvinnligt och manligt. Statsrådet Ulla 

Lindström säger att även om könsrollerna håller på att brytas ner så är könsrollerna inom 

sjukvården väldigt seglivade (1965-09-23 Upsala Nya Tidning). Hon fortsätter att det verkar 

vara lättare att bryta barriärer i mansdominerade yrken och ger en tänkbar förklaring till detta 

nämligen de dåliga arbetstiderna och lönerna.   

Synen på kvinnan som den bäst lämpade för yrket fanns även i Storbritannien enligt 

Mackintosh som ser detta som en av anledningarna till att männen uteblev från yrket. De män 

                                                 

7
 Oliktänkande kring kön är något som finns även i dagens samhälle.  

 

8
 Jag tog med ovanstående artiklar för att visa att det fanns starka åsikter om vad som var manligt respektive 

kvinnligt under denna tid. Detta framgår också av en bedömning av en blivande manlig sjuksköterskas 

provelevstid som finns med i Erikssons avhandling (2002). I bedömningen skrivs förutom att han är feminin ”till 

utseende gång och sätt” att han inte vill gå ärenden på sjukhuset eftersom ”dom skrattar åt honom”. 

Bedömningen fortsätter; ”Han har onekligen väckt stor uppmärksamhet och det har kommit folk från alla håll 

till avd. För att fråga, vad det är för en uppenbarelse” (Eriksson 2002:80). Bedömningen är skriven av en 

sjuksköterska 1949.  

 



 

 22 

som ändå sökte sig till yrket ansågs inte vara riktiga män (1997:235). Även i Storbritannien 

verkar det finnas ett manligt och kvinnligt manuskript som ska följas.  

I mina efterforskningar har jag märkt att de flesta av Sveriges första manliga sjuksköterskor 

hade en bakgrund antingen inom militärsjukvård eller inom sinnessjukvård. Eriksson 

(2002:58) beskriver en tydlig koppling mellan dessa två områden i sin avhandling. Dels syftar 

han på en organisatorisk koppling men också på det faktum att före detta militärer ofta erbjöds 

arbete inom sinnessjukvården. Eftersom utformningen av regementen ofta passade för 

sinnessjukhus kunde nedlagda regementen bli sinnessjukhus och därmed kunde militärerna få 

arbete (2002:59). Det var först kring år 1910 som titeln för dem som jobbade på sinnessjukhus 

övergick från vaktkarl till skötare (Eriksson, 2002:58). Titeln vaktkarl berättar för oss att 

fokus inte låg på behandling utan på att vakta. Eriksson menar att sinnessjukhusens 

organisation var identiska med den militära organisationen i form av bland annat klädsel, 

inspektioner och rapporteringar (2002:59). Eriksson intervjuade de fyra första männen som 

sökte dispens för att få läsa till sjuksköterskor. Av dessa fyra var tre utbildade skötare och alla 

hade militär erfarenhet (2002:74). Vid mitt besök hos Landstingsarkivet i Uppsala tittade jag 

på ansökningarna från de 10 första männen som sökt sig till sjuksköterskeutbildningen i 

Uppsala. Utav dessa 10 hade sex personer bakgrund som sjukvårdsfurir eller sjukvårdskorpral 

inom det militära. Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan sjuksköterskeyrket och 

militärsjukvårdare. Men det ena ses som manligt och det andra som kvinnligt.  Denna till 

synes naturliga koppling mellan militär och sjukvård borde ha gjort att sjuksköterskeyrket inte 

var så främmande för män. Varför sökte sig då inte fler män sig till yrket?  

Att arbeta på sinnessjukhus var inte att arbeta med omvårdnad, utan med att vakta vilket var 

mer i enlighet med det militära än det omvårdande. Den biologiska representationsregimen 

framhäver medfödda egenskaper. Exempel på manliga egenskaper som hör ihop med det 

manliga manuskriptet är stridslystnad, mod, ridderlighet och styrka. Egenskaper som krävs 

inom det militära. Det militära är med andra ord en acceptabel arena för en man. 

Sjuksköterskeyrket däremot som handlade om omvårdnad, vilket ansågs vara en kvinnlig 

uppgift, stod i stark kontrast till det som uppfattades som manlighet.  

Att avvika från manuskriptet och därmed idealet gjorde att man stöttes bort och inte ansågs 

vara en riktig man. Jag ser därför det rådande mansidealet som en bidragande orsak till att inte 

fler män sökte sig till yrket.  
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Uniform och titel 

Sjuksköterskeuniformen kom till Sverige redan på 1860-talet. Adelsfröken Emmy Rappe åker 

på uppdrag av Föreningen för frivillig vård af sårade och sjuke i fält
9
 till London år 1866 för 

att utbildas vid Florence Nightingales sjukhus. Det är Emmy Rappe som tar med sig 

uniformen till Sverige. Hon blev imponerad av de uniformer de bar i London och såg den som 

praktisk då den gjorde det tydligt vem som var sjuksköterska och inte (Bohm, 1961:24). 

 

De manliga sjuksköterskornas uniform diskuteras i media och anses vara problematiskt. Ingen 

generell lösning hittas under denna period och männen stod utan uniform och fick själva 

improvisera. En del hade byxor och skjorta och andra köpte labbrock att ha över skjortan. Här 

kom en könsbaserad representationsregim
10

 till uttryck. Att använda klänning var inte 

förenligt med att vara man och var därför inte ett alternativ. Sjuksköterskeyrkets uniform var 

en klänning och därmed ett kvinnligt yrke. Här kan vi se paralleller till den problematik som 

uppstod när de första kvinnliga poliserna började patrullera. Dahlberg (2007) menar i sin 

avhandling att de kvinnliga poliserna medvetet fick en annan uniform än männen för att 

tydliggöra deras könstillhörighet och att de ”avvek från normen för en riktig polis” 

(2007:174). Bristen på en enhetlig uniform visar i likhet med Dahlbergs slutsatser om poliser 

att den manliga sjuksköterskan avvek från normen för en riktig sjuksköterska. Detta lämnar 

den manliga sjuksköterskan utanför normen för att vara sjuksköterska och utanför normen för 

att vara man enligt rådande mansideal. Mannen hade ingen plats i yrket. Jag menar att detta 

sannolikt bidragit till att inte fler män sökte sig till yrket.  

 

Titeln för de män som skulle bli sjuksköterskor sågs också som ett problem och togs upp i 

många av artiklarna och insändarna jag tagit del av. Artiklarna kring det upplevda problemet 

med tituleringen hade rubriker som; ””Syster Holger” blir distriktssköterska”, Syster Ragnar 

på plats i värmländskt distrikt”, ””Syster” Erik i Bohuslän jäktad distriktssköterska” och 

som titeln på min uppsats ”Staten kallar honom sjuksköterska”.  

 Problemet tas upp i en insändare med rubriken ”Så länge ”sjuksköterska” i Dagens Nyheter 

(1964-10-10).  

                                                 

9 Sedermera Svenska Röda Korset (Erlöv, Petersson 1998:14). 

10 Bilden av det representativa för gruppen som hålls upp som ideal. Att frångå detta är att representera en 

annanhet och därmed stötas bort.  
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”Så länge ”sjuksköterska” förblir den gängse yrkesbeteckningen kommer unga 

pojkar inte att söka sig till yrket och kommer fjolliga reportage av typen ”Syster 

Rune” att frodas,  ytterligare befästande snedvridningen som drabbar patienter och 

personal lika”.  

 

Nedanstående citat från ”Syster Knut” i Svenska Dagbladet (1963-04-08) visar att en annan 

titel än sjuksköterska var önskvärd. 

 

”-bara vi slipper kallas sjuksköterskor. Den titeln är nog lite för inrotat feminin för 

att kunna accepteras av en karl”.  

 

Den manliga identiteten upprättas i kontrast till den kvinnliga och männen framställdes som 

överordnad kvinnan. Därför var det svårt för mannen att acceptera en kvinnlig titel. Detta 

skulle medföra att han enligt det maskulina manuskriptet inte var en riktig man. 

Tidningarna använder sig av ovanstående rubriker med syster inom citationstecken om och 

om igen. Detta kan ses som en retorisk strategi som används för att bevara det maskulina 

manuskriptet nämligen infantilisering (Nilsson 1999). Med detta menas användandet av 

barnsliga och nedsättande termer. Följden blir en symbolisk kastrering och en rangordning av 

maskulinitet. Denna strategi används i det här fallet genom att använda ”syster” framför 

mannens namn. Det är en barnslig ordlek som media använder och resultatet blir att de 

manliga sjuksköterskorna anses vara ofullständiga män. Detta kan ses som en symbolisk 

kastrering och ett avståndstagande från en otillräcklig maskulinitet.  

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå varför sjuksköterskeyrket inte lockade fler män 

under 1950- och 1960-talet. Jag ville undersöka om det fanns ett motstånd från de kvinnliga 

sjuksköterskorna och om rådande mansideal varit en bidragande orsak till att männen uteblev. 



 

 25 

Mina resultat presenterades och analyserades under två rubriker nämnda motstånd och ideal. 

Jag kommer även i detta avsnitt att använda dessa rubriker. 

 

Motstånd 

Jag har i min studie sett att det fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och jag 

menar att detta har varit en bidragande orsak till att inte fler män sökte sig till yrket under 

1950- och 1960-talet. Som vi sett i analysavsnittet fanns det ett motstånd från allmänheten 

som låg och bubblade under ytan redan innan männen fick tillgång till yrket. Denna allmänna 

tro på att yrket lämpade sig bäst för kvinnor hjälpte de kvinnliga sjuksköterskorna att hålla 

männen borta och förstärkte tron på att yrket lämpade sig bäst för kvinnor. Detta i likhet med 

Dahlbergs studie om poliser som visade att de använde maskuliniteten som ett verktyg för att 

hålla kvinnorna borta från yrket.  

Det mer organiserade motståndet stod Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) för. Föreningen 

hade tidigare bildats som ett svar på att obehöriga försökte komma in i yrket. Ett tydligt 

exempel på den typ av social inhägnad Parkin kallar utestängning. Då var det de outbildade 

som skulle hindras från att utöva yrket och nu var det männen, men med samma metod, det 

vill säga genom social inhägnad. 

En del i strategin med utestängning är att sätta upp kvalifikationer och på så sätt tydliggöra 

vilka som är behöriga och skapa en grupp obehöriga. Kvalifikationer på att vara ogift eller 

änka togs bort men den kvalifikation gruppen höll hårdast i var den att vara kvinna. En 

kvalifikation som männen aldrig skulle kunna leva upp till och därmed var yrket stängt.  

Tystnaden från SSF ser jag som en strategi för utestängning. Med rådande mansideal och de 

tongångar som varit i media tror jag förvisso inte att de trodde att yrket skulle locka en stor 

del män, men tystnaden talade om att de inte var särskilt välkomna. Tillgången till yrket och 

kunskapen skulle begränsas till dem med rätt kvalifikationer, med andra ord kvinnor. Till slut 

fanns det dock ingen möjlighet att hålla männen ute från yrket längre. Detta på grund av 

bristen som måste lösas på något sätt. Man hade under lång tid försökt med olika metoder för 

att få tillbaka de gifta sjuksköterskorna till yrket men utan att lyckas. Bristen kvarstod. 

Formuleringen i den offentliga utredningen om att kvinnor passar bäst för yrket visar på en 

ovilja att släppa in männen. Yrket hade förmodligen inte blivit tillgängligt för män när det 

blev det om det inte hade varit för bristen som hade pågått under lång tid och de misslyckade 

försöken att lösa den på andra sätt. 
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I artiklarna kan jag se en tydlig förändring av attityder gentemot manliga sjuksköterskor över 

tid. Motståndet från de kvinnliga sjuksköterskorna verkar klinga av runt mitten på 1960-talet 

och istället välkomnas männen in i yrket. På grund av det motstånd som jag menar fanns 

under 1950-talet ser jag yrket som stängt för män under denna tid även om det officiellt var 

öppet. Det är först kring mitten på 1960-talet som det verkligen öppnas. Med det menar jag att 

yrkeskåren välkomnade dem. Jag tror fortfarande att det i samhället fanns åsikter om huruvida 

män passade som sjuksköterskor. 

 

Mansideal 

Det som slår mig när det gäller rådande mansideal under denna tid är hur starkt de var rotade 

och hur vedertagna de var. Att det i en statlig offentlig utredning skrivs att sjuksköterskeyrket 

passar kvinnor bättre än män ser jag som ett tydligt tecken på att de ideal som fanns, både för 

kvinnor och män var svåra att bryta. Kvinnor hade ett manuskript och män hade ett annat.  Att 

vara sjukvårdare inom det militära var i enlighet med manuskriptet och därför accepterat. 

Detta torde till stor del bero på att militären under lång tid endast bestått utav män. Att vara 

sjuksköterska i det civila däremot upplevs som ett brott mot det manliga manuskriptet och kan 

i sin tur bero på yrkets långa bakgrund som kvinnligt. Det är svårt att bryta de uppfattningar 

om manligt och kvinnligt som vi socialiserats in i och det blir tydligt i denna uppsats. 

Männens ovilja att frångå det maskulina manuskriptet avspeglas i antalet män som sökte sig 

till yrket under denna tid. År 1965 fanns det endast 60 manliga sjuksköterskor jämfört med 

25 658 kvinnliga (se tabell bilaga 1). Jag menar att samhället via bland annat media bidrog till 

att upprätthålla detta manuskript.  

Hur såg det då ut i andra länder? Frågan om manliga sjuksköterskor togs upp vid 

Internationella sjuksköterskeförbundets styrelse och kommittésammanträde redan år 1946 

(1946-03-01 Tidningen Upsala). Brist på sjuksköterskor rådde i de flesta europeiska länder. 

Den svenska representanten, Elisabet Dillner
11

 påpekar att det i England länge har funnits 

manliga sjuksköterskor. På frågan om detta skulle kunna vara en lösning i Sverige ger hon ett 

svar som låter oss veta att hon är skeptisk men om bristen fortsätter finns nog inget val 

                                                 

11 Sjuksköterska. Född 1895, död 1971. Rektor för Uppsala Sjuksköterskeskola 1935-1955. Styrelseledamot i 

SSF. 
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dessvärre. 

Enligt Mackintosh uteblev männen från yrket även i Storbritannien och hon pekar på tre 

orsaker till detta. Dessa är; att det fanns kvar en tro på att yrket var mest lämpat för kvinnor 

och därför var manliga sjuksköterskor inga riktiga män eller så var de ute efter att förstöra 

yrkets fina rykte, att de låga lönerna och långa arbetsdagarna gjorde yrket ointressant för 

männen och att de inte kunde bli av med det rykte de fått genom att jobba inom de områden 

av vården som ansågs lägre (Mackintosh, 1997:235).  

Jag tror att ovanstående punkter i olika grad kan förklara männens frånvaro i yrket även i 

Sverige. Det går naturlitvis inte att applicera Mackintosh slutsatser från Storbritannien på 

svenska förhållanden rakt av. Det är dock intressant att se från forskningen i ett annat land att 

de upplever samma brist på män i yrket och att det delvis tros bero på ideal.  

Mina slutsatser är att rådande mansideal var en bidragande orsak till att männen uteblev. Att 

frångå det maskulina manuskriptet medförde att man stängdes ute och inte sågs som en riktig 

man. Manuskriptet som skapades och upprätthölls genom retoriska fenomen var så starkt rotat 

i samhället och rädslan för att frångå det bidrog till att männen valde andra yrkesbanor.  

 

Avslutande diskussion 

I mitt material har jag hittat flera förslag på möjliga orsaker till varför inte fler män sökte sig 

till sjuksköterskeyrket under denna period. T.ex. att den dåliga lönen inte räckte till för 

mannen som var familjeförsörjare och fördomar mot de män som valde ett typiskt kvinnligt 

yrke. Det finns naturligtvis många möjliga och även högst individuella orsaker. Jag tycker 

mig dock ha hittat två starkt bidragande orsaker till varför männen uteblev, nämligen 

motståndet från de kvinnliga sjuksköterskorna och rådande mansideal.  

Motståndet från de kvinnliga sjuksköterskorna klingar av i mitten på 1960-talet samtidigt som 

jag upplever att kvinno- och mansidealens gränser börjar suddas ut något. Detta går hand i 

hand. När idealen och därmed samhällets förväntningar på människan på grund av 

könstillhörighet börjar luckras upp öppnas en lucka för att gå utanför sitt manuskript.  

Nu var det möjligt för män att arbeta som sjuksköterska utan att för den skull förlora sin 

manlighet. Männen välkomnades till yrket av elevförbundet, men ändå uteblev de. Varför de 

fortsatte att utebli från yrket inryms inte i denna studie men är ett förslag på framtida 

forskning. Den förändrade inställningen från yrkeskåren är också intressant. Var deras nya 
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inställning en strategi för att förbättra villkoren och höja lönerna? Det inryms inte i min studie 

men är ett annat förslag på framtida forskning. 
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Bilaga 1: Tabell 

 

Figur 1. Antal utexaminerade sjuksköterskor fördelat på kön. Källa: Statistiska centralbyrån, Folk- och 

bostadsräkningen. 

 



 

 31 

Bilaga 2: Lista 

Lista på de tidningar som ingår i Sigtuna Klipparkiv: 

 

Aftonbladet 

Arbetarbladet 

Arbetet 

Afton-Tidningen 

Dagen 

Dala-Demokraten 

Dagens Nyheter 

Expressen 

Göteborg-Posten 

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 

Göteborgs Tidningen 

Kvällsposten 

Morgon-Tidningen/Social-Demokraten 

Nerikes Allehanda 

Norrskensflamman 

Norrköpings Tidningar/Östergötlands Dagblad 

Norrtelje Tidning 

Norrländska Socialdemokraten 

Nya Wermlands-Tidningen 

Ny Dag 

Skånska Dagbladet 

Stockholms-Tidningen 

Stockholms-Tidningen/Stockholms Dagblad 

Svenska Dagbladet 

Svenska Morgonbladet 

Sydsvenska Dagbladet/Snällposten 

Upsala Nya Tidning 

Tidningen Upsala 
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Kristeligt Dagblad (Danmark) 

Vårt Land (Norge) 

Politiken (Danmark) 


