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Abstract
Dufwa, Sune G, 2004. Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling  under 1900-

talet. (Gender, Salary and Careers.The transformation of the nursing profession during the 

twentieth century). Acta Wexionensia no 40/2004. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-

408-9. Written in Swedish with a summary in English. 

In a Swedish context this thesis deals with male integration in the profession of nursing 

during the last 50 years of the twentieth century. I focus on four different topics.  

   At first the pioneer era is discussed, that is in the beginning of the 50s, when men were 

allowed to enter the nursing profession and become nurses.  Here I discuss on the Swedish 

Society of Nursings (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF)) standpoint on the matter of 

men’s ability to participate in a sphere so closely connected with professional values as 

well as feminine values of caring and support.  

   The second topic deals with  the question of using the concept ‘sjuksköterska’ (nurse), 

in Sweden a feminine marked word, as a title for both men and women. The result of a 

long and keen debate is that a lot of imaginative titles were refused and that still today 

both women and men use the female title ‘sjuksköterska’. This might be one reason for 

men not seeking the profession of nursing. 

   In the third place I look at the pecuniary result for nurses especially after 1986 when a 

new individual oriented wage determination was launched. The local investigation com-

prises four different clinics at the University hospital in Malmö (Universitetssjukhuset 

Malmö allmänna sjukshus, UMAS) and takes a special interest in earnings between male 

and female nurses. In countries with long experience of individual wage systems male 

nurses usually earn more than their female counterparts. The question I ask is if the same 

tendency is about to happen in Sweden.  

   Finally, the possibilities of making a career in the profession of nursing is analyzed. The 

local investigation stresses that female nurses seem to prefer an administrative career in 

an increasing extent than men do. Male nurses, on the other hand, made union careers in 

the 70s and 80s and especially the post as ombudsman is popular. In the mid 90s the male 

appointment to union position is growing weaker probably connected to an increasing 

feminine consciousness among female nurses. Also the professionalisation process of the 

nurse corps is  shortly examined. 
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FÖRORD

Alla resor tar slut, så även denna. Resan har varit lång, så lång att jag knappt 

kommer ihåg när den började. Men med ålderns rätt har jag tagit mig friheten att 

skynda långsamt. Det har dock varit en mycket stimulerande tid i mitt liv och jag 

har många kunniga, spännande och intressanta bekantskaper att tacka för att jag 

befinner mig där jag nu är. 

Först och främst vill jag lyfta fram Lars Olsson, min handledare under den 

mesta delen av arbetet med avhandlingen, som genom ett uppoffrande arbete 

stött mig, stått ut med mig, inspirerat mig samt sist men inte minst hjälpt mig 

reda ut alla snåriga tankegångar jag presenterat såväl verbalt som i text. Tack, 

Lars, utan dig hade jag aldrig blivit färdig. Bättre pådrivare och kamrat är det 

nog svårt att uppbringa. 

Möjligheten att ta time out från mitt arbete har varit en förutsättning för att 

avsluta avhandlingsarbetet. Därför vill jag tacka RALF/FAS (Rådet för arbets-

livsforskning/Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) utan vars eko-

nomiska stöd jag aldrig hade haft möjlighet att genomföra detta arbete. Tack. 

Då mina studier innefattar både Lunds universitet och Växjö universitet vill 

jag också passa på att tacka tidigare inspiratörer. Vid Historiska institutionen i 

Lund vill jag främst tacka Lars Berggren och Mats Greiff  som uppmuntrade mig 

till en omstart inom historieämnet. Vidare ett tack till mina två tidigare hand-     

ledare Eva Österberg och Monika Edgren som genom uppmuntrande och stimu-

lerande samtal hjälpte mig att komma vidare trots svåra omständigheter.  Out-

plånliga spår har också Arbetarhistoriska seminariet i Lund satt, liksom Ingrid     

Millbourns stimulerande och medryckande teorikurs.

I den växiöitiska studiemiljön vill jag främst rikta ett tack till alla kamrater i

doktorandseminariet. Ni har alla varit till stor hjälp genom att ni nagelfarit mina 

texter och kommit med synpunkter som hjälpt mig slutföra arbetet. Jag vill också 

tacka Marion Leffler som i slutspurten varit min biträdande handledare och hjälpt 

till med synpunkter och kommentarer för att förbättra slutresultatet. Tack,      

Marion. 

Datorer verkar ha en egen vilja och utan hjälp från Thomas Josefsson och 

Kerstin Brodén på Växjö University Press hade jag nog inte klarat av att under-

ordna dessa mina önskningar. Tack för fina tabeller och tips. Ett stor tack till 

Börje Björkman och min son Peter Dufwa som även de hjälpt mig fram i dator-

världens labyrinter. 

    Vidare vill jag tacka opponent, Åsa Andersson, och betygsnämnd, Agneta

Franssén, Lars Kvarnström och Marion Leffler, vid min licentiatventilation för 

mycket viktig och värdefull kritik som hjälpte mig vidare i avhandlingsarbetet. 

Ett stort tack till min arbetskamrat Gunnar Hansson som i min frånvaro hållit  

de manliga ställningarna på arbetet men också till alla som tagit sig tid med att 

prata med mig om sina arbetsupplevelser. Jag vill också tacka Christer Möller för 

en väl genomförd layout till omslaget. 

Till slut vill jag tacka min kära hustru för att hon orkat med mig under den tid 

det tagit att färdigställa denna text. Jag förstår att det inte varit lätt att vara gift  

med en man som bara tänker på sjuksköterskor. Tack, Solveig. 
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Kapitel 1 

Undersökningens förutsättningar 

Män får bli sjuksköterskor 

Den 21 december 1945 får Socialdepartementet i uppdrag att utreda sjuksköters-

keutbildningen i Sverige. I direktiven som föreläggs den nybildade kommittén 

sägs att 

i nom landet föreligger för närvarande en markerad brist på sjuk-

sköterskor för såväl den slutna vården som den öppna vården. 

Denna brist kommer, därest icke åtgärder utan dröjsmål vidtages, 

att ytterligare skärpas under den närmaste tiden. En sådan ogynn-

sam utveckling torde kunna förutses redan såsom en följd av rå-

dande läge på den kvinnliga arbetsmarknaden och befolknings-

stockens förskjutning mot allt högre åldrar. Därtill kommer att per-

sonalbehovet i en nära framtid av olika skäl kommer att kraftigt 

öka. I det främsta rummet är härav att märka, att omfattande sjuk-

husbyggen – i stor utsträckning redan beslutade eller i princip 

godkända av landsting och andra anslagsbeviljande myndigheter – 

snart kunna förväntas bliva genomförda; härigenom uppstår ett av-

sevärt behov av utbildad sjukvårdspersonal /…/ I detta samman-

hang bör även bemärkas en i det föregående icke berörd omstän-

dighet som bidrager till sjuksköterskebristen, nämligen att av-

gången från yrket på grund av giftermål och andra orsaker är på-

fallande stor.1

Detta tidsdokument lyfter fram tre intressanta omständigheter som på olika sätt 

kommit att påverka sjuksköterskeyrket. För det första bristen på sjuksköterskor, 

en brist som verkar genomsyra yrkets hela existens förutom en kort period i   

mitten av 1980-talet.2 För det andra att sjukvårdsarbete är en arbetsmarknad för 

kvinnor. Såväl betalda som obetalda omvårdnads- och omsorgsyrken är bränn-

–––––––––
1  SOU 1948:17, sid. 7. 
2  Olsson (1986), sid. 80 
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märkta för kvinnor.3 Det tredje och mera specifikt utmärkande för denna tids-

epok är att kvinnor fortfarande slutar sitt arbete p.g.a. giftermål.4

Kommittén som tillsätts består av sju sakkunniga, varav tre är kvinnor. Två av 

dessa kvinnor, Elisabet Dillner och Lisa Thomson, är sjuksköterskor till  profes-

sionen. Dillner är föreståndarinna vid Uppsala sjuksköterskeskola och tillika    

ledamot av Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) centralstyrelse. Thomson är  fö-

reståndarinna vid S:t Eriks sjuksköterskeskola men även suppleant i Sjuksköters-

kors samarbete i Norden (SSN). Då utredningen även behandlar övrig sjuk-

vårdspersonal, läkarna exkluderade, kan vi konstatera att sjuksköterskorna är väl 

representerade i kommittén. Trots detta uppvaktar SSF socialministern med en 

propå om att få ytterligare en representant i kommittén. Föreningens önskemål 

om att få ordföranden i SSF, Gerda Höjer, som ordinarie representant i kommit-

tén lämnas dock utan åtgärd.5 Ordförande för kommittén är Medicinalstyrelsens 

generaldirektör J. A. Höjer som för övrigt är bror till nämnda Gerda Höjer. Bland 

de tjugotal experter som kommittén kommer att inkalla under arbetets gång är 

sju sjuksköterskor, varav SSF:s ordförande är en.  

Under beteckningen 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen kom ut-

redningen att avge tre betänkanden. Det första avges 1948 under rubriken Betän-

kande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal 

(SOU 1948:17), och i detta konstaterar kommittén att antalet sjuksköterskor be-

höver ökas med c:a 5 000 fram till 1960; vid årsskiftet 1946–1947 finns det c:a 

12 000. Med ett intag av minst 1 500 elever om året anser utredarna att behovet 

bör vara täckt fram 1960. De förslag som kommittén lägger för att avhjälpa bris-

ten på sjuksköterskor är bl.a. förkortning av utbildningens längd från 38–42 må-

nader till 33 ½, att elevavgifterna slopas och ersättning införs. För det praktiska 

arbete som utförs under utbildningstiden föreslås lön utgå med ¾ av ett sjuk-

vårdsbiträdes lön och under den teoretiska studieperioden utgår ett statligt       

stipendium på 150 kr/mån. Vidare vill kommittén underlätta för sjukvårds-

biträden att utbilda sig till sjuksköterskor genom att införa lättnader i förvärvan-

det av lämplig skolunderbyggnad. För sjukvårdsbiträden som inte vill utbilda sig 

till sjuksköterskor menar kommittén att 

…avancemangsmöjlighet tillskapas. Efter genomgång av  

kortare kurs, för vilken detaljerat program framlägges, bör  

sådant biträde kunna i egenskap av undersköterska  

anförtros mera kvalificerade uppgifter. /…/ De mest 

kvalificerade av nuvarande äldre biträden torde under en  

övergångstid kunna befordras till undersköterska utan 

särskild kurs.6

–––––––––
3  Waerness, sid. 6 samt Johansson (1996), sid. 42 ff. 
4 TfSs 1949:17, sid. 549 jmf. Frangeur, sid. 364 ff.  
5  Bohm, sid. 364. 
6  SOU 1948:17, sid. 177. 
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Väl meriterade sjukvårdsbiträden med en anställningstid på c:a tio år skall kunna 

genomgå sjuksköterskeutbildningen med en sex månaders avkortning av den 

praktiska utbildningstiden, som normalt föreslås vara två år. Som kuriosa kan 

nämnas att villkoret att inneha kunskaper i enklare matlagning fortfarande kvar-

står som ett inträdesvillkor till sjuksköterskeutbildningen. Kommittén lägger 

även förslag som rör sjuksköterskeskolornas antal, huvudmannaskap och organi-

sation, sinnessjukvårdspersonalens utbildning m.m. Det mest uppseendeväckan-

de förslaget, enligt min mening, som kommittén lägger för hur en ökning av 

sjuksköterskerekryteringen skall komma till stånd, är att yrket skall öppnas upp 

för män. I betänkandet konstateras  mycket kortfattat att 

i  Amerikas förenta stater och Storbritannien m.fl. länder  

erbjudas emellertid män utbildning och arbete även inom  

kroppsvården. Således mottagas manliga elever vid åtskilliga  

av Storbritanniens sjuksköterskeskolor. Även om sjukvårdsarbetet  

i allmänhet lämpar sig mer för kvinnor än för män, synes det  

naturligt, att även mäns arbetskraft, i den mån det är möjligt och 

lämpligt, tages i anspråk inom detta arbete. Såväl sjukvårdsbiträdet 

som sjuksköterskans yrke bör därför stå öppet 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.7

Som vi kan se verkar utredarna ha stått inför två problem. För det första, och vid 

denna tid ett självklart faktum, anses kvinnor mest lämpade för sjukvårdsarbete, 

men trots detta kan män tänkas få en plats i den mån det är möjligt och lämpligt. 

Det andra problemet är en yrkestitel för de nya männen. 

De två andra betänkandena avges senare, den 9 augusti 1949 och den 20      

december 1950, under beteckningarna Högre utbildning av sjuksköterskor m.m. 

samt Specialutbildning av sjuksköterskor (SOU 1951:33). I den första avdel-

ningen behandlas utbildningen av sjuksköterskor med administrativa och under-

visande uppgifter samt distriktssköterskornas situation. I den andra avdelningen 

ligger fokus på specialutbildningar som narkos-, röntgen-, och laboratoriesjuk-

sköterskor m.fl. För den administrativa och pedagogiska utbildningen vill kom-

mittén inrätta ett institut i Stockholm. I den subkommitté som behandlar den 

högre utbildningen är sjuksköterskorna rikt representerade och av fyra ledamöter 

är tre sjuksköterskor. Som ett resultat av kommitténs arbete fastslås i ett rege-

ringsbeslut att män får utbilda sig till sjuksköterskor. I SFS 1951:506 befästs att 

v id godkänd sjuksköterskeskola må jämväl, efter 

vederbörande skolstyrelses bestämmande, manlig  

sökande antagas som elev.8

–––––––––
7  SOU 1948:17, sid. 82 f. 
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Kungörelsen träder i kraft från och med den 1 juli 1951 och redan på våren 1953 

utexamineras den förste manlige sjuksköterskan från S:t Eriks sjuksköterske-

skola. Därmed förändras sjuksköterskeyrket på ett avgörande sätt. Förändringen 

kommer att stå i fokus för detta arbete.  

Syftet med denna avhandling är således att försöka belysa hur relationerna 

mellan kvinnor och män utformas och förändras när män träder in i denna speci-

fikt kvinnliga miljö. De områden som specifikt kommer att skärskådas är löne-

bildning, karriärmöjligheter, utbildningsförhållanden och identitetsproblemati-

ken. Övergripande är könsrelaterade frågeställningar, då mitt huvudsyfte är att 

försöka avslöja könets betydelse för eventuella differentieringsmekanismer inom 

yrket. Vi vet att ”…arbetslivet i sig själv har en struktur och kultur som ger män  

och manliga principer företräde framför kvinnor och kvinnliga principer.”9 Med 

detta faktum som utgångspunkt blir det spännande att se hur könsrelationerna ut-

vecklas i en av kvinnor dominerad struktur.10 Stort utrymme kommer också att 

ägnas åt den kontext som sjukvården och sjuksköterskeyrkets utveckling i ett 

längre perspektiv utgör. 

Forskningsläget

Forskning kring sjuksköterskeyrket 

De områden som explicit framträder som viktiga för denna avhandling är forsk-

ning rörande sjuksköterskeyrket, könsarbetsdelning, maskulinitet och feminism. 

De två sistnämnda områdena kommer att få en kort presentation i teoriavsnittet 

för att fastställa positionering och klargöra viktiga begrepp. Men först skall jag 

presentera tidigare forskning om sjuksköterskeyrket samt, mer begränsat, om 

könsarbetsdelning.  

Ett verk som är omöjligt att förbise vid varje presentation av den svenska 

sjuksköterskan är Eva Bohms bok Okänd, godkänd, legitimerad, vilken publi-

ceras till SSF:s femtioårsjubileum 1960. Boken är en historisk skildring av SSF 

och sjuksköterskeyrket från 1813, då ordet sjuksköterska, enligt Bohm, för första 

gången finns belagt i det svenska språket, fram till 1960, då SSF:s femtioåriga 

tillvaro bildar avslut. Då boken är en internt beställd jubileumspublikation och 

hållen i en deskriptiv, idealiserande och tendensiös form kan det förmodligen  

antas att framtida forskning kommer att omvärdera mycket av innehållet. Publi-

kationen ger dock en god bild av hur SSF är organiserat, vilka sjuksköterskor 

som är aktiva inom föreningen samt vilka frågor som är betydelsefulla för kåren. 

8  SFS 1951:506, sid 1135. 
9  Holter, sid. 79. 
10 Nordgren, sid. 25. Nordgren utgår från en modifierad skala för könsfördelning presenterad av 

    Drude Dahlerup 1989. I denna definieras en kvinnoandel mellan 90 – 100 % inom ett yrke som 

total kvinnlig dominans.
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Bohm bygger sin bok på protokoll, årsberättelser, artiklar ur sjuksköterskornas 

tidskrifter samt intervjuer med ett femtiotal av SSF:s pionjärer. De flesta avhand-

lingar rörande sjuksköterskor jag kommit i kontakt med är på något sätt relaterad 

till Okänd, godkänd, legitimerad. 

Den första avhandlingen i Sverige som behandlar sjuksköterskeyrket är Hans 

Berglinds Valet mellan hem och yrke: en sociologisk analys av en valsituation 

med tillämpning på gifta sjuksköterskor (1968), i vilken bl.a. den gifta sjukskö-

terskans inställning till förvärvsarbete undersöks. Berglind genomför en impone-

rande undersökning, där 1 600 sjuksköterskor utfrågas antingen i intervjuer eller 

enkäter. Avhandlingens svar på frågan varför den gifta kvinnan stannar hemma 

visar på några orsaker som vid denna tid hindrade den gifta kvinnan till yrkes-

arbete. För det första vill den gifta sjuksköterskan vara hemma medan barnen är 

små. Den andra svårigheten är den knappa tillgången till barnpassning. För det 

tredje visar undersökningen att kvinnan intresse för yrkesarbete avtar i takt med 

att mannens inkomster ökar, och sist men inte minst anser sjuksköterskorna att 

det är låg lön och att sambeskattning gör arbete olönsamt.  

 Iris Erlövs & Kerstin Petterssons avhandling Från kall till personlighet. Sjuk-

sköterskans utbildning och arbete under ett sekel ger även den en historisk till-

bakablick på yrket och är som underrubriken visar fokuserad på utbildning och 

arbete. Utbildningsavsnittet behandlar sjuksköterskornas utbildning medan det 

avsnitt som behandlar sjuksköterskans arbete koncentreras på barnmorskornas 

situation. Erlöv & Petterssons resultat utvecklas mer i kapitlet ”Sjuksköterske-

yrkets historiska utveckling”. 1998 kommer författarna med en uppföljning av 

sin avhandling och i boken Från kall till akademi – ideologiska förändringar i 

sjuksköterskeutbildningen under 1990-talet, där perioden efter 1993 belyses. 

Författarna benämner själva denna period som den begynnande ideologiska   

akademiseringsfasen. Sjuksköterskan träder här enligt författarna fram på den 

vetenskapliga arenan och får ”… genom vårdforskningen möjlighet att utifrån ett 

mera humanistiskt perspektiv knyta samman ande, kropp och själ som komple-

ment till den naturvetenskapliga medicinska forskningen.”11

Sjuksköterskeyrkets tidiga historia belyses mer i detalj i Åsa Anderssons av-

handling Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets 

formering 1850 –1933 som främst fokuserar på det kallideal som kåren kom att 

leva under. Här ges en idéhistorisk bakgrundsteckning till hur kallet växer fram 

och hur det förändras över tid. Andersson visar bl.a. på hur de kvinnliga sjukskö-

terskorna utnyttjar kallet för att höja statusen på yrket.  Undersökningen sträcker 

sig fram till 1933 då hon ser ett brott i utvecklingen, när SSF ombildas till en mer 

fackföreningslik organisation, och när kalltanken tonas ned betydligt. Avhand-

lingen innehåller även en för mig intressant diskussion om sjuksköterskornas 

fortsättningskurser. Bakgrunden till konflikten mellan sjuksköterskekåren och 

läkarkåren får en historisk belysning och visar på den absoluta dominans som  

läkarna besitter under denna period. Det är en dominans som grundar sig på en 

vetenskaplig medicinsk auktoritet men också på en för tiden könsmässigt gynnad 

position. Löneproblematiken inom sjuksköterskekåren diskuteras genomlysande 

–––––––––
11 Erlöv & Pettersson (1998), sid. 132. 
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vid tiden för SSF:s omvandling. De dåliga lönerna slås fast, men kallets del i det-

ta förhållande framgår mera implicit. Modernitet, kön och professionalisering är 

de tre ledande perspektiven som Andersson låter framställningen grunda sig i. 

Avhandlingens stora förtjänst ligger i den ökade förståelsen av det idéarv som 

sjuksköterskorna är sprungna ur. 

Forskningen om sjuksköterskeyrket involverar flera discipliner och har de   

senaste årtiondena tagit ordentlig fart mycket beroende på sjuksköterskans möj-

lighet till forskning. De områden som då lyfts fram är ofta kopplade till yrkes- 

rollen och specifikt avgränsade till ett yrkesområde, t.ex. operationssjukvård    

eller till omvårdadsproblematiken. Den hierarkiska strukturen inom sjukvården 

och sjuksköterskans mellanställning i denna har dock lockat såväl historiker som 

sociologer till insatser.  

I Agneta Emanuelssons avhandling Pionjär i vitt. Professionella och fackliga 

strateger bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851 – 1939 be-

lyses konflikten som finns mellan dessa två grupper inom sjukvårdskollektivet. 

Tidsperspektivet gör att interna konfliktperspektiv mellan kvinnor och män ej 

behandlas, då det inte existerar någon manlig personal i det två grupperna. Kon-

flikten med läkarna skymtar dock fram i framställningen men får ingen fram-

trädande plats. Med hjälp av Frank Parkins definition av closure-begreppet inom 

professionaliseringsforskningen, och speciellt begreppets tudelning i exclusion 

och usurpation synliggjorda som metoder för utestängning, analyserar          

Emanuelsson den friktion som utvecklas mellan de två grupperna. I det beroen-

deförhållande som kan finnas mellan olika yrkesgrupper innebär exclusion att en 

grupp försöker uppnå privilegier och få kontroll över yrkesområdet genom att 

utestänga rivalerna, t.ex. genom utbildningsmonopol. Usurpation i sin tur be-

tecknar en situation, då en oprivilegierad grupp använder sin kollektiva makt för 

att tränga in och skaffa fördelar på bekostnad av den privilegierade gruppen. Den 

sistnämnda strategin är enligt Parkin utpräglat facklig, medan den förstnämnda 

mer är ett uttryck för professionaliseringssträvanden. Emanuelsson visar hur elit-

organisationer inom sjuksköterskeyrket först betonar status genom börd och se-

nare genom kvalificerad utbildning. De välutbildade sjuksköterskornas organisa-

tion, SSF, för en extrem exclusion-strategi, medan sjukvårdsbiträdena genom 

sina fackliga organisationer för en usurpations-strategi. Konflikterna mellan de 

båda grupperna följs fram till 1939, då sjukvårdspersonalen kom att omfattas av 

kollektivavtal, vilket gjorde att konflikten tonades ned. Styrkan med Emanuels-

sons avhandling är, trots att den bara sträcker sig till 1939, att hon påvisar strate-

gier hos de båda yrkesgrupperna som fortfarande är giltiga, och med jämna mel-

lanrum dyker konflikter upp som synliggör detta. Emanuelssons konfliktperspek-

tiv kan återfinnas mellan andra grupper inom sjukvården och då främst mellan 

läkare – sjuksköterskor, sjuksköterskor – undersköterskor, undersköterskor –   

läkare samt dessa tre gruppers friktioner med paramedicinsk personal. 

Konfliktperspektivet mellan sjukvårdspersonal ligger även till grund för Lena 

Lannerheims avhandling Syster blir till. En sociologisk studie om sjuksköterske-

yrkets framväxt och formering, där stor betoning läggs på konflikten mellan läka-

re och sjuksköterskor. Closure-begreppet är också här utgångspunkten, och ut-

ifrån stängnings- och öppningsperspektiv försöker hon klargöra hur dessa upp-

kommer, vidmaktshålls och förändras. Hon visar i sin analys att när en yrkes-
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grupp söker nya arbetsuppgifter bör dessa vara sådana att de ger ökad status åt 

innehavarna. Då omvårdnad inte tillhör högstatussfären i systemet, speciali-

serade sig sjuksköterskorna under lång tid på att erövra läkarrelaterade uppgifter, 

vilka de också kom att överta. Vid denna tid är det ej rationellt av läkarna att ute-

stänga sjuksköterskorna, bl.a. på grund av läkarbrist och att de kan behöva av-

lastning i sitt arbete. När sedan tillgången på läkare ökar, återtar dessa de uppgif-

ter som åvilat sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas nygamla intresse för om-

vårdnad samt ett kvarvarande administrativt expansionsintresse är också områ-

den inom vilka försök göres för att uppnå större tyngd i systemet, och detta ses 

följdriktigt som ett hot av såväl undersköterskor som läkare. På det administ-

rativa området gäller det för läkarna att återerövra ett tidigare monopol, medan 

det för undersköterskorna gäller att se till så att inte sjuksköterskorna slukar hela 

omvårdnadsfältet. Lannerheim menar att de olika yrkesgrupperna åberopar ratio-

naliseringsargument gentemot varandra i sina försök till gränsdragningar och 

stängningar. Hon anser också att för att öka den egna yrkesgruppens makt måste 

utveckling av det egna yrket ske inom en nisch som ingen annan yrkesgrupp 

upprätthåller eller som nämns ovan att erövra attraktiva områden från andra. 

Dessa beteenden accepteras inom systemet och ses som såväl formellt som sub-

stantiellt rationella, förhoppningsvis även rationella för patienten. 

En tredje avhandling som också fokuserar på konfliktperspektivet men ur ett 

utpräglat könsperspektiv är Gunilla Albinssons & Kerstin Arnessons Maktut-

övning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie av tre vårdav-

delningar. Till skillnad från de två tidigare nämnda avhandlingarna, som har ett 

övergripande angreppssätt, tar Albinsson & Arnesson ner konflikten på avdel-

ningsnivå. Här står den hierarkiska organisationen i förgrunden med de manliga 

läkarna i toppen och avhandlingen lyfter fram hur dessa utnyttjar sin position i 

sitt maktutövande. Avhandlingen visar på ett utomordentligt sätt hur läkarna med 

raffinerat utstuderade metoder undertrycker den övriga personalen. Hur de få 

manliga sjuksköterskorna som ingår i undersökningen förhåller sig i det hierar-

kiska maktspelet framgår dock ej. 

Sociologen Gerd Lindgrens bok Doktorer, systrar och flickor ger på ett  

mycket avslöjande sätt en inblick i hur hierarkin på en klinik är uppbyggd. Ut-

gångspunkten för undersökningen tas i Yvonne Hirdmans diskussioner av genus-

system och genuskontrakt, och Lindgren menar att Hirdmans två logiker, den 

manliga normens primat och isärhållandet av könen, utgör själva essensen i det 

hon själv kallar genusfundamentet. De varianter av kvinnlighet som Lindgren 

finner i genusfundamentet är som följer. Flickorna i Lindgrens undersökning re-

presenteras av undersköterskor och sjukvårdsbiträden och dessa anser att en rik-

tig kvinna visar moderlig omsorg och gör allt för familjen. Denna grupp finner 

sig bäst tillrätta med sitt genuskontrakt. Deras position i arbetslivet och familjen 

gör att de inte konkurrerar med männen och de slipper ständigt erfara att den 

manliga normen gäller vid en jämförelse. Könsmässigt känner de sig inte under-

ordnade utan de ser snarare sin könsrelation som komplementär och oproblema-

tisk. Sjuksköterskorna däremot uppvisar en större heterogenitet än flickorna och 

kan indelas i minst två grupper. Den första gruppen vill göra karriär och få mera 

betalt och för att uppnå detta måste de ta strid och våga mer. På hemmafronten 

försöker de uppnå en ”rättvis” arbetsfördelning. Inställningen leder ofta till ett 
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tvåfrontskrig, och uppfattningen är den att kvinnor motarbetas och att de måste 

vara dubbelt så bra som männen för att lyckas. Gruppens sjuksköterskor forme-

ras också kring uppfattningen att det finns en likhet mellan könen. Den andra 

gruppen grundas på särart. Den har en traditionell syn på hemarbete och tar där-

för som regel huvudansvaret för detsamma men vill i arbetslivet gärna höja yr-

kets status och anser att den kvinnliga kompetensen är underskattad. Men de är 

inte villiga att konkurrera med männen eller som Lindgren uttrycker det: ”De vill 

höja kvinnornas värde men inte stirra den manliga normens primat i vitögat.”12

De undviker ett tvåfrontskrig och ställer villigt upp på deltid när familjen har 

småbarn, men de anser att det är ett personligt val och inte färgat av den manliga 

normen. De kvinnliga läkarna kan beskrivas i samma kategorier som sjukskö-

terskorna, dock med det undantaget att de måste ”… stirra den manliga normens 

primat i vitögat eftersom de konkurrerar på samma fält.”13 Med utgångspunkt 

från de tre grupperna kan Lindgren urskilja tre olika samarbetskulturer. Flickorna 

lever i en kollektivistisk samarbetskultur som utmärks av vi-anda som ger en    

social trygghet men också innebär inskränkningar, då dessa måste leva upp till de 

likhetsnormer som kulturen inbegriper. Sjuksköterskorna är inordnade i en kor-

porativ samarbetskultur som grundas på individualitet och personlighet. I och 

med sin mellanställning är positionerna mera osäkra och instabila i sjuksköters-

keledet och därför är gruppen mera anpassningsbar och förändringsvillig. Bland 

läkarna existerar en kooptativ kultur, vilket innebär att till denna grupp inväljs 

man bara om vissa formella och informella kriterier uppfylls. De sistnämnda är 

dolda och missgynnar som regel de kvinnliga läkarna. Lindgren problematiserar 

könskonflikten inom läkarkåren men eventuella könskonflikter inom de båda  

övriga grupperna lämnas utan beaktande. 

Sju år senare återkommer Lindgren med en uppföljning av sin första under-

sökning och i boken Klass, kön och kirurgi: relationer bland vårdpersonal i    

organisationsförändringarnas spår utvecklar hon sina idéer från tidigare men nu 

i en sjukvårdsorganisation som är totalt förändrad. Vad hon kan skönja i den nya 

undersökningen är att de olika samarbetskulturerna är på väg att slås sönder och 

att sjuksköterskornas korporativa kultur ersatts av en medarbetarkultur. Denna 

kultur kännetecknas av mera samarbete mellan de olika yrkesgrupperna, ett mera 

utvecklat enskilt ansvar hos medarbetarna och förhoppningsvis i förlängningen 

en upplösning av hierarkierna. Den nya kulturen som är på väg att växa fram    

innehåller såväl positiva som negativa sidor. På det positiva kontot kan nedbry-

tandet av gamla yrkes- och könsbarriärer föras, medan ett utnyttjande av de     

anställda utefter mera ekonomiskt strama förutsättningar kan sättas på det nega-

tiva kontot. Individualiteten sätts i högsätet och den som inte har möjlighet att 

följa med i tempot får skylla sig själv. Lindgren menar att de stora vinnarna i den 

nya organisationsstrukturen är sjuksköterskorna, ty ”[m]edarbetarkulturen är inte 

bara könsblind, den är också klassblind och mellanskiktscentrerad.”14

–––––––––
12  Lindgren (1992), sid. 82. 
13  Lindgren (1992), sid. 82. 
14  Lindgren (1999), sid. 133. 
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Arbetslivsinstitutet prioriterar under 1990-talet forskning kring sjukvården 

men fokuserar också på segregeringsprocesser inom arbetslivet. Dessa båda om-

råden samordnas under rubriken Kön Arbete och Hälsa i ett program där ett pro-

jekt berör yrkesidentiteter inom sjukvården. Birgit Pingel & Hans Robertsson 

presenterar i detta projekt en slutrapport med titeln Yrkesidentitet i sjukvård – 

position, person och kön, i vilken läkares, sjuksköterskors och undersköterskors 

syn på sina yrkesroller och samarbetsproblematik skärskådas. Undersökningen 

genomföres genom att åtta deltagare ur respektive yrkesgrupp för dagböcker och 

genom att ett stort antal intervjuer äger rum, allt i syfte att få respektive individs 

syn på hur han eller hon relaterar sig till sin omgivning. Det är således respon-

denternas subjektiva uppfattning om sin arbetssituation som lyfts fram med ut-

gångspunkt från ”…en av ’yrket färgad självbild’, dvs. den bild den enskilde fått 

genom erfarenhet av och reflexion över sig själv i skilda yrkesmässiga samman-

hang.” 15 Resultatet presenteras sedan utifrån en mängd olika arbetssituationer 

och föreställningar om yrket. Undersökningen bekräftar tidigare resultat om 

sjukvårdens hierarkiska organisation med en könsarbetsdelning där kvinnorna 

finns på de lägre tjänsterna. Läkarnas överhöghet består. Könsproblematiken 

mellan de olika grupperna diskuteras genomgående men ingen problematisering 

sker av kön inom respektive grupp. Trots att sjuksköterskans arbetsuppgifter 

idag, enligt författarna, uppvisar många likheter med läkarens och ”…de facto är 

neutrala och i konventionell bemärkelse innehållsligt snarare maskulina, görs 

[de] genom könsmärkning kvinnliga.” 16 Orsakerna till det senare kan vi förmod-

ligen också finna i sjuksköterskans tidigare historia.         

Ovanstående avhandlingar och böcker fokuserar alla på de konflikter som 

finns inom den hierarkiskt uppbyggda svenska sjukvården. Alla inriktas på 

”störningarna” mellan olika yrkesgrupper och resultaten är samstämmiga: läkar-

nas överhöghet står fram på samtliga nivåer men utsätts under senare tid för allt 

större inskränkningar. Könskonflikter mellan de olika grupperna berörs endast i 

relationen manliga läkare och sjuksköterskor/undersköterskor; endast Lindgren 

och Pingel & Robertsson lyfter fram könsrelationen inom läkarkåren. Eventuella 

könskonflikter inom sjuksköterskekåren och undersköterskegruppen lämnas obe-

svarade. Forskning som berör könskonflikter inom sjuksköterskekåren är i den 

svenska kontexten mycket sparsam. 

Henrik Erikssons avhandling Den diplomatiska punkten – maskulinitet som 

kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning, som tar 

sin utgångspunkt i Foucaults  diskursbegrepp, är däremot ett exempel på hur kön 

problematiseras inom sjuksköterskekåren. Eriksson gör en poststrukturalistisk 

analys av hur manliga sjuksköterskor tas emot i denna utpräglat kvinnliga miljö. 

Det är främst med utgångspunkterna tagna i makt-, kunskapsproduktions-, prak-

tiker- och institutionsperspektiv som diskursbegreppet relateras. I fokus står hur 

könsidentiteter skapas, och en intressant diskussion förs kring begreppet genus-

yrsel, vilket skapas genom att männen drabbas av inkonsekventa könsidentiteter 

som exempelvis ”manlig sjuksköterska”. Begreppet genusyrsel är lånat från 

–––––––––
15  Pingle & Robertsson, sid. 10. 
16  Pingle & Robertsson, sid. 68. 



22

Connell, som menar att ”…omintetgöra maskuliniteten är att be om att förlora en 

del av strukturen i ens personlighet. Detta kan vara en tämligen skrämmande 

upplevelse – ett slags genusyrsel.”17  Eriksson anser att dessa tillstånd av genus-

yrsel genomsyrar all aktivitet och vi får också följa hur dessa manliga ”brytare” 

formar eller snarare omformar sin maskulinitet.18 Det empiriska avsnittet i av-

handlingen är en mycket spännande läsning, speciellt där de första manliga sjuk-

sköterskorna kommer till tals. Under 1970-talet ser författaren sjuksköterskeut-

bildningen och sjuksköterskeyrket som en arena, där traditionell maskulinitet 

skall brytas ned och där omvårdnadsyrken skall bli en del av en omfattande mas-

kulin identitet. Huruvida detta pedagogiska jämställdhetsprojekt låter sig genom-

föras framöver lämnar han därhän till fortsatt forskning. Då avhandlingen berör 

samma område som min, kommer flera beröringspunkter att behandlas senare. 

De empiriska avsnitten behandlar perioden 1950–1970, medan min studie snara-

re har tyngdpunkten  före och efter den tidsperiod Eriksson behandlar. Det områ-

de som sammanfaller i mycket är genomgången av namnproblematiken ett om-

råde som också intresserar filologer, ty redan 1976 gör Thorsten Andersson, i en 

festskrift till professorn i nordiska språk Gösta Holm, en genomgripande analys 

av titeln sjuksköterska.19

Internationellt förekommer också mycket forskning kring sjuksköterskeyrket, 

främst  kring Florence Nightingale.20  Manliga sjuksköterskor existerar sedan 

länge i en anglosaxisk kontext och det finns det en begränsad forskning som  lyf-

ter fram könskonflikten inom yrket. Jag vill här främst lyfta fram sociologen 

Christine L. Williams arbete Gender Differences at Work, Women and Men in 

Nontraditionel Occupations, som är en komparativ studie om kvinnor i USA:s 

marinkår och män i den amerikanska sjukvården. Jag kommer här att enbart ta 

upp intressanta rön rörande manliga sjuksköterskor som är relevanta för denna 

studie. När undersökningen görs, under 1980-talets början, är 97,3% av alla ame-

rikanska sjuksköterskor kvinnor. Arbetet bygger i huvudsak på djupintervjuer 

med manliga sjuksköterskor och försöker med bl.a. psykoanalytiska metoder 

fastställa hur könsidentiteter skapas och hur männen förhåller sig till sin masku-

linitet i detta hav av kvinnor. Då sjuksköterskeyrket är så nära förknippat med 

femininitet blir trycket, enligt Williams, stort på männen att staka ut områden 

inom yrket som kan anses som maskulina. Vidare pekar hon på det förhållandet 

att män får en annan behandlig inom yrket, vilket ger dem mer prestige och stör-

re frihet än sina kvinnliga kollegor. Williams påpekar också att trots att de är 

överrepresenterade på administrativa poster inom yrket så monopoliserar de på 

intet sätt maktpositioner eller kontrollerar yrket. Här finns också en acceptans 

och uppmuntran hos de kvinnliga sjuksköterskorna gentemot sina manliga kolle-

gor, då dessa tror att de manliga sjuksköterskorna kommer att höja statusen på 

–––––––––
17  Connell (1999), sid. 158. 
18  Westlander, sid. 23. Brytare är den man eller kvinna som forcerar könsvallen och arbetar inom ett  

      område som domineras av det motsatta könet. 
19  Andersson (1976), sid. 1 ff. 
20  Andersson (2002), för en genomgång av forskning kring Nightingale och ytterligare internationell 

     forskning se, sid. 19 ff.  
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yrket och att förbättra lönerna. Anledningen till att män inte söker sig till sjuk-

sköterskeyrket är, enligt Williams, att yrket är ett kvinnoyrke med låg status och 

låg lön.  Mycket i Williams arbete uppvisar likheter med Erikssons i jakten på 

hur maskulinitet formeras i sjuksköterskeyrket.  

Könsarbetsdelningen 

Någon betydande forskning om könsarbetsdelningen inom sjuksköterskeyrket 

finns för närvarande inte. Det finns dock några mindre undersökningar  som be-

handlar mäns situation inom yrket. Ett sådant exempel är Marianne Carlssons & 

Eva Bergknuts rapport Manliga sjuksköterskors syn på sitt yrke. Undersökningen 

är en enkätstudie där femhundra manliga sjuksköterskor ges möjlighet att svara 

på frågor om hur de ser på sitt yrke. Frågorna behandlar sociala bakgrunds-

faktorer, arbetet som sjuksköterska samt frågor som syftar till att kartlägga om 

det finns några problem med att vara man i yrket. Även om Carlsson & Bergknut 

påpekar att bortfallet är relativt stort, 354 tillfrågade svarar på enkäten, och att 

gruppen kanske inte är representativ då medelåldern i den svarande gruppen är 

närmare 50 år, är några resultat intressanta. Närmare hälften av männen är fack-

ligt aktiva och 17% sitter i fackliga styrelser på central eller lokal nivå. En över-

vägande del av männen anser att yrket har goda möjligheter till karriär. Den van-

ligaste vidareutbildningen är inom den psykiatriska vården och många är eller 

har varit avdelningsföreståndare eller klinikföreståndare (76 respektive 37%). De 

flesta männen anser inte att det finns några större problem med att vara man i ett 

kvinnoyrke. Det som uppfattas som negativ i yrket är den låga lönen och de obe-

kväma arbetstiderna.  

Den forskning som bedrivs om könsarbetsdelning behandlar i huvudsak kvin-

nors inträde i en utpräglat manlig miljö och med ett klart uttalat kvinnligt per-

spektiv. Forskning som rör män i yrken dominerade av kvinnor är således inte 

speciellt vanliga i det svenska forskarsamhället. Det sker dock en förändring un-

der 1990-talet och ett nymornat intresse kan skönjas då flera discipliner aktuali-

serar frågan. När det gäller manliga sjuksköterskors förhållande till sitt yrke är 

produktionen fortfarande mycket ringa och det är främst i discipliner utanför den 

historiska som ansatser finns. Den arbetarhistoriska forskningen i Sverige är om-

fattande, och redan 1991 gör Lars Edgren och Lars Olsson en översikt av dess 

framväxt och utveckling, där de pekar på olika områden forskningen centrerat 

kring. Ett av dessa områden är Arbetsdelning mellan kvinnor och män.21 Florin, 

Olsson, Sommestad och Wikander är exempel på denna inriktning som dock i 

huvudsak engagerar arbetarklassen och dess kvinnor. 

Gunilla Fürsts Reträtten från mansjobben visar hur kvinnor inom ett industri-

företag fungerar som brytare och extraordinära förutsättningar ges genom att 

man placerar dem på en avdelning med högt kvalificerat arbete som tidigare     

reserveras för män. Det finns sedan länge ett väl inrotat mönster för könsarbets-

–––––––––
21  Berggren (2003), sid. 186. 
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delning på företaget och det visar sig mycket svårt att förbättra kvinnoyrkenas 

arbetsinnehåll. Den uppföljning som senare görs visar att kvinnorna faller till-

baka till de monotona och stressiga arbetsmiljöerna på botten av arbetsorganisa-

tionen så fort de extraordinära åtgärderna slopas. En successiv avtrappning av 

kvinnor inom de traditionella mansyrkena sker följaktligen under under-

sökningsperioden.  

När det gäller andra yrkesgrupper inom sjukvården finns det studier som rör 

könsarbetsdelningen. Vanligast är att läkarkåren skärskådas och här skall jag 

mycket kort lyfta fram statsvetaren Margreth Nordgrens avhandling Läkar-

professionens feminisering. Ett köns- och maktperspektiv. Nordgrens huvudsyfte 

är att se om kvinnors intåg i läkaryrket är orsak till den deklassering som skett: 

förlust av autonomi, ekonomisk devalvering, deprofessionalisering och en poli-

tisk maktreducering. Hon konstaterar att den stora andelen kvinnor inom kåren 

inte är orsak till en deklassering utan att det är andra faktorer som t.ex. en         

reformpolitik med en utpräglad betoning på jämlikhet och jämställdhet som     

orsakerna står att finna. Andelen kvinnor inom läkarkåren är år 2000 39% och 

beräknas 2010 vara omkring 50%.  

Gerd Lindgrens Kamrater, kollegor och kvinnor – en studie av könssegre-

geringsprocessen inom två mansdominerade organisationer fokuserar på integ-

rationen av kvinnor inom FOA (Försvarets forskningsanstalt) och ett industri-

företag i Norrland. De resultat som Lindgren uppnår överensstämmer i stort med 

Fürsts. Det kan dock understrykas att möjligheterna till inflytande, karriär eller 

ekonomiskt utbyte är mycket små trots att kvinnorna kom att utgöra mer än    

hälften av arbetskraften inom vissa yrkesområden.  

De sistnämnda resultaten leder osökt in på historikern Ulla Wikanders bok 

Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880 –1980, som åskådliggör hur det 

manliga förtrycket av kvinnan som tidigare är funktionsmässigt legaliserat och 

institutionaliserat ersätts av könsarbetsdelningen. Vidare konstaterar Wikander 

att typiska kvinnoyrken uppvärderas när de övertas av män samtidigt som det 

omvända sker när kvinnor övertar typiska mansarbeten. Det är främst vid två  

olika tillfällen som kvinnor kan bryta sig in på typiska mansområden. Det ena 

tillfället är när en ny teknik införes, yrket är inte genusbestämt och kvinnor      

används för att bryta männens motstånd mot den nya tekniken. Det andra är när 

kvinnor tas in på områden där en teknik är föråldrad och på väg att försvinna. 

Wikander pekar också på att de mest monotona och slitsamma arbetsuppgifterna, 

i undersökningens slutfas, utförs av kvinnor och att det är könet som avgör lön 

och status och inte arbetsuppgiften. Teoretiskt ansluter sig Wikander till den  

skola som anser att könsarbetsdelningen inom lönearbetets sfär är av stor bety-

delse för kvinnans underordning i samhället. 

Ytterligare en historisk studie av könsarbetsdelning är Christina Florins Kam-

pen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den 

svenska folkskolans lärarkår, 1860 –1906, som fokuserar på småskollärares och 

folkskollärares arbetssituation. Huvudsyftet med avhandlingen är att ge en be-

skrivning och förklaring till könsrelationerna och de konflikter som professiona-

liseringssträvandena inom kåren ger upphov till. Av speciellt intresse är statens 

agerande när det gäller utbildning och lönefrågor. Under hela 1800-talet upp-

muntrar staten tillströmningen av kvinnor till folkskolan för att därefter vid      
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sekelskiftet göra en ideologisk helomvändning. Den propaganda som tidigare ut-

nyttjas för att rekrytera kvinnor överförs nu på män samtidigt som staten påpekar 

att kvinnorna oftare är sjuka och lider av nervösa besvär. Kvoteringen av utbild-

ningen till männens fördel är en annan åtgärd som stärker männens ställning i 

förhållande till kvinnorna. Ovanstående är lysande exempel på hur staten inom 

den offentliga sektorn, medvetet eller omedvetet, kan komma att påverka könsre-

lationen inom ett yrke.  

Om vi nu fokuserar på den omvända processen, dvs. hur män är brytare i 

kvinnligt dominerade yrken, är forskningen mycket sparsam. Ett utmärkt exem-

pel är dock Lena Sommestads avhandling Från mejerska till mejerist. En studie 

av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. I avhandlingen får vi under en hundra-

årsperiod följa mejeriyrkets könsomvandlingsprocess.  Sommestad ser denna för-

ändring ur ett kvinnoperspektiv och huvudfrågan är således varför kvinnorna för-

svinner ur mejerinäringen. Kön/genus ses som en självständig förklaringskate-

gori, dvs. konflikter kring könsarbetsdelningen och de historiskt specifika ideo-

logiska föreställningar som bär upp och legitimerar densamma betonas. Manliga 

och kvinnliga arbeten karaktäriseras inte av sitt konkreta innehåll utan av sin in-

ordning i ett större kulturellt sammanhang. Könsarbetsdelningen ses inte som ett 

utfall av enskilda arbetens innehåll utan som ett resultat av en historisk och    

kulturell process. Det innebär att människor i en specifik historisk situation     

tolkar arbetets innehåll och detta kodas som varande manligt eller kvinnligt. 

Maskuliniseringsprocessen är således en historisk process, i vilken ekonomisk 

och industriell utveckling, kulturell tolkning och politisk konflikt samverkar så 

att skillnader kommer att uppstå mellan könen, skillnader som skapas av de med-

verkande aktörerna.  

Även Lars Olssons arbetslivshistoriska forskning i Den vita piskan, om    

mjölkerskornas förändrade förhållanden inom ett framväxande agrarkapitalistiskt 

produktionssätt är ett gott exempel på hur könsarbetsdelningen förändras i och 

med att nya produktionsförhållanden införs inom jordbruket. Här åskådliggörs 

hur mjölkerskorna, av hävd ett gammalt kvinnoyrke, utmanövreras av män och 

hur de kvinnor som stannar kvar i yrket degraderas. Speciellt avsnittet med in-

förandet av maskinmjölkningen ger ett gott exempel på hur ett från början icke 

könsbestämt arbetsmoment kommer att engagera männen. Resultatet av denna 

process sägs bäst med Olssons egna ord: ”Kvinnors arbete inom den kapitalistis-

ka mjölkhanteringen hade därmed definitivt degraderats till ett okvalificerat, och 

ofta ohälsosamt, arbete, helt underordnat män.”22 Olsson trycker än hårdare på 

samspelet mellan kapitalism och patriarkat än vad Sommestad gör. 

Arbetsdelningens könsproblematik finns dock på andra arenor och i andra 

klasser. Män i minoritet inom medelklassyrken är inget massivt forsknings-

område, men förhoppningsvis blir min studie ett bidrag till denna forskning. 

–––––––––
22 Olsson (1994), sid. 70. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Då avhandlingen är en analys av ett yrke, kommer begreppet arbete att stå i för-

grunden. Jag menar, i likhet med många andra forskare, att det känns rimligt att 

ta utgångspunkten i 1970-talets teoretiska diskussion, ty vid denna tid sker ett 

första genombrott för den teoretiska diskussionen om kvinnors arbete.23 Så i lik-

het med många dåtida feminister tar jag min utgångspunkt i en historiematerialis-

tisk idétradition och mera specifikt från följande välkända passus från förordet 

till Friedrich Engels Familjens, privategendomens och statens ursprung:

Enligt den materialistiska uppfattningen är det i sista hand  

bestämmande momentet i historien: produktionen och 

reproduktionen av det omedelbara livet. Men denna återigen  

är av dubbel natur. Å ena sidan frambringandet av existensmedel,  

av näringsmedel, kläder, bostad och de därtill erforderliga 

verktygen. Å andra sidan frambringandet av själva människorna,  

släktets fortplantning. De samhälleliga institutioner, under vilka 

människorna i en bestämd historisk epok och i ett bestämt land  

lever, betingas av båda slagen av produktion: av å ena sidan  

arbetets, å andra sidan familjens utvecklingsstadium.24

Detta explicit binära historiematerialistiska projekt kom aldrig att fullföljas av 

vare sig Engels, Marx eller efterkommande forskare i den marxistiska tradi-

tionen. Denna kom i huvudsak att fokusera sitt intresse på produktionen, och det 

är främst under de senaste decennierna, med en starkt framväxande feministisk 

rörelse, som den andra storheten, reproduktionen, lyfts fram och projektet kan 

fullföljas.25 När feministiska forskare diskuterar begreppet reproduktion har det i 

regel rört sig om två olika processer. För det första handlar det om hur vi repro-

ducerar våra produktionsbetingelser, och för det andra om den biologiska repro-

duktionen av släktet homo sapiens, dvs. det binära motsatsparet produktion och 

reproduktion. Reproduktionen ses i sin tur som tudelad i en biologisk och en    

social process, där den biologiska syftar på de för kvinnan unika egenskaperna 

som havandeskap, förlossning och amning, medan den sociala berör socialise-

ringsprocessen.26 Gunnel Forsberg beskriver dikotomin produktion/reproduktion 

på följande sätt: 

Produktion handlar om att utvinna råvaror ur jorden och omforma  

dessa till för människan nödvändiga ting. /…/ Reproduktionen  

däremot utgörs av det mänskliga återskapandet. Reproduktionen 

omformar tingen till föda, hem och klädesdräkter och skapar de 

sociala rum genom vilken den fysiska människogestalten formas 

till sociala individer. I produktionen blir tiden linjär, tingen läggs 

–––––––––
23  Johansson (1996), sid. 30. 
24  Engels, sid. 4. 
25  Harding, sid. 11 
26  Barrett, sid. 27. 
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till varandra i lager på lager som varvig lera. I reproduktionen blir  

tiden cyklisk, återskapandet sker i ett ständigt kretslopp som  

jordklotets rörelse i rymden. /…/ Tillsammans bildar dessa  

begrepp, produktion och reproduktion  grunden för den mänskliga 

existensens villkor.27

En fråga som sålunda kommit att sysselsätta många feminister är hur kvinnans 

unika egenskaper inom reproduktionen har påverkat hennes ställning inom       

arbetslivet. Det är en nog så viktig frågeställning i ett samhälle där den grund-

läggande principen för organisationen av arbetet har varit uppdelningen mellan 

produktion och reproduktion.28 De ståndpunkter som forskare omfattat har skiftat 

alltifrån radikalfeministernas inställning att det är reproduktionen som är basen 

för kvinnoförtrycket till de marxistiskt inspirerade inriktningar som menar att re-

produktionen är en form av arbete, om än ett speciellt sådant, och därmed måste 

de sistnämndas utgångspunkt för analys tas i produktionssfären.29 I en initierad 

och intressant diskussion pekar Monika Edgren på begreppsparets användnings-

område. Fördelen ser hon i användandet av reproduktion, som substitut för be-

greppet familj, då såväl könskonflikter i kärnfamiljen som utomstående aktörer 

synliggörs. Nackdelen menar hon är att då 

…begreppen definierar varandra och produktionen är den  

överordnade kategorin kommer det även i denna förståelse att 

slutligen bli produktionens organisation, inte vår uppfattning om  

produktionsordningen eller den mening vi skapat av den, som skall 

förklara den konkreta historiska utformningen av könsrelationerna. 

Det tillåter oss inte att betrakta omsorgsarbete och försörjning som 

ömsesidigt beroende variabler. Eftersom reproduktion är den  

beroende variabeln i begreppsparet ses omsorgsarbete som a priori 

bestämt av försörjningen. För att undvika detta måste det vi kallar 

människors erfarenheter problematiseras. /…/ Ett problematiserat 

uppmärksammande av kvinnors erfarenhet som mödrar kan be-

kräfta kvinnors tillhörighet till hemmet om denna aspekt av livet 

förstås som produktionens baksida, och inte som en ideologisk  

konstruktion.30

Här menar jag att Edgren berör en av feminismens viktigaste och väsentligaste 

frågor. I ett dynamiskt system där delarna interagerar skapar systemets aktörer 

alltid en överordnad kategori. I det kapitalistiska systemet har produktionen ut-

vecklats till en dylik kategori. Men detta är ingen naturlag och i ett mera renodlat 

hermeneutiskt-marxistiskt perspektiv, där 

…man vill kunna rekonstruera de vanliga människorna, de  

–––––––––
27  Acker m.fl, sid. 123 f. 
28  Acker m.fl, sid. 119. 
29  Carlsson (1986a), sid. 15. 
30  Edgren (1994), sid. 46. 
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arbetande massornas, de direkta producenternas levnadsvillkor och 

världsuppfattning under vilken historisk epok det vara må, så räck-

er det inte med att analysera statistiska data om ekonomiska och  

sociala processer eller kvarlevor från det politiska livet. Källbe-

greppet måste vidgas och bli funktionellt i en djupare mening. 

Forskaren kan inte nöja sig med att grunda sin framställning på de 

skriftliga kvarlevorna av de makthavandes åtgärder, eller på en 

analys av data om samhället på en hög aggregeringsnivå. Det som 

här kallas «kollektiv hermeneutik» bör förstås som en metodologi 

för en historievetenskap som vill framställa det förflutna, de 

främmande kulturerna, inifrån och underifrån, ur de mångas och 

maktlösas perspektiv.31

Med ett dylikt perspektiv och med en strikt logisk tolkning, att reproduktionen 

trots allt är en förutsättning för produktionen samt många kvinnors ståndpunkt 

om reproduktivt arbete, borde denna kunna ges statusen som överordnad kategori 

och på så sätt menar jag att människan kan bli den essentiella kategorin såväl i 

den marxistiska teorin som i samhällsbyggandet.32 Omsatt till samhällsnivå kan 

ovan sagda uttryckas med Vicki Johanssons ord, att ”…en grundläggande förut-

sättning för att ett samhälle skall kunna fortleva är att människorna i detta sam-

hälle utför nödvändigt omsorgsarbete.”33 Här menar jag att sjuksköterskeyrket 

mycket väl kan inordnas i den reproduktiva sfären, då det till sin karaktär anting-

en rekonditionerar, dvs. återställer eller upprätthåller människors sociala kompe-

tens, eller ger dem omsorg. I ett dylikt synsätt ligger också en av feminismens 

stora uppgifter, nämligen att lyfta fram kategorin reproduktion, och därigenom 

skapa förutsättningar för ett mera jämlikt och jämställt samhälle. R.W. Connell, 

en annan forskare som också betonar reproduktionssfären, anser att ”[g]enus-

relationerna, dvs. de relationer mellan människor och grupper som organiseras 

inom reproduktionsarenan, är en av de mera betydande strukturerna i alla doku-

menterade samhällen.”34

Med Engels analyspar reproduktion och produktion och med Edgrens tolkning 

utkristalliseras två grundläggande strukturer i det kapitalistiska samhället, arbete 

och familj. Dessa strukturer uppvisar idag en ojämlik arbetsdelning såväl köns- 

som klassmässigt, ett förhållande som skapar påfrestningar och stridigheter men 

också medverkar till att förvandla samhället. Denna köns- och klassarbetsdelning 

skapar i sig ojämlikhet i inkomster och andra värden, men den slutliga fördel-

ningen kommer att vara beroende av samspelet mellan ovan nämnda strukturer 

och alla de politiska åtgärder som påverkar dessa och förhoppningsvis kommer 

detta att framskymta i texten framöver.35 Könsarbetsdelningen har så gamla anor 

att den ofta uppfattas som normal, och en viktig del i det feministiska projektet är 

–––––––––
31  Gerner, sid. 123 f. 
32  För en diskussion om den hermeneutiska marxismen se Gerner, sid. 101 ff. 
33  Johansson (2001), sid. 27.  
34  Connell (1999), sid. 96. 
35  Ds 1993:8, sid. 57. Jonung talar om könsarbetsdelningen, men antagandet att klass skapar  

     ojämlikhet på samma områden är mitt. 
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att avslöja orättvisor så att vi aktivt kan motarbeta förtrycket. För det förhåller 

sig fortfarande så att 

[g]ender divisions are a fundamental and essential feature of the  

capitalist system; arguably as fundamental as class divisions.  

Socialist theory cannot any longer evade that fact that capitalism is 

run by, and mainly to the advantage of, men.36

Denna genusordning råder inte bara inom kapitalistiska produktionsförhållanden 

utan också inom andra organisationsformer för arbetslivet, t.ex. inom den offent-

liga sektorn. På de arenor där dagens kvinna skall tillägna sig sitt oberoende,    

arbetsmarknad och familj, lever traditioner från gamla samhällsstrukturer ännu 

kvar, traditioner som kan förklara mycket av könssegregationen.37

Feministiska idéströmningar 

Under 1970-talet går den kritiska feministiska forskning som utvecklas vid olika 

universitet och för det mesta i symbios med en växande kvinnorörelse under    

beteckningen kvinnoforskning.38 Ansatsen är att lyfta fram kvinnors verklighet 

och att visa att denna verklighet ej är könsneutral. Inom kvinnoforskningen finns 

det inte bara en önskan om att förklara och förstå utan också att förändra. Utmär-

kande för kvinnoforskningen är den tvärvetenskapliga samt den samhälls- och 

vetenskapskritiska inriktningen. Dessa egenskaper är fortfarande idag grund-

pelare i kvinnoforskningen och syftet är enligt Margareta Hallberg att  

… speciellt uppmärksamma kvinnan ur flera olika aspekter;  

historiskt, medicinskt, socialt, psykologiskt o.s.v. Den syftar  

vidare till att utöka den kunskap som vi antar finns idag, kritisera  

och korrigera felaktiga, fördomsfulla eller otillräckliga teorier,  

eller upptäcka förhållanden och samband, som tidigare inte varit 

kända.39

Det faktum att kvinnor utsätts för ett samhälleligt förtryck samt att deras historia 

osynliggjordes utgör två av de huvudfåror utefter vilka kvinnoforskningen ut-

vecklas. 

I och med 1968 års studentrevolt kommer mycket av inriktningen och innehål-

let i kvinnoforskningen att förändras och frågeställningar centreras kring över-

gripande strukturella begrepp som patriarkat och kapitalism. Många kvinnliga 

marxistiska forskare kommer att synliggöra den kvinnliga underordningen i 

samhället men upptäcker samtidigt att den marxistiska teorin inte innefattar 

kvinnan som kategori och att klassfrågan är överordnad könsfrågan. Detta      

–––––––––
36  Connell (1987), sid. 104. 
37  SOU 1990:44, sid. 74 samt Hartmann (1981), sid. 7. 
38  Månsson, sid. 211 ff. 
39  Hallberg, sid. 67. Hallberg indelar könsrelaterad forskning i tre kategorier; kvinnoforskning,  

     genderforskning samt feministisk forskning. Kap. III Feminism som forskning, sid. 63 – 94. 
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faktum framkallar en brytning mellan feminister och marxister, vilket i förläng-

ningen leder till att det under 1970-talet utkristalliseras tre teoretiska riktningar 

inom det socialistiska lägret utefter vilka kvinnoforskningen utvecklas, fördjupas 

och förändras. Mellan dessa tre; radikalfeminismen, marxistisk feminism och  

socialistisk eller historiematerialistisk feminism råder inga vattentäta skott utan 

det är mycket som förenar dem, likväl är skillnaderna så stora att en kategori-

sering är nödvändig. 

Ytterligare en inriktning av feminism är liberalfeminismen som tar sin ut-

gångspunkt i liberala ideal. Människan ses här som en individualistisk och ratio-

nellt agerande agent som strävar efter värdighet, jämlikhet, självförverkligande 

och autonomi. Denna strävan utsträcks till alla medborgare och inkluderar även 

kvinnan. På så sätt blir kvinnokampen en del av en större jämlikhetskamp. Den 

liberala grundideologin ligger på detta sätt fast och bekräftas egentligen bara av 

de feministiska kraven.40 I liberalfeminismen ses således kvinnan som en full-

värdig medborgare i samhället. I synen på kön är kvinnor och män lika på så sätt 

att de delar den grundläggande egenskapen i den mänskliga naturen som för-

nuftskapaciteten utgör.41 I arbetslivet lyfter  liberalfeminister fram kvinnors lägre 

löner, kvinnors sämre karriärmöjligheter samt omständigheter som hämmar 

kvinnors tillträde till manligt dominerade medelklassyrken. Här pekar den mo-

derna liberalfeminismen på att hämmande faktorer för kvinnors individuella fri-

het skall upphävas.42 I denna liberala medelklassfeminism gäller det att kvinnor-

na uppnår samma status som männen på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis vill jag kortfattat lyfta fram två feministiska positioner som är 

relaterade till problemet om kvinnor och män i grunden är lika eller olika, vilket 

inom feminismen går under beteckningen likhets- eller särartsfeminism. Jag ger 

exempel på två olika inriktningar som grundar sig på detta synsätt. Den humanis-

tiska feminismen tar sin utgångspunkt mot ett patriarkalt synsätt där kvinnan ses 

som passiv, beroende och svag. Kvinnorna revolterar mot denna femininitet och 

anser sig ha samma rätt till den offentliga sfären som mannen. När kvinnorna 

frigör sig från bojorna av denna traditionella femininitet, deltar fullt ut i den     

offentliga sfären, när en separat kvinnosfär upphör att existera och samma möj-

ligheter ges till kvinnor som till män kan man tala om kvinnans frigörelse. Den 

gyrocentriska feminismen är en kritik av den humanistiska feminismen. I denna 

skola står kvinnliga erfarenheter i centrum, och kvinnliga värden ställs mot en 

manlig kultur av våld och individualitet. De kvinnliga värden som är relaterade 

till reproduktionssfären, moderskapet, omsorg m.m. står i förgrunden. Män och 

kvinnor värderas olika och i ett nollsummespel utgörs kvinnans frigörelse av en 

uppvärdering av de kvinnliga värdena samtidigt som de manliga nedvärderas. 

Feminismen i det svenska samhället utvecklas utifrån dessa olika typer och 

kommer naturligtvis att även i fortsättningen uppvisa olika inriktningar beroende 

på faktorer som generation, klass och etnicitet.   

–––––––––
40  Hallberg, sid. 48 f. 
41  Gemzöe, sid. 37 f. 
42  Gemzöe, sid. 77 f. 
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Maskulinitet

Den intensiva feministiska forskning som bedrivs under de senaste decennierna 

driver fram en självkritisk manlighetsforskning. En av pionjärerna är sociologen 

Robert W. Connell. Med ett i det närmaste tvärvetenskapligt angreppssätt och 

med idéer förankrade i en social verklighet utvecklar han sin tankegång om   

maskulinitet.43 Det intressanta med Connells forskning är, enligt min mening, att 

han utvidgar förståelsen för patriarkatets dominans. Men innan jag redogör för     

Connells teoretiska bygge vill jag säga några ord om begreppet patriarkat som i 

feminismen är symbol för manligt förtryck.  

Patriarkat och patriarkatsteorier dissekeras under många år av feminister och 

är fortfarande idag omtvistade begrepp som långtifrån omfattas av alla. Ett      

embryo till begreppets språkliga ursprung härleds förmodligen till den romerska 

familjestrukturens uppbyggnad, pater familias, i vilken mannen är familjens 

överhuvud och förmyndarskapet över kvinnan ligger hos antingen hennes man 

eller hos fadern.44 Det är dock först i och med Max Webers forskning som       

termen patriarkat kommer till användning i forskarsamhället och då för att be-

skriva en struktur, där fadern genom kontroll av den ekonomiska produktionen i 

hushållet och genom ett socialt nätverk av släktrelationer dominerar de övriga 

familjemedlemmarna.45

Inom den historiska disciplinen lever begreppet främst vidare bland arbetar 

historiker i formen patriarkalism och används  vid beskrivandet av fabriksmiljö-

er i den tidiga industriella framväxten i Sverige och ofta relateras begreppet till 

bruksmiljöer. Här diskuteras främst förhållandet mellan den som köper och den 

som säljer arbetskraft och de förstnämndas förmåga att upprätthålla kontroll över 

de sistnämnda genom ett kontrollsystem som bygger på 

…upplåtande av arbetarbostäder, beviljande av naturaförmåner, 

sjukbidrag, pensioner, penninglån m.m. På detta sätt ökar 

arbetarnas direkta beroende av företaget. Den patriarkalistiska  

ideologin vill skapa en bild av företaget som organisk enhet,  

präglad av intressegemenskap mellan arbetare och arbetsgivare.  

Facklig verksamhet ses som en onödig inblandning utifrån och  

tolereras vanligtvis inte.46

Inom kvinnoforskningen kommer patriarkat som begrepp att exploateras av de 

tidiga radikalfeministerna som en teori om ”…patriarkatet som en överkategori 

av manlig dominans.”47 Det är främst inom feministiska inriktningar med marx-

–––––––––
43  Frangeur, sid. 23. 
44  Strandberg-Olofsson, sid. 32.  
45  Barrett, sid. 17. 
46  Johansson (1982), sid. 24. 
47  Barrett, sid. 18. 
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istiska förtecken som patriarkat diskuteras, och då ofta hur begreppet relateras till 

kapitalismen. Dessa båda begrepp, patriarkat och kapitalism, problematiserar 

ofta frågan om systemens inbördes förhållande huruvida kapitalismen av idag är 

ett patriarkat, om patriarkatet är oberoende av kapitalismen eller om, som i fallet 

med tvåsystemteorin, patriarkatet ingår i en symbios med kapitalet.48 Begreppets 

disparata betydelse gör det angeläget att precisera och definiera det, ty än idag 

kan man stöta på en sammanblandning av begreppsanvändandet. Patriarkat dis-

kuteras livligt bland feminister inom historiedisciplinen och det är också bland 

dessa som patriarkatsteorier förkastas med motiveringen att de är  ahistoriska och 

universella, vilket bl.a. Monika Edgren ger uttryck för i sin avhandling, Tradition 

och förhandling, där hon skriver att 

[f]lera forskare som arbetar med könsperspektivet har funnit den 

abstrakta nivån, alltså patriarkatsteorier som grund för kvinnors  

generella underordning, inte så lätt att föra ner till en historisk 

nivå, alltså till människors erfarenhet, därför att det saknas förmed-

lingar. Det övergripande problemet med abstrakta teorier är att det 

är svårt att synliggöra människors handlande.49

En annan motivering till att förpassa patriarkatsbegreppet till historiens soptipp 

ger Harriet Holter, då hon menar att det har något gammaldags över sig och inte 

passar att användas i en maktanalys, där den manliga dominansen är dold, ty de 

gamla patriarkaten är öppna och institutionaliserade system.50 I den mån patriar-

kat används av mig bör begreppet ses mera deskriptivt än analytiskt men som ett 

system av manlig dominans och kvinnlig underordning. Jag anser att patriarkat 

bör ses på det sätt Anna G. Jónasdóttir ger uttryck för när hon konstaterar att 

’[p]atriarchy’ (or male-dominated society) as a general or  

comprehensive historical social organization can be said to  

correspond to ‘class society’ in the established Marxist sense of  

the term. Thus it is a question of a general historical concept that  

need not to be seen as universal in an ahistorical sense. Class  

society is also assumed (by Marx) to refer to ‘most societies we  

know of’ but class societies are presumed to have originated in  

history and are supposed to come to an end through political  

struggle, which many also think is true for male dominated  

societies.51

För att nu återgå till Connell så menar han att en förutsättning för att förstå 

maskulinitet är att vi kan se könsrelationerna i samhället. Maskulinitet definierar 

Connell, om det nu över huvud taget är möjligt att definiera termen kortfattat, 

–––––––––
48  Barrett, sid. 17 ff. Två-system-teorin behandlas längre fram. 
49  Edgren (1994), sid. 44 se även C. Carlsson m.fl. i Kvt 1983:1, sid. 55 – 69 samt Ericsson (1993),  

       sid. 10. 
50  Acker m.fl, sid. 69. 
51  Jónasdóttir (1994), sid. 60. 
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som ”…simultaneously a place in gender relations, the practices through which 

men and women engage that place and effects of these practices in bodily ex-

perience, personality and culture.”52 I könsrelationerna, men också i de sociala 

praktiker som män och kvinnor nyttjar för att få en plats i samhället, formas så-

lunda maskuliniteten. Då reproduktionsarenan är en av de viktigaste strukturerna 

i samhället, kommer praktiker i denna struktur, när människor skapar sin histo-

ria, inte att bestå av isolerade tilldragelser. Människors handlingar omformas till 

större kluster, och när Connell talar om maskulinitet och femininitet talar han om 

den inbördes ställning som blir utfallet av könens tillämpning i verkligheten eller 

med Connells egna ord ”…konfigurationer av genuspraktik.”53 Connell menar att 

vi måste se begreppet konfigurationer i processtermer, och med en dynamisk in-

ställning till hur praktiken formas, kan vi tala om maskulinitet och femininitet 

som genusprojekt.54 Maskulinitet, men även femininitet, blir således viktiga pro-

jekt i genusstrukturen och naturligtvis i samverkan med andra strukturer som 

klass och ras, men det är genom kunskap om könsrelationerna som vi kan få 

kunskap om maskuliniteten.55 Den senare problematiken uttrycker Connell på 

följande sätt: ”För att förstå genus måste vi därför hela tiden se längre än till    

genus. Samma sak med det omvända. Vi kan inte förstå klass, ras eller globala 

orättvisor utan att hela tiden se till genus.”56 Könsrelationerna är till sin natur   

historiska och som sådana skapas och förnyas de i en politisk process som i sin 

tur influerar de sociala förändringarna i samhället. Men denna könsrelation vilar 

på det strukturella faktum att globalt dominerar män över kvinnor. Denna hege-

moniska maskulinitet skapas alltid i relation till underordnade former av masku-

linitet men också i relation till kvinnor.57

Begreppet hegemoni lånar Connell från Antonio Gramscis klassrelaterade 

analyser. Gramsci vill visa på de mekanismer som bourgeoisien använder för att 

utöva sin dominans i samhället. Det är främst de kulturella aspekterna som lyfts 

fram och de sociala relationerna blir i analysen viktigare än produktivkrafterna. 

Men den absoluta förutsättningen för bourgeoisiens dominans är ändå ekono-

misk. Med hjälp av institutioner som skola, kyrka och massmedia kan agendan 

styras och tack vare de underordnade klassernas samtycke uppnås hegemoni. Då 

den hegemoniska dominansen vilar på ett samtycke, är den inte fullständig eller 

petrifierad utan måste hela tiden skapas och återskapas.58 Connell betonar att be-

greppet hegemoni på intet sätt refererar till våld av något slag men medger att det 

finns ett, om än problematiskt, samband mellan hegemonisk maskulinitet och 

patriarkalt våld.59 Om Gramscis intresse är att visa på hur en klasstruktur repro-

duceras, så är Connells att visa en reproduktion av en genusordning. 

–––––––––
52  Connell (1995), sid. 71. 
53  Connell (1999), sid. 96. 
54  Connell (1999), sid. 96. 
55  Frangeur, sid. 24. 
56  Connell (1999), sid. 99. 
57  Connell (1987), sid. 183. 
58  Leffler, sid. 53 f. 
59  Connell (1987), sid. 184. 
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Det är således med hjälp av en kulturell dynamik som en grupp hävdar och 

upprätthåller ledningen i samhället. Hegemonisk maskulinitet definieras som 

”…den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepte-

rade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”60 Vid en viss historisk tid-

punkt finns det därmed alltid en form av maskulinitet som kulturellt höjer sig 

över en annan. Connell betonar dock att det inte behöver vara de mest märkbara 

individuella företrädarna för den hegemoniska maskuliniteten som är de mäkti-

gaste utan han hävdar samtidigt att det förmodligen finns någon form av kor-

respondens mellan kulturella ideal och institutionell makt på ett kollektivt plan. I 

det hegemoniska maskulinitetsmönster som växer fram finns en allmänt accepte-

rad strategi, och det är när villkoren i denna utmanas och när basen för patriarka-

tets försvar förändras, som en ny hegemoni kan byggas upp. De underordnade 

maskulina grupperna som utmanar den rådande hegemonin kan i sin tur bli ut-

manade av kvinnliga grupper, och hegemoni blir på så sätt en historisk föränder-

lig relation. Hegemonisk maskulinitet konstrueras hela tiden i relation till både 

kvinnor och underordnade maskuliniteter. Antalet män som tillägnar sig det he-

gemoniska mönstret och tillämpar det i sin helhet behöver inte vara stort men i 

regel finns det ett stort antal som profiterar på de patriarkala vinsterna. Just det 

sistnämnda är huvudanledningen till att många män blir delaktiga i det hegemo-

niska projektet.61

I Connells teorier kan vi finna tankegods från såväl Platons idélära som    

Thomas Kuhns paradigmteorier. I Platons anda finns en tanke att det i varje 

samhälle finns någon form av idealbilder, i detta fall av manlighet, och i Kuhns 

fall finns förändringsperspektivet på hur den hegemoniska maskuliniteten ut-

manas och förändras. Problemet med det senast nämnda begreppet ligger för-

modligen i själva avgränsningen samt på vilka grunder maktbasen konstitueras. 

Just avgränsningen av den hegemoniska maskuliniteten är, enligt min mening, en 

svårighet i Connells tänkande. Det står aldrig riktigt klart vad som konstituerar 

den hegemoniska maskuliniteten. Connells teori kan dock vara fruktbar att an-

vända om vi, som i Renée Frangeurs fall, koncentrerar oss på en specifik fråga, 

gifta kvinnors rätt till arbete, och analyserar klart avgränsade grupper av kvin-

nors och mäns strategier i denna fråga. Här ligger utgångspunkten klar, nämligen 

att den hegemoniska maskuliniteten innefattar idén att kvinnor bör ge upp sitt  

arbete när de gifter sig.62 Fokuseringen på manliga och kvinnliga strategier i 

könsrelationerna är en av grundbultarna i Connells teori och kommer fortsätt-

ningsvis att bli en viktig del i denna framställning. Betonandet av reproduktions-

sfärens vikt i människans historieskapande process är också en ståndpunkt jag 

delar med Connell. 

–––––––––
60  Connell (1999), sid. 101. 
61  Connell (1995), sid. 101ff. Connell använder ordet ”complicity” i Masculinities, här översatt med 

     delaktiga.  Frangeur använder ordet medlöpare som hon i sin tur transformerar till  

     medelvägsmanlighet. En mer a tillspetsad översättning vore att använda ordet medbrottsling. 
62  Frangeur, sid. 12 ff. 
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Feminism och kön 

Begreppen feministisk teori – feministisk forskning får och har nästan fått lika 

många definitioner som det finns avhandlingar skrivna om detsamma. Utmär-

kande för de flesta är att feminism i båda ses som både en teoretisk och praktisk 

praktik, dvs. feministisk teori har både inom- och utomvetenskaplig relevans.63

Jag ansluter mig till den definition Margareta Hallberg ger av begreppet feminis-

tisk forskning, när hon klassificerar könsforskning i kategorierna kvinnoforsk-

ning, genderforskning och feministisk forskning, som utgående från att 

[f]eminism är både en teori om kvinnoförtryck och en politisk 

rörelse för frigörelse och makt. Feminism innebär en specifik  

förståelse av objektet ’kvinna’ eller ’kön’, i relation till andra 

objekt som exempelvis ’man’, ’samhälle’, ’arbetsdelning’, ’makt’.  

Feministisk forskning konstituerar sitt objekt inom ett feministiskt  

nätverk, som anger att forskningen baseras på feministiska  

ståndpunkter, idéer, värderingar eller teorier. /…/ feministisk  

forskning utgår från det forskande subjektets, den feministiske 

forskarens, värderingar, världsbild och vetenskapssyn. Även om 

forskningen förstås som en social aktivitet, och subjektet därige-

nom som insatt i och beroende av det sociala sammanhanget, så 

betonas den subjektiva nivån. Forskningsobjektet behöver inte 

vara kvinnan - det kan lika gärna vara mannen, maskulinitet, man-

lig dominans, manlighetssymboler, och/eller historiska, sociala, 

kulturella fenomen där könsaspekter antas vara väsentliga. /…/ 

Väsentligt är att forskaren är feminist, inte (enbart) kvinna. Forsk-

ningsområdet motiveras antingen (forsknings) politiskt eller epis-

temologiskt, och naturligtvis helst både och. Antingen berättigas 

den feministiska forskningen således av rättvisekrav och/eller av 

den sociala nyttan – för feminister, kvinnor eller samhället i stort. 

Eller också berättigas den av kunskapsteoretiska argument som att 

kunskapens innehåll påverkas, förändras och/eller förbättras       

genom feministers forskning.64   

Mycket av den begreppsdisharmoni som finns inom den feministiska forsk-

ningen kan nog relateras till den explosionsartade utveckling som forskningen 

uppvisar under de senaste decennierna. Det bör dock påpekas att en forskning 

som diskuterar periodisering, klassificering samt historisk utveckling förvisso 

uppnått en viss mognad. Ett begrepp som belyser denna disharmoni och som 

skärskådats grundligt och återkommande är kön.

–––––––––
63  Hallberg, sid. 46. 
64  Hallberg, sid. 69 f. 
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Kön visar sig vara ett mycket problematiskt begrepp inom forsknings-

området.65 Inom den anglosaxiska kulturkretsen skiljer forskare mellan begrep-

pen sex och gender, där sex syftar på det biologiska könet och gender på det    

sociala könet. Gender innefattar såväl sociala som psykologiska och kulturella 

aspekter av motsatsparet manligt/kvinnligt, medan sex hänförs till fysiologiska 

skillnader. I svensk forskning är idag begreppet genus däremot allmänt veder-

taget på bekostnad av gender, mycket tack vare Yvonne Hirdmans envetna       

argumentering för det förstnämndas överlägsenhet. Hirdman menar att det är 

svårt att värja sig mot engelskans gender och att vi bör använda genus som be-

grepp istället för socialt kön.66 Användandet vacklar dock och det är först i slutet 

av 1980-talet som genus får en mera omfattande genomslagskraft.67 Hirdman an-

ser dock att det finns en vetenskaplig vinst att hämta hem genom att använda   

genus istället för socialt kön, ty 

[b]egreppet  »socialt» har blivit så utnött inom samhällsvetenska-

pen att det ofta får en sorts slaskfunktion, en hink som man kan 

hälla det mesta i. Och varför »socialt», varför inte »kulturellt»? 

Det är min ena invändning. Den andra gäller ordets implicita diko-

tomiserande funktion: suggererar inte begreppet »socialt kön» 

fram bilden av det »sociala» som ett plagg, en klänning eller ett 

par byxor som träs över en biologisk kropp? /…/ Innan genus har 

blivit »gender» kunde vi kanske inspireras av vårt vetenskapligt 

tomma begrepp till självständigt tänkande.68

Inställningen är vacklande mellan feministiska forskare och många är av den 

åsikten att begreppet kön är betjänt av en dikotomisering av sex/gender, medan 

andra anser att gender bör överges. Tendensen under 1980- och 1990-talet är att 

bruket av gender ökar och därmed också problematiseringen av distinktionen   

biologiskt och socialt kön. Problemet i denna distinktion är hur de självständiga 

kategorierna sex och gender, som på något sätt är förbundna med varandra,    

existerar i förhållande till varandra. Lösningen av detta dilemma pendlar mellan 

ytterligheterna hur det biologiska könet existerar förhållandevis oberoende av det 

sociala, via en tes om en dialektisk påverkan mellan och inom de båda kategori-

erna, till en uppfattning där det biologiska könet ses som tämligen underordnat 

men inte oväsentligt. Judit Butler hävdar att sex som begrepp kan slopas, då gen-

der i sig redan innefattar allt.69 Den feministiska teoretikern Denise Thomson kri-

tiserar i sin tur användandet av den abstrakta gender-termen utifrån ett politiskt 

praktiskt perspektiv. Hon anser att det finns risk att fokus riktas mot ett omfat-

tande definierande av begreppen sex – gender samt ett framhållande av skillna-

–––––––––
65  Hallberg, sid. 97 ff. Följande redogörelse om kön är grundat på Kapitel IV Kunskap och kön om  

     inget annat anges. 
66  Hirdman (1988), sid. 50 f. 
67  Gothlin, sid. 4. 
68  Hirdman (1988), sid. 50 f. 
69  Gothlin, sid. 10. För en utförligare diskussion se Judith Butlers Gender Trouble: Feminism and 

     the Subversion of Identity. 
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der mellan de båda begreppen istället för en betoning på det som är väsentligt, 

dvs. existensen av ett påtagligt kvinnoförtryck. Hon propagerar således för ett 

användande av begreppet sex i en anglosaxisk kontext, ty en låsning till gender 

gör att något vi alla upplever och känner till blir svårtillgängligt och benägenhe-

ten hos folk att fjärma sig från problemet ökar. I en fransk kontext har gender 

aldrig framstått som ett naturligt alternativ,  utan det är ofta omskrivningar, av 

typen ”différence des sexes” och ”différence sexuell” som filosofen Geneviève 

Fraisse lanserar, som dominerar. Könsskillnad och andra sammansättningar i 

franskan liknar mycket den skola i Norden som med fördel använder kön i olika 

kombinationer. I den senare traditionen uppfattas kön som ”…socialt förmedlat 

och historiskt föränderligt, dvs. inte fattat essentialistiskt.”70

I och med att nya kategorier och tolkningar tillförs den feministiska forsk-

ningen måste dessa på något sätt relateras till befintliga begrepp och här finns 

uppenbart en risk att fastna i ett introvert begreppsanalyserande. Det finns alltid 

en utveckling inom alla forskningsområden mot vad vi kan kalla för begrepps-

purism, dvs. en önskan om att bringa ordning i ”verktygslådan”, vilket t.ex.      

Hallbergs Kunskap och kön är ett bra exempel på. Begrepp är ju de verktyg som 

forskaren förfogar över för att förklara en komplex verklighet. De begrepp som 

används menar jag därför också måste vara hjälpmedel som förenklar förståelsen 

av en svårgripbar verklighet och inte fungerar tvärtom. Det får dock inte glöm-

mas bort att det är genom klassificeringar, begreppspreciseringar och teoretiska 

analyser som den feministiska forskningen, i likhet med annan forskning, förs 

framåt. Jag ansluter mig till Thomsons tankesätt och menar att i en svensk kon-

text är kön ett bättre begrepp än både genus och gender. I begreppet socialt kön 

väcker inte heller, enligt min mening, ordet socialt några associationer till slask-

hinkar eller klädesplagg utan snarare till mänskliga aktiviteter av samarbete och 

samhälleligt engagemang. Jag anser dock att uppgiften måste vara att göra be-

greppet kön och bestämningar till detta begripliga för omgivningen, eller som 

Harriet Holter uttrycker det 

[f]ör egen del föredrar jag ordet ’kön’ framför ’genus’, dels därför 

att jag med tiden har kommit fram till att en analytisk skillnad 

mellan socialt och biologiskt kön kan vara olyckligt, dels för att 

ordet ’genus’ fjärmar kvinnoforskningen i onödan från vanligt folk 

som kan vara intresserade av vad denna forskning har att  ge.71

Förhoppningsvis är nu positionen på kartan fastlagd och de feministiska grund-

skären markerade. Nu återstår att precisera frågeställningarna och fastlägga de 

metodiska ansatserna. 

–––––––––
70  Gothlin, sid. 12. 
71  Holter, sid. 101. 
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Problemställningar, metod och disposition 

Problemställningar och metod 

Denna undersökning fokuserar främst på arbetslivet, medan familjesfären liksom 

i Ulla Wikanders avhandling om Gustavsberg, i stort sett kommer att vara ute-

lämnad. I likhet med Wikander kommer jag att ha kvinnors obetalda arbete och 

deras låga värdering som den fond mot vilken sjuksköterskeyrket utformas och 

inom vilket könsrelationerna äger rum.72  Det kan då återigen vara på sin plats att 

peka på den höga andelen deltidsarbetande kvinnor inom sjuksköterskekåren 

som antyder att kvinnorna fortfarande kan antas ge upp viktiga värden inom yr-

keslivet för hemarbetet. Fransséns undersökning styrker ett dylikt synsätt samti-

digt som hon också pekar på att deltidsarbetet från kvinnornas sida är självvalt.73

Inger Ohlsson, tidigare ordförande i SHSTF, är inne på samma tankegångar och 

belyser detta kvinnliga dilemma när hon i en intervju 1987 tror att 

… flertalet av våra medlemmar faktiskt inte är beroende av sitt  

arbete för ekonomisk försörjning. Deras lön är något som tillförs  

som en extrapott i familjebudgeten. I regel är den nödvändig,  

men den utgör ändå inte ryggraden i försörjningen. Huvuddelen  

av våra medlemmar jobbar ju deltid. Det blåser under  

föreställningen att deras jobb inte är särskilt viktigt och 

nödvändigt.74

Idag föreligger inga större hinder att arbeta deltid, men under 1950-talet när,   

gifta kvinnor skall lockas till deltidsarbete inom sjuksköterskeyrket, gör sambe-

skattningen det mindre attraktivt. Enskilda sjuksköterskor klagar vid denna tid 

också på möjligheterna att erhålla hemhjälp, då den ”…är för dyrbar och okunnig 

– om den överhuvudtaget går att uppdriva – och daghemmen för få – och stänger 

för tidigt.”75 Det senare pekar på betydelsen av yttre inverkan för hur ett yrkesliv 

påverkas. Med detta vill jag säga att det omgivande samhällets utveckling och 

statens roll i det hela måste belysas speciellt med tanke på den senares roll som 

stor arbetsgivare inom hälso- och sjukvården.  

Arbetsmarknaden och speciellt de där förekommande könsintegrationsproces-

serna är viktiga att lyfta fram för att eventuellt kunna öka kunskapen om könsre-

lationerna och på så sätt kunna underlätta framtida integreringsförsök. Den 

forskning som berör könsintegration på arbetsplatser inriktar sig främst på hur 

kvinnor integreras inom manligt dominerade yrken, och ofta sker detta utifrån ett 

kvinnoperspektiv. Forskning som beskriver den omvända processen, dvs. hur 

män integreras inom typiskt kvinnliga yrken, är sparsam för att inte säga obe-

–––––––––
72 Wikander (1988), sid. 24 f. 
73 Franssén, sid. 180, 183 samt 199 för en definition av vad som innefattas i begreppet hemarbete. 
74 Olsson (1987), sid. 155. 
75 TfSs 1954:21, sid. 666 samt TfSs 1958:11, sid. 422. 
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fintlig inom de flesta discipliner som sysslar med arbetsmarknadens köns-

problematik. Min intention är därför att, som tidigare framhållits, belysa mäns 

inträde i den svenska sjuksköterskekåren, ett yrke som ända fram till 1953 är i  

total avsaknad av män. Först 1951 öppnas yrket upp för män och den kronolo-

giska avgränsningen faller därför naturlig till att omfatta en period från krigs-

slutet 1945 fram till dags dato. På vilket sätt skiljer sig en integration av män i ett 

kvinnodominerat yrke, från en integration av kvinnor i ett mansdominerat yrke, 

och vilka likheter och skillnader vi kan finna är en frågeställning som blir uttalad 

även om undersökningen inte är explicit komparativ. Hirdman pekar på att ju 

mer könsintegrerat ett samhälle blir, desto tydligare blir könskonflikten: 

Konflikten uppträder därför att kvinnor kommer in på mäns  

områden, gör mäns arbeten, kräver mäns rättigheter  

(eller, nota bene, förväntas kunna göra det) – dvs.  

genussystemets mönster ifrågasätts. Ty integrering innebär  

att båda kön sic är på samma platser, gör samma saker och  

följaktligen har samma egenskaper. Därmed ifrågasätts den  

manliga normeringens logik.76

Inom sjuksköterskeyrket kommer således män in på kvinnors område och gör 

kvinnors arbete, och ”genussystemets” mönster blir ifrågasatt även nu.  

Undersökningen kommer alltså främst att försöka belysa könsrelationerna 

inom ett kvinnodominerat yrkesområde och att försöka ge några perspektiv på 

hur sjuksköterskeyrket påverkas av denna interaktion. Under hela undersök-

ningsperioden kommer antalet män aldrig att överstiga åtta (8) procent av den 

totala andelen sjuksköterskor. Vilken strategi kommer denna lilla minoritet att 

välja. Finns det egentligen några mönster som är utläsbara? Finns det några om-

råden, beteenden eller strategiska val som kan tänkas ha påverkat eller förändrat 

kollektivets förhållningssätt när män blir aktörer på arenan? Även kvinnornas 

strategier kommer att granskas. Hur förhåller sig kvinnorna till att deras monopol 

på yrket försvinner?  

Vårdarbete idag är mycket specialiserat och mångomfattande och ställer höga 

krav på kompetens. En aspekt som dock aldrig kan tänkas bort utan är kärnan i 

arbetet är mötet med patienten, och i detta möte ligger också en av de specifika 

och unika egenskaper som utmärker arbetet, omsorgen eller omvårdnaden och att 

alltid sätta patienten i centrum.77 Som vi tidigare pekat på ger könstillhörighet 

alltid upphov till skilda beteendemönster vid vissa historiska tillfällen och i ett 

givet samhälle. Vissa av dessa mönster är dock mer bestående än andra och i ett 

längre tidsperspektiv är det inte helt fel att påstå att omvårdnad/omsorg är funk-

tioner som alltid sysselsatt kvinnor och fortfarande gör det. Inom den offentliga 

sektorn är arbetsdelningen den att män oftast innehar chefsposterna och sköter 

–––––––––
76 Hirdman (1990), sid. 82. 
77 Franssén, sid. 59 ff. Omsorgsbegreppet är ett mycket omtvistat begrepp och det finns ett otal antal 

    definitioner. Franssén för en initierad diskussion och är en god inkörsport till ett mera 

    omfamnande tillgodogörande av begreppet.  
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administrationen medan kvinnor i regel står för själva omsorgsarbetet.78 Jag tar 

min utgångspunkt i detta faktum och att det till stora delar mest är kvinnor som 

upplever och tar ett reellt ansvar för den faktiska omsorgen. Ett dylikt synsätt gör 

att omsorg kan utkristalliseras som en specifik kvinnofråga och att vi samtidigt 

kan konstatera att det är kvinnorna som besitter kunskaperna och erfarenheterna.  

Omsorg är dock ett begrepp som definieras på många olika sätt. Kari         

Waerness ger en definition som jag menar ökar förståelsen för begreppets om-

fattning och innehåll. Hon menar att omsorg ses i tre olika former i våra relatio-

ner. Ömsesidigt utbyte råder när två parter eller fler utbyter omsorg och där båda 

är förmögna att utföra densamma. Denna relation är således symmetrisk och den 

omsorg som ges kommer att återgäldas. Personlig service är däremot en asym-

metrisk relation, i vilken båda är förmögna att ge omsorg men utfallet är sådant 

att ena parten ger mer än hon får tillbaka. Den tredje formen, omsorgsarbete, är 

en relation där en part inte kan utföra vissa behov utan är beroende av en annan 

för att få omsorg. Det finns en diskussion om huruvida alla tre formerna bör be-

traktas som arbete eller om det endast är den sistnämnda formen som omfattas. 

Gränsdragningen är svår mellan omsorgsgivande och omsorgsarbete. Waerness 

gör en skillnad dem emellan medan andra inte gör det.79 Jag väljer att inte för-

djupa mig i den diskussionen utan konstaterar att den tredje formen väl omfattar 

det område jag ämnar behandla, och här får jag hjälp av Waerness som även    

kategoriserat omsorgsarbetet inom den offentliga sektorn. Hon indelar omsorgs-

arbetet i den offentliga sektorn i tre kategorier:

Omsorgsarbetet knyts till tillväxt eller resultat.

       Resultaten kan åstadkommas på kortare eller längre sikt. Ty- 

       piska omsorgsrelationer där man kan förvänta sig resultat på  

       längre sikt: lärare – elev, barndaghemspersonal – barn, och i  

       vissa sammanhang psykiatiker/psykolog/socionom – klient.  

       Den kortsiktiga resultatorienterade omsorgen återfinns bland  

       annat på akutsjukhuset.

Omsorgsarbete knutet till status quo – läge eller stillastående.

       Här leder inte omsorgsarbetet till att mottagaren kan dra  

       försorg om sig själv eller blir oberoende, utan har som mål att  

       upprätthålla en viss funktionsnivå och/eller undvika en  

       förvärrning. Institutioner för kroniskt sjuka och handikappade  

       kan ses som typiska verksamheter för denna  typ av 

       omsorgsarbete. 

Omsorgsarbete knutet till situationer präglade av tillbakagång.

        Omsorg om döende människor är den mest typiska  

        omsorgsrelationen inom denna kategori. Till skillnad från   

        omsorgsrelationerna i kategori 2 är omsorgsutövarna (och i  

        många fall även mottagarna ) i denna typ av relationer klara  

        över att processen har ett negativt förlopp. 

–––––––––
78 Waerness, sid. 6. 
79 Johansson (1996), sid. 43 f. 



41

Waerness pekar vidare på att det beträffande löner, status och inflytande främst 

är i de kategorier, där kvinnor utövar konkret omsorgsarbete, som vi finner låg-

löneyrken med låg status samt låg inflytandegrad.80 Den som idag inom svensk 

sjukvård hävdar omsorgsfrågor märker snart att de arbetar i ett kärvt klimat, ty 

”[e]ftersom den resultatorientering som dominerar inom vårdyrkena är knuten till 

dominerande samhällsvärderingar som effektivitet och teknisk rationalitet kom-

mer den resultatlösa omsorgen alltid att prioriteras lägst.”81 Waerness problema-

tiserar inte det faktum att även män numera valt ett omsorgsrelaterat yrke utan 

nöjer sig med att presentera den vertikala segregationen. Det blir därför intres-

sant att se hur manliga sjuksköterskor förhåller sig till omsorgsarbetet och even-

tuellt se om det förekommer några tendenser till könssegregation mellan olika 

yrkesområden inom sjuksköterskeyrket. 

Den amerikanska ekonomen Heidi Hartmann hävdar att det bl.a. är med hjälp 

av  fackföreningarna som män dominerar kvinnor på arbetsmarknaden. En rimlig 

hypotes att arbeta efter blir således att försöka utröna om de manliga sjukskö-

terskorna använder fackföreningen och med den som bas och med en hegemo-

nisk maskulinitet i ryggen anta en strategi som kommer att gynna det egna könet 

såväl status- som lönemässigt. Med bakgrund av ovan sagda kommer explicit ett 

fåtal områden att utkristalliseras som undersökningen sätter i fokus. Ett av dessa 

är löneområdet, av hävd ett mycket traumatiskt område för sjuksköterskekåren. 

Finns det löneskillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor? Löneom-

rådet är intressant då det finns föreställningar om att individuella lönesystem 

öppnar vägen för intern lönediskriminering. Detta kan ställas mot föreställningar 

att en utjämning av lönerelationerna mellan privat- och offentliganställda endast 

kan ske med hjälp av ett individuellt lönesystem på den offentliga sidan. Ett an-

nat område utgör karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och här sätts fack-

liga-, administrativa- och pedagogiska karriärer i fokus. Konkret kan mina fråge-

ställningar kortfattat formuleras på följande sätt: 

På vilket sätt påverkar en hegemonisk maskulinitet männen inom 

sjuksköterskeyrket? 

                   

Hur påverkar en ökad jämställdhet i samhället synen på manliga  

sjuksköterskor bland deras kvinnliga kollegor och i vilken mån har   

feministiska idéer varit vägledande för förbundet? 

Hur agerar SSF i frågan om manliga sjuksköterskors introduktion i 

yrket och hur ser kvinnliga sjuksköterskor på dessa män?  

Är sjuksköterska en titel för män inom yrket? 

Vilken effekt får ett nytt individuellt lönesystem för jämställdheten 

–––––––––
80  Waerness, sid. 12. 
81  Waerness, sid. 10. 
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 mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor? 

I vilken mån och på vilket sätt skiljer sig de manliga strategierna i 

val av yrkesområden och fackligt engagemang från de kvinnliga 

inom sjuksköterskeyrket ? 

På vilket sätt skiljer sig manliga och kvinnliga karriärvägar inom 

sjuksköterskeyrket? 

Då det inte finns någon specifik feministisk metod för forskning kommer jag att 

använda mig av en historiskt traditionell metod från arbetslivsforskningens fata-

bur, där specifika områden som professionalisering, könsrelationer och köns-

arbetsdelning fokuseras.82 Undersökningen grundas på ett varierat material allt-

ifrån tidigare forskning, intervjuer, lönelistor, organisationsmaterial samt offent-

ligt tryck.  

Disposition

 I kapitel 2 finns en bakgrund till sjuksköterskeyrkets historiska utveckling samt 

en bakgrund till hur den offentliga sektorn utvecklas i Sverige. Materialet till  

detta avsnitt grundar sig i huvudsak på tidigare forskning och litteratur som 

anknyter till ämnet. 

I kapitel 3 undersöker jag bakgrunden till beslutet att engagera män som sjuk-

sköterskor i den svenska sjukvården. Jag försöker också fånga upp några reak-

tioner som omvärlden hade på denna förändring. Fokus är dock på SSF:s ledar-

garnityr och organisationens agerande i frågan om männen skall släppas in i

gemenskapen. Här får också organisationen en genomlysning och betydande   

aktörer lyfts fram. Jag använder här främst fackligt material ur SSF:s arkiv i 

TAM som styrelseprotokoll, AU-protokoll m.m. En stor del av materialet om 

SSF:s styrelser är grundat på Bohms Okänd, godkänd, legitimerad och har kon-

trollerats mot fackligt material. Vidare utnyttjas kommittéprotokoll och remiss-

yttranden. Tidskrifter och tidningar kommer också till användning. Tidsmässigt 

rör vi oss här i tiden efter andra världskriget fram till   mitten på 1950-talet. 

Kapitel 4 behandlar frågan hur den manliga gruppen sjuksköterskor skall titu-

leras. Det folkliga uttrycket ”syster” förefaller en smula malplacerat i detta sam-

manhang och många fantasifulla förslag dyker upp som lösning på ett, som det 

skall visa sig, långvarigt problem. Den syn sjuksköterskorna intar i titelfrågan 

belyses främst genom att deras husorgan Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor

och Vårdfacket analyseras. Frågan är dock ständigt aktuell, ty under hela under-

sökningsperioden dyker insändare upp som rör problemet. Till och från får emel-

lertid frågan en mera omfattande och djuplodande belysning i tidskrifterna och 

det är från tre dylika perioder som min undersökning centrerar. Tidsmässigt    

–––––––––
82 Harding, sid. 1 ff.  
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ligger tyngdpunkten på mitten av 1960-talet, mitten på 1970-talet samt året 2001. 

Begreppens betydelse i könsrelationerna får också en genomlysning. 

I kapitel 5 står lönefrågan i fokus. Här ges en översikt av löneproblematiken 

inom sjuksköterskekåren från yrkets ursprung fram till idag. Huvudundersök-

ningen är en lokal undersökning av lönernas utveckling på fyra kliniker på 

UMAS. Löneutvecklingen är fokuserad till 1990-talet och bygger på lönelistor 

från lönekontoret på UMAS samt fackligt förhandlingsmaterial. Huvudskälet till 

undersökningens placering i tid är att ett mera individuellt lönesystem infördes 

1986, där en av huvudtankarna är införandet av en betydande lönedifferentiering. 

För övrigt kommer intervjumaterial att användas. De lönelistor, som mina beräk-

ningar är gjorda utifrån, har upprättats av lönekontoret på UMAS. Då jag själv 

inte haft möjlighet att sammanställa lönematerialet kan detta naturligtvis vara 

behäftat med felaktigheter varav det mesta således står utom min möjlighet att 

kontrollera. Omorganiseringen på UMAS i mitten av 1990-talet medför bl.a. att 

jämförande tjänster för vårdenhetschefer faller bort inom psykiatrin, som får en 

egen organisationsmodell jämfört med övrig verksamhet.  

I kapitel 6 ser vi på några av de karriärvägar som finns för sjuksköterskor. 

Den administrativa vägen, utbildningen till lärare samt den fackliga karriären 

analyseras. En översiktlig presentation av utvecklingen inom de tre områdena, 

samt en djupare lokal penetration av den fackliga karriären under 1980- och 

1990-talet, framtonar. I detta kapitel kommer även vissa kompetensstrider med 

annan vårdpersonal att behandlas. I detta avsnitt har främst fackligt material samt 

intervjumaterial kommit till användning. Den lokala undersökningen baseras på 

material från SHSTF/Vårdförbundets Sektion 7 i Malmö.  

 Även intervjuer med kvinnliga och manliga sjuksköterskor och annan sjuk-

vårdspersonal ingår i källmaterialet. Inom historikerfacket förs en intensiv debatt 

om lämpligheten att använda muntliga källor. Min inställning i denna fråga är 

mycket enkel och pragmatisk, muntliga källor skall behandlas på samma sätt 

som skriftliga, när det gäller källkritiska kriterier. För övrigt menar jag i likhet 

med Malin Thor, att de ”…muntliga källorna kan i många fall användas för att 

göra de skriftliga källorna mer begripliga.”83 Detta förhållande fungerar natur-

ligtvis också omvänt, att de skriftliga källorna gör de muntliga mer begripliga. 

Min tanke med att använda muntligt material är att försöka stärka upp berättelsen 

med ett inifrånperspektiv samtidigt som jag försöker bygga en bro mellan aktör 

och struktur. Det bör dock framhållas att intervjuerna inte kommer att spela en 

framträdande roll i avhandlingen och därför har vissa viktiga urvalskriterier för 

val av informanter inte beaktats.  

Då intervjuer i likhet med flera av de källor jag använder mig utav styrelse-

protokoll, kommittéprotokoll, remissyttranden, tidskrifter och tidningar är ten-

densiösa kan det vara på sin plats med några synpunkter om hur jag ser på denna 

problematik. Då det är det tendensiösa jag försöker fånga upp i dessa källor vore 

det naturligtvis lätt att konstatera att det inte föreligger några problem med ett 

användande. Men styrelseprotokoll är ibland påverkade av en viss organisations-

struktur, t.ex. att i vår organisation är det ordföranden som uttalar sig och resten 

–––––––––
83 Thor, sid. 343.  
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samtycker. Organisationens uttalanden behöver vidare inte vara representativa 

för medlemmarnas åsikter. Å andra sidan råder representativ demokrati under 

den undersökta perioden,  vilket gör att det inte borde utgöra något större pro-

blem med organisationsuttalanden. Det kan ju aldrig uteslutas att protokoll ute-

lämnar känsliga diskussioner där det kanske förekommit oenighet innan beslut 

tagits. Från styrelsemötena är det ofta enigheten som lyfts fram och då också den 

segrande sidans ståndpunkter. Men dessa utsagor är naturligtvis viktiga för att 

förstå organisationens mål och ideologiska ståndpunkter. När det gäller fortsätt-

ningskursernas diskussionsprotokoll förhåller det sig något annorlunda, då de en-

skilda aktörerna ofta uttrycker sina egna ståndpunkter i en mängd olika frågor. 

Här är lättare att finna det partiska. När det gäller tidningar och tidskrifter är det 

svårt att fastställa om det finns någon korrelation mellan dessa mediers åsikter 

och allmänhetens. Ett instrument som kan användas för att mäta det senare är att 

läsa insändare, men vi måste då ta i beaktande att insändare väljs ut av redaktio-

nerna. Att synliggöra inställningen till manlig sjuksköterskeutbildning genom 

den argumentation som förs i SSF, tidningar och TfSs är ett pussel där just de 

värdeladdade utsagorna eftersökes. Jag går systematiskt igenom protokoll från 

SSF under perioden 1945–1953, TfSs:s samtliga nummer från 1945 fram till  ef-

terföljaren Vårdfacket samt några av de stora dagstidningarna vid vissa betydan-

de tilldragelser. Vårdfacket har däremot utnyttjats mera sporadiskt och främst när 

namnproblematiken fokuseras. Detta källmaterial kan naturligtvis ses som brist-

fälligt men jag menar att vi ändå kan skapa oss en bild av det eftersökta om än 

det inte ger uttryck för ett gemensamt synsätt. Vad vi som historiker förhopp-

ningsvis kan finna är ett mönster i alla utsagor, åsikter och förhållningssätt som 

kan hjälpa oss i förståelsen av ett visst fenomen eller en viss historisk era. Men 

vi måste vara medvetna om att det inte är några absoluta sanningar vi kan redo-

göra utan mycket flyktiga mänskliga ståndpunkter. Avslutningsvis vill jag dock 

påtala att ytterligare relevanta diskussioner och teoretiska anknytningar rörande 

bakgrund och utgångsposition kan förekomma i  kommande empiriska kapitel. 
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Kapitel 2

Den offentliga sektorns, och hälso- och 
sjukvårdens utveckling i Sverige, 
sjuksköterskeyrkets historiska utveckling och 
SSF:s organisatoriska uppbyggnad 

Offentlig sektor 

Med erfarenheter från första världskriget tror många efter andra världskriget 

att Sverige ekonomiskt skall kastas in i en efterkrigsdepression.84 Den ekono-

miska utvecklingen blir tvärtom mycket expansiv tack vare bl.a. ökade export-

möjligheter och en uppdämd inhemsk efterfrågan. Trots att c:a 200 000 man de-

mobiliseras 1945 kommer människors tillvaro att präglas av full sysselsättning 

och starkt stigande löner, och inom många områden råder t.o.m. en brist på ar-

betskraft. Från krigsslutet fram till mitten av 1960-talet kan två perioder urskiljas 

där ekonomin expanderar snabbare än genomsnittet, slutet av 1940-talet och bör-

jan av 1950-talet, respektive början och mitten av 1960-talet. Mellan 1946 och 

1950 steg t.ex. BNP-volymen med c:a 5 procent om året.85 Från 1945 fram till 

början 1970-talet är svensk industri inne i en mycket expansiv period som känne-

tecknas av en i det närmaste oavbruten tillväxt av produktionen.86  Under hela 

den perioden kommer arbetskraftskostnaderna att stiga och utgöra en växande 

andel av företagens förädlingsvärde. Arbetarantalet inom industrin stiger stadigt 

och når sin topp 1965 då 743 000 arbetar inom näringen.  

Industrins Utredningsinstitut gör 1946 en utredning där man beräknar att ett 

tillskott på mellan 100 000 och 200 000 personer krävs under en tioårsperiod för 

att tillfredställa industrins arbetskraftsbehov.87 Lösningen på det sistnämnda pro-

blemet blir att allt fler kvinnor engageras på arbetsmarknaden och att en omfat-

tande arbetskraftsinvandring påbörjas.88 De positiva erfarenheter kapitalet gör, 

–––––––––
84 Björk, sid. 224. 
85 Jörberg, sid 44 f. 
86 Lundh & Ohlsson, sid. 68. 
87 Lundh & Ohlsson, sid. 68. 
88 Jörberg, sid. 44 f. 
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under andra världskriget och speciellt strax därefter, i utnyttjandet av utländsk 

arbetskraft underlättar förmodligen ställningstagandet för ett fortsatt engage-

mang.89 Svensk industri värvar efter kriget aktivt arbetskraft i ett flertal europe-

iska länder och denna typ av rekrytering fortgår fram till 1972, då den stoppas.90

Det bör påpekas att fram till 1955 var c:a 55 procent av invandrarna kvinnor, ett 

förhållande som beror på en stor invandring av hembiträden från Finland, Norge 

och Tyskland. Men från mitten av 1950-talet sjunker den kvinnliga andelen och 

fortsättningsvis är det främst manliga industriarbetare som rekryteras till tradi-

tionellt manliga arbetsplatser.91 Huruvida immigrationen möjliggör fortsatt eko-

nomisk utveckling eller inte har varit föremål för en livlig diskussion. Frågan rör 

valet mellan kapitalimport och arbetskraftsimport och i förlängningen den häm-

mande effekt som immigrationen kan ha för strukturrationaliseringar.92 Förvisso 

är det nog så att immigrationen fördröjer en strukturomvandling och gynnar    

kapitalägarna på löntagarnas bekostnad.93 Det är vid denna tid, då yrkeskunniga 

män uttryckligen utgör en ”bristvara”, som Sveriges riksdag 1951 tar ett beslut 

att låta svenska män få möjligheter att utbilda sig till sjuksköterskor. 

Både inom den industriella sektorn och den tertiära sektorn äger en exceptio-

nell utveckling rum efter andra världskriget. Här är det främst den offentliga sek-

torn och då speciellt  landstingen och kommunerna som står för den stora expan-

sionen. Utbildning, socialvård samt hälso- och sjukvård ställs i den svenska väl-

färdstatens uppbyggnad i en alltmer accelererande omfattning till medborgarnas 

förfogande på mycket förmånliga villkor.94 Det är sålunda staten som med skat-

temedel svarar för det mesta av expansionen inom sjukvården som utgör en     

väsentlig del av denna sektor. 

Den offentliga sektorn skiljer sig på många punkter från den privata. I Lön för 

mödan visar Sjölund & Wise på fem särdrag som är utmärkande för lönepoli-

tiken inom den offentliga sektorn.95 För att göra presentationen mera fullständig 

kommer jag att diskutera också ett sjätte särdrag som jag menar är mycket      

speciellt för den offentliga sektorn. De sex särdragen är: 

Den offentliga insynen 

Svårigheter att bedöma resultatet 

Lagbundenheten 

Normstrukturen 

Verksamheten äger rum i en politisk miljö 

Strejkproblematiken 

–––––––––
89 Olsson (1995), sid. 165. 
90 Hammar, sid. 18. 
91 Lundh & Ohlsson, sid. 53 f. 
92 Mörner, sid. 258 samt Jörberg, sid. 47 f. 
93 Jörberg, sid. 48. 
94 Korpi, Olsson et Stenberg, sid. 271. Jmf Furåker, sid. 201. 
95 Sjölund & Wise m.fl, sid. 12 ff. De första fem punkterna kommer att diskuteras med utgångspunkt 

    tagen i Lön för mödan om inget annat anges.
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Offentlighetsprincipen är en av grunderna i vår demokrati. Insynen i offentlig 

sektor liknar Sjölund & Wise vid ett akvarium som vi utifrån kan följa alla rörel-

ser och förändringar i. Till skillnad från den privata sektorn blir sålunda löner 

m.m. offentliga. Den privata ses däremot som ett stängt kassaskåp, där lönen blir 

en privatsak mellan arbetsgivaren och den anställde. Den offentliga insynen är 

förmodligen en av orsakerna till att de offentliganställda lönemässigt ligger kring 

marknadslönenivån eller lägre, ett faktum som anses hämma anställningen av 

kvalificerad personal. I ett öppet system, där de anställda kan jämföra sina löner 

med varandra, leder löneskillnader som inte kan ges en rationell förklaring ofta 

till ett sämre arbetsresultat och minskad motivation. Vidare leder öppenheten till 

att lönestrukturen blir sammanpressad och att spännvidden blir mindre än inom 

den privata sektorn. Om en dold lönesättning infördes i den offentliga sektorn 

skulle legitimiteten, enligt författarna, äventyras. Problemet med låga löner inom 

offentlig sektor, menar jag, leder till att privata företag lättare kan köpa över ex-

perter för att stärka sin egen ställning.   

    Svårigheter att bedöma resultatet är mycket utmärkande för just den offent-

liga sektorn, då det här handlar om en verksamhet, där resultaten är mycket sam-

mansatta och ofta inte kan uttryckas i enkla produktivitets- och effektivitets-

termer. Vidare sker verksamheten på en marknad med minimal konkurrens,    

vilket gör att en viktig informationskälla saknas, och det är prissättnings-

mekanismen. Just denna svårighet att bedöma resultaten begränsar också möjlig-

heterna till resultatlöner. Målkonflikter är vanliga, då den offentliga sektorn ofta 

har en mångfald av mål rörande avvägningar om kvalitet och kvantitet eller      

effektivitet på kort eller lång sikt, vilket också gör lönen till ett trubbigt            

instrument. 

Det tredje särdraget, lagbundenheten, gäller såväl verksamhetens innehåll som 

form. Innehållsmässigt styrs verksamheten av lagar och regler, vilka ger den    

offentliga sektorn dess legitimitet. Formbundenheten kan dock innebära vissa 

begränsningar samtidigt som den också är grunden för verksamhetens legitimitet, 

dvs. medborgarna måste kunna lita på att organisationen uppnår utfästa resultat 

på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Det sistnämnda anses vara en av anlednin-

garna till att lönesättningen varit så formaliserad. 

Normerna i den offentliga sektorn handlar om att sörja för vårt gemensamma 

bästa som generell välfärd, hälsa, rättssäkerhet m.m. Det primära värdet i verk-

samheten blir effekterna, medan produktivitetsvärdet får en underordnad bety-

delse. Om normer ensidigt relateras till en kostnadsproduktivitet kan det upp-

levas som orättvist och omoraliskt av medborgarna. Å andra sidan kan lönehöj-

ningar som är samtidiga med försämrad service leda till missnöje. 

Offentlig verksamhet äger rum i en politisk miljö som kännetecknas av för-

handlingar och kompromisser mellan många intressen. Ett beslut som kan verka 

rationellt ur en organisations perspektiv men är politiskt oacceptabelt kan få ef-

fekter på handlingsutrymmet så att exempelvis löneutrymmet begränsas. Det 

övergripande målet i offentlig verksamhet blir således att försöka förhindra otill-

börlig maktutövning från enskilda anställda. En viktig aspekt för verksamheten 
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blir den politiska demokratin. De anställda måste omfattas av demokratiska be-

slut vilka i vissa fall kan kollidera med särintressen. Detta gör att en konflikt 

inom offentlig sektor kan utgöra ett hot mot demokratin.96

Sist men inte minst vill jag belysa särdragen i de offentliganställdas möjlig-

heter till strejkrätt. Det är först genom förhandlingsrättsreformens införande 

1965 som strejk och lockout blir tillåtna inom stat och kommuner. Det finns 

dock inskränkningar i stridsåtgärderna, och det är förbjudet att maska, använda 

sig av partiell arbetsvägran eller anställa kollektiva uppsägningar. Vidare finns 

det undantag för vissa strategiska yrken som genom specialavtal är undantagna 

strejkrätten. Denna undantagsgrupp utgjorde vid reformens införande bara c:a 

450, men ökade dramatiskt till c:a 10 000 år 1992. Arbetsgivaren har däremot 

full lockouträtt. När en strejk på den privata marknaden åsamkar arbetsgivaren 

ekonomiska förluster, får den inom den offentliga sektorn en omvänd effekt. 

Detta innebär att ju längre en strejk varar, desto större blir den ekonomiska 

vinsten för den offentlige arbetsgivaren, en något absurd effekt då en strejk ur-

sprungligen har till syfte att orsaka arbetsgivaren ekonomisk skada. En av de vik-

tigaste strategierna för parterna inom offentlig sektor har kommit att bli vinnan-

det av den allmänna opinionen och på så sätt skapa legitimitet för sitt handlande. 

Vidare är inte risken att förlora sina arbeten lika stor i offentlig sektor som i pri-

vat, eftersom vinstmotivet i regel saknas.97 Speciellt bland sjukvårdspersonal kan 

säkerligen lojalitetskonflikter uppstå vid strejker mellan fackliga krav och patien-

ternas välfärd. Tredjemansproblematiken blir också annorlunda än i den privata 

sektorn, där strejker ofta leder till en materiell brist medan, en strejk inom t.ex. 

sjukvården fysiskt drabbar gruppen sjuka. Då offentliga arbetsgivare represen-

terar allmänheten kan vi förstå vikten av att dessa vill framstå i så god dager som 

möjligt då tjänsterna uteblir. En misskött sjukvård kan i sin tur drabba arbets-

givarna när strejken väl bryter ut och sektorn specialgranskas av media. Men ofta 

är det specifika grupper som drabbas sjuka, skolelever, småbarnsfamiljer m.fl. 

Den offentliga sektorn expanderar således under hela 1900-talet och det 

svenska välfärdssamhället är i stora stycken uppbyggd kring denna. Vid sekel-

skiftet 1900 är uppskattningsvis sex procent av alla förvärvsarbetande offentlig-

anställda. Trettio år senare är det ca. tio procent och 1960  drygt arton procent.98 

Sektorn utvecklas till att bestå av arbetsplatser för kvinnor, och under 1960-talets 

början kommer kvinnorna i antal att bli fler än männen (se tab.2:1 ). Ett annat 

sätt att mäta den offentliga expansionen är att se på utgiftssidan, dvs. de transfe-

reringar som stat, kommuner och landsting administrerar. En jämförelse mellan 

utgifter och antalet anställda måste ta i beaktande att utgifterna de facto kan öka 

eller minska utan att personalstyrkan påverkas, medan en ökning av personalen 

får utgifterna att stiga om inte löner och andra kostnader kan minskas i motsva-

rande grad. 

–––––––––
96 Furåker & Lindqvist, sid. 201. 
97 Furåker & Lindqvist, sid. 107 f. 
98 Furåker, sid. 198. 
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Tabell 2:1. Offentligt anställda 1940 – 1965. Avrundade tusental.

 Män Kvinnor Totalt Andel av alla förvärvsarbe-

tande 

1940 241 000 111 000 352 000 11,7 % 

1950 317 000 177 000 494 000 15,9 % 

1960 337 000 261 000 598 000 18,4 % 

1965 371 000 402 000 772 000 20,9 % 

Källa: Furåker & Lindqvist, sid. 68.

Problemet för de offentliga arbetsgivarna är att de sitter på flera stolar samti-

digt. För det första är de arbetsgivarpart, samtidigt som de fastställer de juridiska 

ramarna för arbetsmarknaden. Den ekonomiska politik som bedrivs påverkar i 

sin tur de aktörer som producerar varor och tjänster i samhället. Industrin skall 

ges möjligheter att konkurrera på en världsmarknad för att skapa exportintäkter. 

Listan på statligt engagemang på arbetsmarknaden kan göras längre, men ovan-

stående exempel visar förhoppningsvis på något av problematiken. Här måste 

hänsyn tas till båda sidor. Hur blir utfallet om de offentliga arbetsgivarna uppträ-

der som exemplariska arbetsgivare och erbjuder bättre villkor än de privata, eller 

tvärtom reformer instiftas som gynnar de privata arbetsgivarna? Furåker &  

Lindqvist för en diskussion om detta och menar att om inte den privata sektorn 

kan generera ett tillräckligt stort överskott, vilket infaller när arbetskraften svi-

ker, så kommer skatteunderlaget för den offentliga sektorn att minska. Därför 

finns det ”…skäl för stat och kommuner att inte gå för långt i sin eventuella strä-

van att uppträda som tillmötesgående arbetsgivare.”99  Men å andra sidan kan 

denna politik inte drivas alltför långt, då de offentliga arbetsgivarna måste vara 

så konkurrenskraftiga att de får kompetent personal till sin verksamhet.100  Ovan-

stående syn på offentlig och privat verksamhet är den etablerade i svensk sam-

hällsdebatt. Det finns dock forskare som menar att det är  

[a]ngeläget att diskussionen inte störs av några förlegade 1800-   

talsföreställningar om att varuproduktion är överordnad tjänste-

produktion i ekonomiskt hänseende eller att det är den privata 

verksamheten som skall ’bära upp’ eller finansiera den offentliga 

verksamheten. Ekonomiskt möter här en fullständig symmetri  

mellan varor och tjänster, mellan offentligt och privat. Det enda 

som finns är mänskliga behov och olika metoder att tillgodose  

dessa behov.101

–––––––––
99 Furåker & Lindqvist, sid. 111. 
100 Furåker & Lindqvist, sid. 110 f. 
101 Grassman, sid. 143. 
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Om den senare ekonomiska ståndpunkten förs det inte någon större debatt. Det är 

istället så att de offentliga arbetsgivarna driver en låglönepolitik riktad mot de 

stora kvinnokollektiven under största delen av undersökningsperioden. Förut-

sättningarna för genomförandet av en dylik politik finner vi i den höga andelen 

deltidsarbetande samt den samstämmighet som verkar finnas mellan de stora 

fackförbunden och olika regeringar om det samhällsansvar parterna måste ta, 

dvs. att hålla lönerna så låga som möjligt.  

Hälso- och sjukvården inom offentlig sektor 

Den moderna sjukvårdens framväxt i Sverige kan spåras tillbaka till slutet av 

1800-talet, även om Rolf Å. Gustafson spårar dess organisatoriska grunder ända 

tillbaka till medeltiden.102 Så tidigt som 1861 finns det ett lasarett i varje län i 

Sverige.103 Svensk sjukvård upplever i slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet en kraftig utveckling. Mellan 1890 och 1910 ökar antalet sjukhusanstalter 

från 187 till 332, och sett i antal sjukhusplatser från 8 416 till 15 475.104 I de   

medicinska landvinningarna och den kraftig befolkningsökning kan några av    

orsakerna till expansionen antagligen sökas. Den organisatoriska tredelning som 

sker under 1760-talet i hospital, barnhus/fattigstugor och lasarett lever vidare 

långt in i 1900-talet i den uppdelning vi känner till: mentalvård, socialvård och 

sjukvård. De organisatoriska strukturerna som grundas under 1700-talet och 

1800-talet som huvudmannaskap, yrkesgruppsindelning och budgeteringstän-

kande kommer att leva vidare ända fram till slutet av 1900-talet.105

Under 1930-talet påbörjas en specialisering av centrallasaretten på länsnivå 

och de mindre s.k. normallasaretten. Fram till 1946 hade antalet vårdplatser ökat 

till 24 000.106 Efter andra världskriget fortsätter denna utveckling i ett alltmer  

accelererat tempo med en långt driven specialisering och teknifiering som resul-

tat. Det kvinnliga arbetskraftsbehovet inom sjukvården blir, speciellt efter andra 

världskriget, en del i denna tidens stora frågor huruvida en reformpolitik bör in-

föras som underlättar för kvinnor att förena arbete och moderskap eller om det 

manliga familjeförsörjarsystemet skall fortleva.107  Den expansion som sker un-

der 1950-talet och 1960-talet leder till att antalet vårdplatser ökar kraftigt. 1975 

finns det 117 500 vårdplatser i Sverige, vilket är mer än en fördubbling sedan 

mitten på 1950-talet.108 Under denna tid avvecklas de stora epidemisjukhusen 

och sanatorierna, mycket beroende på att den fruktade sjukdomen Tbc i det när-

maste elimineras. Sanatorierna omvandlas till mentalsjukhus, reumatikersjukhus 

samt alkoholistanstalter.109 De små lasaretten på landsbygden utan medicinska 

–––––––––
102 Gustafsson, sid. 326. 
103 Bohm, sid. 18. 
104 Statistisk årsbok 1945. 
105 Sebrant, sid. 25. 
106 Thunborg, sid. 18. 
107 Björk, sid. 221 ff. 
108 Lannerheim, sid. 16 f. 
109 Dillner, sid. 52. 1907 dog 13 000 i sjukdomen Tbc i Sverige och 1965 dog 400. Vårdtiderna för  
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specialiteter går också i graven, och istället växer de stora, för oss idag så välbe-

kanta, centralsjukhusen fram. 

Under 1950-talet och 1960-talet sker utbyggnaden på den slutna vårdens vill-

kor, och det är först under 1970-talet som sjukvårdens huvudmän kommer att   

arbeta för en mera rationell och jämnare fördelning mellan slutenvård och       

öppenvård. Flera centrallasarett byggs, regionsjukhus med specialistvård inrättas, 

och sjukvårdens andel av BNP stiger till det dubbla mellan 1963 och 1978 från 

3,8 till 7,7 procent.110 Samtidigt med sjukhusbyggandet pågår omfattande plane-

rings- och projektarbeten för att rationalisera arbetsprocesserna. Det finns ett be-

hov av en mera effektivt genomförd arbetsdelning men också en kartläggning 

hur en effektivare fördelning av arbetsuppgifterna skall ske. Effektivitetstänkan-

det utvecklas efter taylorismens ideal. Ingrid Rasmussens opublicerade historiska 

uppsats Sjukvården möter Taylor visar på denna form av arbetsorganisation som 

på svenska sjukhus leder fram till en omfattande rationaliseringsprocess.       

Rasmussen visar hur tayloristiska idéer leder till en specialisering och arbetsdel-

ning av sjukvårdsarbetet under 1950- och 1960-talet. Rondsystemet blir lösning-

en på rationaliseringskraven och varje anställd blir specialist på någon detalj i 

sjukvårdsarbetet. Sjukvården sköts enligt en löpande bandsprincip och patienten 

avpersonifieras. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden kom att överta den nära 

vården, medan sjuksköterskan fick en mera arbetsledande roll. Listan på yrkes-

titlar som skapas visar på ett bra sätt den arbetsdelning som sker. Här finns       

arbetsterapeuter, badbiträden, ekonomibiträden, kuratorer, laboratorieassistenter 

o.s.v. Listan kan göras ännu längre om även den administrativa hierarkin tas i 

beaktande. Själva omvårdnadsarbetet kommer att brytas ned till minsta be-

ståndsdel och funktion, vilket Ingrid Rasmussen ger att strålande exempel på, när 

hon beskriver hur hon som patient, i mitten av 1950-talet, väcks  

…av ’temp ronden – termometer i’. Sedan fick man hålla sig va-

ken för att inte tappa eller svälja termometern till ’temp-ronden  

termometer ut’ befriade en. När dagpersonalen startade, kom A 

med handfatsvagn och skötte övre toalett samt lämnade en skål för 

nedre toalett på sängbordet. B kom strax efter med en vagn och 

skötte nedre toalett, samlade in handfaten och samlade in sparad 

urin som skulle mätas i ’sköljen’. Under tiden hade C varit inne 

och hämtat vattenglaset. /…/ Avdelningssköteerskan (sic) passera-

de ganska tidigt och gjorde puls- och blodtryckskontroll samt 

assistentsköterskan eller elev gick runt en gång med medicinbrick-

an och en omgång för att att ta  prover. Sedan kom bäddgänget. I  

början var assistentsköterskan en av dem, senare var det några av 

de tidigare aktörerna. Detta hände mellan  kl 07 – 08. Så var det 

matdags. /…/ En personal var avdelad för matningar, ofta hjälpte 

eleven till. Efter diskutplockningsronden (man fyllde samtidigt in  

dryckkontrollistorna) torkade en vårdare sängbord och sängar.  

     behandling av sjukdomen kortades även avsevärt. 
110 Korpi, Olsson & Stenberg, sid. 271. 
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Städerskan som torkade golven passerade under tiden eller strax 

efter matserveringen – alltid före läkarronden. Före ronden gick 

två personer och ’sträckte’. 111

Här ser vi tydligt hur varje yrkeskategori har ett delmoment att uträtta i omvård-

naden av patienten/arbetsstycket.  

Genom införandet av Taylors arbetsmodell blir vissa arbetsuppgifter mycket 

enkla, och billigare arbetskraft kan anställas. Detta förhållande visas klart i en 

SPRI-rapport från 1972, i vilken det anses att 

…ju större kompetenskrav som ställs på en och samma individ, 

desto högre lönenivå och ju lägre kompetenskrav som ställs på en  

och samma individ, desto lägre lönenivå. Det är med andra ord 

ekonomiskt fördelaktigt att inte ställa högre kompetenskrav än 

nödvändigt. Denna utgångspunkt torde stå sig även om bedöm-

ningen görs i rent samhällsekonomiska termer. Vid specialisering 

ställs kompetenskraven på individen högt endast beträffande ett 

visst specialområde. Så behöver t ex en laboratorieassistent specia-

liserad för blodprovstagning och analysarbete inte inneha kompe-

tens för arbetsområden hörande till övrig diagnostik, terapi, pati-

entvård etc. Därigenom erhålls lägre utbildningskostnad och san-

nolikt lägre lönekostnad.112

Detta tankesätt är således en av grundbultarna i den vårdutveckling, som tar sin 

början under 1940-talet och som öppnar upp portarna för bl.a. stora grupper av 

sjukvårdsbiträden. Sjukvårdens huvudmän gör förmodligen stora vinster på att 

välutbildade sjuksköterskor, som är en bristvara, nu kan ersättas med en lätt ut-

bytbar personalgrupp. Men det bör även konstateras att det finns sjuksköterskor 

som kan uppgradera sina arbeten då möjligheterna till administrativa tjänstebe-

fattningar avsevärt ökar för sjuksköterskekollektivet.113 Rondsystemets införande 

får inom sjukvården klä skott för det tayloristiska tankegodset, ty mycket av    

detaljplanerandet, styrningen och kontrollen möjliggörs genom rondens inför-

ande.114 Vart patienten tar vägen i detta system är en av de frågor som ställs, när 

slutligen taylorismen börjar ifrågasättas under 1970-talet. 

Sjuksköterskeyrkets historiska utveckling 

Kön, klass och kall är tre kategorier i vilka den svenska sjuksköterskans histo-

riska ursprung kan sökas, och knappast någon yrkeskategori torde än idag vara så 

präglad av detta sitt ursprung. Dessa kategorier kan därför fungera som ett av-

–––––––––
111 Rasmussen, sid. 21 f. 
112 Gustafsson, sid. 405 f. 
113 Se också Greiff sid. 152, som för en diskussion om uppgradering bland tjänstemän. 
114 Albinsson & Arnesson, sid. 22. 
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stamp för en historisk tillbakablick.115 Som på så många andra områden kommer 

influenserna till utvecklandet av sjuksköterskeyrket under mitten av 1800-talet 

från utlandet, och då främst Tyskland och England. Diakonirörelsens utveckling 

i Kaiserswerth och Florence Nightingales gärning inom den engelska sjukvården 

kommer att stå som förebilder för den svenska utvecklingen.  

Under det tidiga 1800-talet ser samhället med förakt på de individer som skö-

ter andras kroppar, och personalrekryteringen sker ur samhällets bottenskikt. Den 

tidens omvårdnadspersonal hämtas från socialt utstötta, i många fall gravt alko-

holiserade, och vid en koleraepidemi i Uppsala under 1830-talet hämtar sjuk-

huset ”sjuksköterskor” från stadens prostituerade.116 De nya idéströmmar som 

börjar växa fram i mitten av 1800-talet står i stark kontrast till ovan nämnda syn-

sätt och speciellt i frågan om vem som skall vårda. Embryot till en ny professio-

nell sjuksköterska börjar ta form, och den gamla bilden av sjuksköterskan som 

”…för gammal, för svag, för berusad, för smutsig och för dum för att få  någon 

annan tjänst (enligt Florence Nightingale) var på väg att ersättas av en annan 

bild…”117 Den negativa bilden av gamla tiders sjukvårdspersonal bör dock tas 

med en nypa salt, ty det är med hjälp av den framväxande nya sjuksköterskan 

som uppfattningen sprids och den negativa bilden kan naturligtvis vara ett sätt att 

hävda sitt egna yrkesmässiga berättigande.118 Huruvida sjukvårdspersonalen då 

besitter dylika egenskaper låter jag vara osagt, men jag kan ändå konstatera att 

inom sjukvården kommer ett intressant historiskt arbetsplatsmöte att äga rum vid 

denna tid, då borgerliga överklasskvinnor blir arbetsledare för kvinnor från      

underklassen. 

Sjuksköterskeyrkets framväxt under senare delen av 1800-talet följer parallellt 

med industrialismens expansion och bourgeoisiens politiska, ekonomiska och 

ideologiska frammarsch i samhället. Industrialismens förändring av samhällets 

produktionssätt, de borgerliga idealen samt ett kvinnoöverskott inom borgar-

klassen, inom vilken kvinnors möjligheter till giftermål minskar, är några av de 

orsaker som tvingar bourgeoisiens kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden. 

Socialdarwinismen utövar t.ex. en viss påverkan på kvinnorna, och Ellen Key 

anser att om inte kvinnan kan bli mor på ett naturligt sätt så skall hon ägna sig åt 

”samhällsmoderlighet”, dvs. välja ett arbetsområde som är naturligt för henne 

och inte konkurrerar med männens. Lärarinna och sjuksköterska anses som 

lämpliga yrken.119 Speciellt inom sjuksköterskeyrket finns det möjligheter att 

förverkliga de borgerliga idealen som lyfter fram ”…vårdandet, tjänandet, män-

niskokärleken, den goda hygienen och den religiösa kallelsen.”120 Det är också ur 

dessa ideal om kvinnan som den vårdande, moderligt givande och uppoffrande 

människan, som grunden läggs att se sjuksköterskeyrket som ett kall. I kallet   

–––––––––
115 Tillbakablicken på sjuksköterskans historia är, om inget annat anges, i huvudsak hämtad från    

     Bohm.
116 Holmdahl, sid. 82. 
117 Holmdahl, sid. 31.  
118 Gustafsson, sid. 370. Gustafsson pekar på den okritiska inställning som efterkommande forskning 

      intagit till problematiken och hur bilden av ett ”trasproletariat” förts vidare. 
119 Wikander (UR), sid. 113. 
120 Florin (UR), sid. 144. 
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möter vi starka drag av den kristna kärlekstanken, som i en luthersk tolkning 

menar att kvinnan är kallad att utföra kärlekstjänster bland människor.121 Den 

kvinna som utbildar sig till sjuksköterska under slutet av 1800-talet har en     

klosterliknande upplevelse framför sig. Ogift, avkönad och avskild från världen 

skulle hon enbart ägna sig åt att vårda sjuka.  

Principen om att överklassens kvinnor skall få kvalificerad utbildning inom 

sjukvården stöter till en början på starkt motstånd från läkarkåren.122 Detta mot-

stånd grundar sig på allt från rädslan för reformer till banala orsaker som att lä-

karna i arbetet inte vill möta de kvinnor som de svärmar för i salongerna på kväl-

larna. Först mot slutet av seklet börjar attityderna till sjuksköterskeyrket att för-

ändras. Det är mycket tack vare draghjälp från kungahuset, ty det är genom 

drottning Sophias skapande av Sophiahemmet och tillkomsten av en kvalificerad 

utbildning, som statusen för yrket och sjukvården höjs. Yrkets status höjs genom 

att höga krav ställs på teoretiska och praktiska kunskaper, men även genom      

yrkets bas i börd.123 Sophiahemmet strävar vid öppnandet 1884 efter att rekrytera 

elever ur de högre samhällsklasserna och namnen på de fyra första eleverna som 

antas samma år visar tydligt på detta förhållande.124 Sophiahemmet kommer efter 

öppnandet att utgöra prototypen för efterföljande utbildningsanstalter. Sophia-

hemmet drivs efter den s.k. moderhusprincipen, vilken innebär att moderhuset 

står för utbildning och arbete. Sjuksköterskan avsäger sig sin självständiga ställ-

ning gentemot moderhuset och får i gengäld ett livslångt omhändertagande.    

Moderhusprincipen existerar fram till 1920-talets början, då ett individuellt stat-

ligt pensionssystem raserar förutsättningarna.125

Den första organiserade sjuksköterskeutbildningen öppnades dock redan 

1851, när diakonissanstalten på Kungsholmen i Stockholm (senare flyttad till 

Ersta på Södermalm, där det för övrigt fortfarande ligger) slog upp portarna. 

Skillnaden mellan diakonissorna och de senare sjuksköterskorna var att de först-

nämnda kom att arbeta inom öppenvården, medan de senare befolkade sluten-

vården.126 1867 öppnas Sveriges andra sjuksköterskeskola i Röda korsets regi. 

Ursprungligen är organisationens namn Föreningen för frivillig vård af sårade 

och sjuke i fält, men det ändras 1886 till Röda korset. Röda korsets sjuksköters-

keskola vilar på en annan värdegrund än diakonissornas, och det är från denna 

skola som de militära inslagen i sjuksköterskeyrket emanerar. Här kommer hon-

nörsorden i en hierarkisk arbetsorganisation att vara disciplin, ordning och aukto-

ritet.127 Denna symbios av kristet och militärt tankegods kommer att leva kvar 

länge inom sjuksköterskeyrket, och kallet som är en del av detta kommer fram-

över att omhuldas främst av män men också av grupper inom Svensk sjukskö-

terskeförening (SSF).  

–––––––––
121 Bentling, sid. 13. 
122 Gustafsson, sid. 375. 
123 Emanuelsson, sid. 44 och 133. 
124 Bohm, sid. 30. Sjuksköterskeeleverna var Ottonie Liljenstolpe, Anna Natt och Dag, Caroline  

     Widenström och Stina Yngström. Två av namnen är representerade i adelskalendern. 
125 Dillner, sid. 15 f. 
126 Gustafsson, sid. 372. 
127 Gustafsson, sid. 373. 
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De höga kvalitetskraven och utbildningens längd i de tidiga skolorna, till en 

början två år men efter 1907 tre år, gör att det i slutet av det gamla seklet och i 

början av det nya seklet endast finns ett fåtal skolor som uppfyller premisserna. 

Men den svensk sjukvårdens kraftiga utveckling i slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet gör att efterfrågan på kvalificerade sjuksköterskor ökar och de få 

utbildningsplatser som finns kan ej täcka behovet. Det kommer istället att bli de 

lasarett som mycket fort vuxit upp vid denna tidpunkt, som startar utbildningar 

av egna sjuksköterskor. Denna utbildning är i regel kvalitetsmässigt mycket   

sämre och varar i vissa fall endast i tre månader. I början av 1900-talet råder så-

lunda en normlöshet när det gäller utbildning av sjuksköterskor, och en konflikt 

mellan kvalificerade och okvalificerade sjuksköterskor är under uppsegling. Till-

komsten av Svensk Sjukskötersketidning 1908 och SSF 1910 kan ses som ett re-

sultat av denna konflikt, ty den välutbildade sjuksköterskekadern utvecklar nu en 

strategi för att stänga ute de mindre utbildade sjuksköterskorna, bl.a. genom att 

försöka skapa ett utbildningsmonopol. Kaoset inom utbildningen beskrivs i ett 

betänkande från 1916 som att ”[d]et finns i denna utbildning endast en genom-

gående regel, och detta är den fullständiga regellösheten.”128 Först 1919 bringar 

staten ordning i sjuksköterskornas utbildningskaos genom ett riksdagsbeslut som 

reglerar statens förhållande till sjuksköterskekollektivet. 

I många länder väcks det tidigt tankar om statlig kontroll av sjuksköterskornas 

utbildning. Det land som tidigast genomför en dylik kontroll är Nya Zeeland, 

som 1901 antar ”the Nurses Registration Act”. I Sverige, och då som sextonde 

nation i världen men först i Norden, är det först 1920 som den reglerande lag-

stiftningen träder i kraft, vilket innebär att utbildningen blir minst tvåårig samti-

digt som de olika sjuksköterskeorganisationerna får fortsätta att handha plats-

förmedlingen. Sjuksköterskebyråerna får i fortsättningen endast förmedla platser 

till sjuksköterskor med godkänd utbildning. Här fastslås även vad yrkestiteln 

sjuksköterska innebär. Sjuksköterska är den som fullständigt genomgått en av 

staten godkänd sjuksköterskeskola. Medicinalstyrelsen blir till en början det stat-

liga organ som har till uppgift att utfärda direktiv och godkännande av verksam-

heten samt att utföra inspektion av sjuksköterskeskolorna. För det senare ända-

målet inrättas en tjänst som inspektris över sjuksköterskeväsendet, en tjänst vars 

innehavare skulle rekryteras från sjuksköterskekåren.129 I inspektrisens åtagan-

den ligger bl.a. ”…att utöva inspektion inom skolor, byråer och sjukhus, att med 

uppmärksamhet följa sjuksköterskeväsendets utveckling och att tillhandagå med 

råd och anvisningar.”130 Riksdagsbeslutet följer i stort ett förslag som en kom-

mitté av sakkunniga utarbetat. Denna kommitté tillsätts första gången 1912 och 

består av sex ledamöter, varav tre är sjuksköterskor – ett antal som kan anses 

som anmärkningsvärt i en tid då den svenska kvinnan inte hade allmän politisk 

rösträtt.131  De statsbidrag som utgår till sjuksköterskornas pensioner kommer att 

knytas till utbildningen och utbetalas i princip endast till sköterskor med statligt 

–––––––––
128 Dillner, sid. 22. 
129 Emanuelsson, sid. 95 samt Dillner, sid. 22. 
130 Dillner, sid. 22. 
131 Emanuelsson, sid. 90. 
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godkänd utbildning.132 Då två år är ett minimum för sjuksköterskeutbildningen, 

kommer flera av skolorna att kvarstanna vid en treårig utbildning, och av de 19 

statligt godkända skolorna 1923 upprätthåller endast tre en tvåårig utbildning. 

Efter reformen är antalet sjuksköterskeskolor relativt konstant fram till 1960-talet 

( tab.2:2). 

Tabell 2:2. Sjuksköterskeskolornas antal och huvudmannaskap i Sverige 1914 –  

                    1960. 

 1914 1924 1930 1940 1950 1960 

Skolor drivna av sta-

ten. 

Skolor drivna av 

landsting och motsva-

rande städer 

Skolor drivna av pri-

vata huvudmän 

-

51¹) 

6

18¹) 

5

-

23¹) 

6

1

15

7

1

18

7

2

21¹) 

6

Summa skolor 57 23  29   23   26 29  

Källa: Dillner, sid. 23.    

1. Sjuksköterskeskolan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har här räknats som

        landstingsdriven ehuru staten i viss mån har bidragit till driften.     

Vid SSF:s instiftande är organisationens syfte att ”…utgöra en centralpunkt 

för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighets-

känslan hos de skolade sjuksköterskorna samt att genom anordnandet av diskus-

sioner och föredrag bidraga till sjuksköterskornas utveckling och sjuksköterske-

arbetets framåtskridande.”133 SSF kommer att bli en elitorganisation för de väl-

utbildade sjuksköterskorna med hårda utbildnings- och medlemskrav, och det 

blir överklassens normer, en militärt inspirerad hierarki samt religiösa ideal som 

sätter sin prägel på föreningen.134 Det är främst sjuksköterskor från de stora sjuk-

sköterskeskolorna Sophiahemmet, Röda korset, Södra Sveriges sjuksköterske-

hem samt Fredrika Bremer-förbundets byråer i Stockholm och Göteborg som till 

en början engagerar sig i föreningen.135 Så länge SSF:s andra ordförande, Bertha 

Wellin, som för övrigt tillhör en av de första fem kvinnorna som tar plats i Sve-

riges riksdag 1921, sitter som ordförande kommer kön, klass och kall att inta 

–––––––––
132 Emanuelsson, sid. 95. 
133 Emanuelsson, sid. 49. 
134 Rasmussen, sid. 15 och Emanuelsson, sid. 116 f. Emanuelsson använder sig av begreppet 

     borgerlig  maternalism. 
135 Emanuelsson, sid. 75.  
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framträdande positioner i föreningens ideologiska framtoning.136 De höga krav 

och kostnader som är förknippade med en sjuksköterskeutbildning vid någon av 

de statustyngda skolorna är ett effektivt medel för att hålla mindre bemedlade 

kvinnor borta från yrket. Vidare hjälper kallet till att distansera sjuksköterskan 

från sjukvårdsbiträden. De sistnämnda utför ju bara ett arbete.137

De sjuksköterskor som ej uppfyller SSF:s höga krav kan ansluta sig till All-

männa Svenska Sjuksköterskeföreningen (ASS) som också bildas 1910 och i lik-

het med SSF, är en kamratförening som främst är ett alternativ för de sjukskö-

terskor som inte tillhör något moderhus.138 Från och med 1923, då Svenska sjuk-

huspersonalförbundet (SSPF) bildas som en utpräglad fackförening för sjukhus-

personal, kommer även ett mindre antal sjuksköterskor att engagera sig i detta 

förbund. Förbundet existerar fram till 1945, då det uppgår i Svenska Kommu-

nalarbetareförbundet (SKAF), och har i förbundsstyrelsen från och till sjukskö-

terskor på ledande poster.139 SSF:s arbete fram till omvandlingen av föreningen 

1932 får anses som mycket framgångsrik gällande opinionsbildning, utbildning 

och tillvaratagandet av de välutbildade sjuksköterskornas specifika intressen. 

Denna framgång kan i mycket relateras till kvinnornas klasstillhörighet och de 

möjligheter som fanns med direkta kanaler till samhällets makthavare. SSF:s 

medlemsantal är mycket blygsamt fram till ombildandet 1932, då medlemstill-

strömningen börjar skjuta fart, och 1946 är drygt 94 procent av landets 9 678 

sjuksköterskor medlemmar. Startåret 1910 var endast 89 sjuksköterskor anslutna 

till föreningen och 1920 finns det 550 medlemmar, vilket innebär att fyra femte-

delar stod utanför föreningen. 1932 är närmare hälften av alla sjuksköterskor an-

slutna till SSF.140 På 1930-talet är både ASS:s och SSF:s roller överspelade, ett 

öde som drabbar många kamratföreningar på tjänstemannasidan vid denna tid-

punkt.141 Oppositionen inom SSF mot föreningens ovilja att behandla lönefrågor 

blir till slut så stor, att medlemmarna istället för att riskera en splittring väljer att 

omvandla den till en fackförening. 

Framöver kommer SSF:s arbete främst att inriktas på att bryta den boja som 

kallet blivit och som möjliggör för arbetsgivarna att exploatera sjuksköterskorna. 

Först 1933 kommer kallet som ideal att avskaffas formellt, men rester av denna 

uppoffrande etik lever kvar långt in på 1960-talet.142  Lönefrågan kommer dock 

att prioriteras men mycket hårt kopplad till utbildningsfrågorna. Den senast 

nämnda frågan anser sjuksköterskorna bör utgöra grunden för lönesättningen. 

Från och med 1951 tilläts män utbilda sig till sjuksköterskor, och många kvinnor 

i föreningen tror att de i och med detta skall få draghjälp med lönerna.143 1965 

kommer SSF att tillsammans med Svenska laboratorieassistent-föreningen (SLF) 

–––––––––
136 Emanuelsson, sid. 75 ff. samt 116 ff.  
137 Andersson (2002), sid. 166. För en utförligare diskussion om klass och kall se Andersson sid.  

      164 ff. 
138 Emanuelsson, sid. 83. 
139 TfSp 1943:3, sid. 45 ff. samt 60 – 61. 
140 Statistisk årsbok 1940, tab. 66 samt Bohm, sid. 213. 
141 Greiff, sid. 325 ff. 
142 Rasmussen, sid. 15. 
143 Olsson (1986), sid. 72. 
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och Medicinsk-tekniska assistentföreningen (MAF) att uppgå i den nybildade 

fackliga organisationen Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund

(SHSTF), som till en början är en ren sammanslagning för förhandlingssam-

arbete.144 Senare tillkommer också Svenska Barnmorskeförbundet (SBF). Den 

fackliga lönekampen förs vidare under 1960-talet med fokus på det egna yrkets 

status och löner i förhållande till andra tjänstemannagrupper.145  Dessa två frågor 

kommer att följa SHSTF i flera decennier, och de kommer explicit till uttryck i 

ett uttalande taget av representantskapet i oktober 1987, då det sägs att 

[e]n förutsättning för att samhället ska kunna ge god hälso- och  

sjukvård i framtiden är att lönerna höjs kraftigt både i relation till  

andra grupper inom hälso- och sjukvården och till andra 

yrkesgrupper med kvalificerade och ansvarsfulla arbeten.146

Efter 1976 kommer SHSTF att ingå i Kommunaltjänstemannakartellen (KTK), 

en facklig förhandlingsorganisation bestående av åtta tjänstemannaförbund inom 

det kommunala avtalsområdet. Noterbart är att sjuksköterskorna tillsammans 

med andra grupper inom sjukvårdssektorn får konflikträtt först 1966, dvs. rätten 

att använda strejken som fackligt vapen. Det dröjer dock fram till 1980, innan 

denna rätt utnyttjas för första gången, och då är det inga specifika sjuksköterske-

krav utan en angelägenhet för KTK rörande reallöneskydd och följsamhet som 

orsakar strejken. Först 1986 går sjuksköterskorna ut i en strejk som rör deras 

egen lönesituation.147

Under 1950-talet övergår utbildningen av sjuksköterskorna i statlig regi och 

ungefär samtidigt, fr.o.m. januari 1958, får de också rätt att hos Medicinal-

styrelsen ansöka om statlig legitimation. Till en kostnad av tre kronor kan sjuk-

sköterskan erhålla sin legitimation.148 Medicinalstyrelsen, som alltsedan 1920 va-

rit den styrande myndigheten för sjuksköterskornas utbildning, överlämnar 1968 

huvudmannaskapet till Skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen blev en parentes, ty 

1982 tar Universitet- och Högskoleämbetet (UHÄ) över som tillsynsmyn-

dighet.149

Iris Erlöv & Kerstin Pettersson sammanfattar i sin avhandling sjuksköterskans 

utveckling i fyra faser, faser som enligt min mening ger en god karakteristik av 

inriktningen och utvecklingen av sjuksköterskans yrkesroll. De fyra faserna är 

kronologiskt indelade i tiden före 1916, 1916–1948, 1948–1977 samt tiden där-

efter:

Under den kristet ideologiska fasen är sjuksköterskans roll att be-

trakta som ett kall. 

–––––––––
144 TfSs 1965:3, sid. 105. 
145 Olsson (1986), sid. 66 ff. 
146 Fackinfo,1987:4, sid. 4. 
147 Olsson (1987), sid. 41. 
148 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 111. 
149 Heyman, sid. 167. 
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Under den medicinskt ideologiska fasen är sjuksköterskans funk-

tion i samhället och hennes yrke liksom tidigare präglat av kallet. 

Stora individuella eftergifter krävs av sjuksköterskan för att hon 

skall kunna tillfredställa de krav som ställs inom hälso- och sjuk-

vård. 

Under den medicinsk-tekniskt ideologiska fasen ser vi sjukskö-

terskans funktion och dess innebörd i samhället som en tilltagande 

teknifiering, vilken dock inte upptar hela yrkesrollen. Kvardröjan-

de ideologiska tendenser visar på att yrket också  innehåller ett 

slags kall. 

Under fasen helhetsideologi ställs kravet på sjuksköterskan att 

fånga alla enskilda människors personliga problem och att besvara 

dem med flexibilitet och mognad på ett personligt sätt.150

Den sista fasen kan i sin tur kunna avgränsas till 1993. Utbildningsdepartementet 

lägger nämligen 1991 ett nytt förslag till sjuksköterskeutbildning, som senare 

också antas och som i Erlöv/Petterssons anda kan karakteriseras som den interna-

tionellt omvårdnadsideologiska fasen, ty som utredarna uttrycker sig 

[s]yftet med den föreslagna förändringen avseende den minskade 

specialiseringen under grundutbildningen är att införa en bred bas-

utbildning motsvarande den internationellt förekommande utbild-

ningen General care (min kurs.). Den pedagogiska vinsten blir 

att man i utbildningen går från det generella till det specifika och 

att alla sjuksköterskor kommer att ha en liknande allmän bas.151

I och med antagandet av den nya utbildningen kommer också EU:s krav på en 

treårig utbildning att uppfyllas, då sjuksköterskeutbildningen nu omfattar 6     

terminers akademiska heltidsstudier.152 I den nya utbildningen får omvårdnads-

vetenskap en betydande plats och Ingrid Heyman pekar i sin forskning på det 

problem som föreligger mellan teori och praktik. Hon menar dock att denna mot-

sättning alltid funnits inom sjuksköterskeyrket, eftersom ”…alla relationer och 

handlingar har både en social, materiell och en symbolisk sida.153 Den teoretiska 

inriktningen  prioriteras fram till idag i utbildningen, då det i debatten börjar 

dyka upp propåer om att nyutexaminerade sjuksköterskor skall arbeta ett halvt år 

som AT-systrar, dvs. i likhet med läkarna få en tid efter utbildningen, där de ut-

vecklar sina praktiska talanger.154

–––––––––
150 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 123. 
151 Ds 1991:81, sid. 50. Ifrån Kall till akademi benämner Erlöv & Pettersson denna sista period för 

     den ideologiska akademiseringsfasen.  
152 Ds 1991:81, sid. 54. 
153 Heyman, sid. 167. 
154 Vårdfacket 2002:2, sid. 16. 
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SSF:s organisatoriska uppbyggnad från 1933 

Under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet växer sig oppositionen inom 

SSF stark mot att organisationen inte ägnar sig åt lönefrågor.155 Konflikten blir 

så djup att fristående länsförbund bildas i Östergötland och Södermanland. Det 

förekommer också diskussioner om att bilda en ny förening som består av olika 

länsförbund. Det skall dock framhållas att det finns kritik tidigare, vilket kommer 

till uttryck i bl.a. Elsa Pehrsons yrkande från slutet av 1910-talet om att löne-

frågor skall tas upp på dagordningen.156

I det närmaste från begynnelsen fram till 1933 kommer SSF att i mycket präg-

las av en kvinna, Bertha Wellin. Hon är ordförande i organisationen från 1914 

till 1933, samtidigt som hon är ansvarig utgivare för Svensk Sjuksköterske-

tidning 1911-1933, en tidning som hon för övrigt är med och grundar. Sin ställ-

ning i riksdagen, som representant för det konservativa lantmanna- och borgar-

partiet inom Allmänna Valmansförbundet, kommer hon att inneha i fjorton år, 

1922-1936. Bertha Wellin är en stark förespråkare för sjuksköterskekallet och 

hon menar att sjukvårdsarbete är ett barmhärtighetsverk. Hon tar vidare avstånd 

från ett instrumentellt förhållningssätt och anser att materialismen är en 

”…djävul som bemäktigar sig hennes samtid och som hotar sjuksköterskorna.”157

Dylika idéer genomsyrar hennes arbete och frågor rörande löner, och arbetstider 

blir i det närmaste tabu inom organisationen. I striden om åtta timmars arbetsdag 

lyckas hon framgångsrikt hålla sjuksköterskorna utanför reformen genom ett 

ihärdigt riksdagsarbete.158

Ytterligare en orsak till irritation inom föreningen är centreringen till huvud-

staden. Då styrelsen är sammansatt av två ledamöter från Sophiahemmet, två 

från Röda korset, två från Fredrika Bremer-förbundets sjukvårdsavdelningar, två 

från Södra Sveriges sjuksköterskehem samt en till tre ledamöter från övriga sjuk-

sköterskeföreningar, kommer mötena under 1920-talet och 1930-talets början att 

hållas i Stockholm och för det mesta utan representanter från landet i övrigt. 

Centreringen till ett fåtal institutioner leder så småningom till uppfattningen att 

styrelsen inte representerar medlemmarna. Vid fortsättningskursen 1931, i vilken 

23 deltagare av 28 kommer från landsbygden, diskuteras löner och kursdeltagar-

na sammanställer en skrivelse till SSF:s styrelse. Snöbollen är i rullning. Urusla 

löner, löneskillnader mellan stad och landsbygd parat med ovanstående proble-

matik gör att kamratföreningsfalangen får stå tillbaka för en mera fackförenings-

orienterad. Dramatiken mellan de båda falangerna varar fram till SSF:s ordinarie 

årsmöte den 6 maj 1933, då föreningens ordförande och främste fackförenings-

motståndare Bertha Wellin avsäger sig sitt ordförandeskap och under psalmsång 

–––––––––
155 Kapitlet är i huvudsak baserat på Bohm om inget annat anges.  
156 Bohm, sid. 163. Elsa Pehrson var nära knuten till Fogelstagruppen och kom i fler frågor än

     lönefrågan i konflikt med ordföranden Bertha Wellin. 
157 Emanuelsson, sid. 143. 
158 Emanuelsson, sid. 142 ff. Bohm, sid. 170 ff. samt TfSs 1951:15, sid. 465 ff. 
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tågar ut ur möteslokalen för att aldrig mer befatta sig med föreningen. Utnäm-

nandet till hedersordförande i SSF besvarar hon i ett telegram med orden: ”Tack! 

Må Gud välsigna varje ädel och osjälvisk strävan.”159 Efter mötet är det fritt fram 

att omorganisera Svensk sjuksköterskeförening, och den nya organisationen som 

nu skapas kommer att bestå i det stora hela oförändrad fram till 1965. 

Lokalavdelningarna som bildas skulle utgöra basen i den nya organisationen. 

Från 1934 till 1946 består föreningen av 24 lokalavdelningar som i stort är rela-

terade till länsindelningen. Efter 1946, då avdelningen i Småland och Göteborg 

delas i två, är antalet 26. 1951 delas även Skåne i två lokalavdelningar. Till en 

början finns det ett visst motstånd hos de olika lokala förbunden att anta det mera 

fackföreningsmässiga namnet avdelning, men vid krigsslutet har alla antagit     

familjenamnet Svensk sjuksköterskeförenings lokalavdelning för… Lokalavdel-

ningarna hade egna stadgar vilka är harmoniserade med riksföreningens. Det är 

också lokalavdelningarna som utser ledamöterna till de årligen återkommande 

fullmäktigemötena. Efter 1951 kommer fullmäktigemötena att gå av stapeln vart 

annat år. Mellan åren 1933 och 1943 existerar en proportionalitetsprincip, där   

lokalavdelningarna sänder ledamöter efter medlemsantal. Detta gynnar självklart 

de stora avdelningarna. Efter 1943 deltar varje lokalavdelning med högst fyra   

ledamöter, förutom ordföranden. Vidare kommer lokalavdelningarna att stå som 

arrangörer för fullmäktigemötena. Genom dylika arrangemang försöker före-

ningen att bryta upp den tidigare huvudstadscentreringen. Stockholm kommer 

dock framigenom att vara centralstyrelsens hemvist. Fullmäktigeledamöterna   

utser i sin tur ledamöterna till centralstyrelsen. Dessa tillsätts på tvåårsmandat 

och består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. De tre suppleanterna  

representerar landsbygden tillika med ytterligare tre ordinarie ledamöter. Antalet 

platser i centralstyrelsen kommer 1951 att utökas från sju till nio ordinarie leda-

möter. 1956 utökas centralstyrelseledamöternas och suppleanternas mandatperi-

oder till att omfatta fyra år. Som vi ser byggs en mycket traditionell fackföre-

ningsstruktur upp, en struktur som i mångt och mycket gynnar kunskaps-

kontinuitet. 

Den arbetsordning som kommer att utvecklas mellan de olika nivåerna inom 

SSF är mycket beständig fram till organisationsförändringen 1965. Centralstyrel-

sen sammanträder tre gånger årligen, och i god tid före ett möte utannonseras 

detta i Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, så att lokalavdelningarna har      

möjlighet att komma in med skrivelser till densamma. De skrivelser som kom-

mer in behandlas av arbetsutskottet (AU), som består av SSF:s ordförande, två 

ordinarie ledamöter samt två suppleanter. AU sammanställer en föredragnings-

lista som föreläggs styrelsen några veckor innan mötet. Centralstyrelsens första 

möte för året är i februari, och här behandlas främst frågor som skall tas upp på 

fullmäktigemötet samtidigt som en preliminär föredragningslista presenteras. 

Den andra gången styrelsen sammanträder är direkt efter fullmäktigemötet och 

då för att konstituera styrelsen, utse kassaförvaltare samt arbetsutskott. De frågor 

som fullmäktige förelägger styrelsen fördelas för att bearbetas innan verkställan-

det. Här får AU en stor betydelse då detta kommer att användas som remiss-

–––––––––
159 Bohm, sid. 181. 
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instans. Fullmäktigemötena låg för det mesta i slutet av maj eller början av juni. 

Det tredje stadgeenliga centralstyrelsemötet brukar avhållas i oktober eller       

november och är till karaktären ett uppsamlingsheat där ledamöterna knyter ihop 

verksamheten, men blicken är även riktad framåt då kursverksamheten brukar 

planeras på detta möte. Vid det sistnämnda mötet ombildas också föreningens 

förtroendenämnd, en nämnd vars uppgift uteslutande är rådgivande. Förtroende-

nämnden träffas till en början två gånger om året, men efter 1945 inskränks 

sammanträdena till ett enda tillfälle och då i samband med centralstyrelsens möte 

på våren. I det hela kommer förtroendenämnden efter kriget att omfattas av om-

kring 70 till 80 sjuksköterskor, och deltagare är bl.a. föreningens ledande     

kvinnor men även föreståndarinnorna för sjuksköterskeskolorna, sjuksköterske-

inspektrisen (efter 1942 byråinspektris), sjuksköterskebyråernas föreståndarinnor 

m.fl. Tanken är att nämnden genom sin breda sammansättning skall kunna belysa 

frågor från många olika perspektiv.  

Arbetsutskottet kommer att bli det nav som SSF:s verksamhet snurrar kring. 

Alla frågor av värde går genom AU och då detta kommer fram till ett beslut, är 

det stora möjligheter att centralstyrelsen intar samma ståndpunkt. Av central-

styrelsens sju röstberättigade ledamöter sitter tre i arbetsutskottet, varav en är 

ordföranden som i centralstyrelsen har utslagsröst. Vidare deltar alltid kansli-

sekreteraren i arbetsutskottets möten med yttrande- och reservationsrätt men med 

avsaknad av beslutanderätt. Ledamöterna i AU brukar träffas mellan femton och 

tjugo gånger om året och mötena varar i c:a fyra timmar. Dagordningen verkar 

alltid ha varit fullspäckad. Då många ärenden kan vara mycket komplicerade 

finns det en möjlighet för AU att utifrån bjuda in expertis så länge frågan är    

under beredning. Till en början är detta förfaringssätt mycket sällsynt men efter 

1940 mera frekvent. Då centralstyrelsen endast sammanträder tre gånger om året 

blir det i vissa fall så att några ärenden kommer att lämna SSF utan central-

styrelsens godkännande. Det skall dock understrykas att alla frågor av vikt för 

föreningen aldrig släpps fram till de beslutande organen utan att ha varit föremål 

för en beredning. Detta förfaringssätt fungerar initialt, men då administrationen 

ökar med växande medlemsantal, tillika med antalet ärenden att behandla, in-

rättas ett sekretariat som skall vara centralstyrelsen och AU behjälpliga med den 

ökade arbetsbördan. 

Gerda Höjer är den första sjuksköterska att anställas i sekretariatet. Hon till-

träder sin tjänst 1934 och innehar posten som sekreterare. Karin Elfverson blir 

invald i centralstyrelsen 1933 och kommer 1937 att bli den andra heltidsanställda 

sjuksköterskan i sekretariatet, men den första som är förtroendevald, och hennes 

uppgift är främst att handha kursverksamheten. Tanken att sekreteraren ensam 

skall kunna upprätthålla alla administrativa uppgifter får tidigt skrinläggas och 

personal med specialkompetens anställs. 1944-1945 består sekretariatet av sju 

ordinarie och två extrapersonal och förutom dessa finns en föreståndarinna, en 

biträdande sekreterare tre skrivbiträden samt två extra skrivbiträden. Redan i  

slutet av 1945, då SSF berikas med sin första ombudsman, Gerda Höjer, som till-

lika även blir ordförande i föreningen detta år, är personalstyrkan utökad till elva 

ordinarie och tre deltidsanställda. Efter 1945, med en utökad förhandlings-

apparat, kommer sekretariatet att svälla avsevärt och 1960 finns det fyra om-
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budsmän i föreningen och av dessa är samtliga kvinnor med sjuksköterske-

utbildning. 

Förutom nämnda organisationsstruktur kan det vara på sin plats att lyfta fram 

de speciella kommittéer som tillsätts under årens lopp och som får en mera per-

manent karaktär under mitten av 1950-talet. Här finns dräktkommittén med anor 

från 1920-talet, där alla frågor rörande sjuksköterskedräktens utseende, kragar, 

veck, kjollängd, tygmaterial, hattar och hättor m.m. behandlas. Bland övriga 

kommittéer kan märkas Svenska Florence Nightingalekommittén, Kommittén för 

slutenvård, SSF:s utbildningskommitté, redaktionskommittén, samt förhand-

lingsdelegationen. Varje kommitté skall bestå av minst tre representanter med en 

mandatperiod på fyra år och utses av centralstyrelsen. Förhandlingsdelegationen 

kommer dock att utökas avsevärt då föreningen ville få den mera representativ, 

och 1960 består den av en ordförande, nio ledamöter samt fem suppleanter.     

Redaktionskommittén behandlar frågor som rör Tidskrift för Sveriges sjuk-

sköterskor, som är föreningens husorgan alltsedan omorganisationen 1933, då    

Bertha Wellins ögonsten Svensk sjukskötersketidning läggs ned. 

AU:s och centralstyrelsens sammansättning 1946-1954 

Från och med den 1 januari 1946 kommer SSF att vara medlem i TCO, en orga-

nisation som vid denna tid helt domineras av män, medan SSF fortfarande är en 

organisation med enbart kvinnor. De enda män som är kopplade till SSF är      

advokat Helge Lindström, som brukar anlitas i juridiska spörsmål, samt vakt-

mästaren på sekretariatet Sixten Kindblom. 

 När SSF omorganiseras 1933 väljs Elisabet Lind till ordförande. Hon kom-

mer att sitta som ordförande fram till 1945, då hon efterträds av Gerda Höjer som 

i sin tur innehar posten fram till 1960. Centralstyrelsens sammansättning utgörs 

under perioden 1946-1954, förutom ordföranden, av Signe Böckert, Karin      

Elfverson, Elin Hakeman, Clara Käck, Gerda Magnusson och Ida Nilsson. Av 

dessa är Ida Nilsson en gammal trotjänarinna, som redan 1925 tar plats i central-

styrelsen och alltsedan dess är såväl ordinarie som suppleant. Från 1942 fram till 

1951 är Ida Nilsson ordinarie ledamot och ersätts därefter av Elisabeth Dillner, 

som sitter som ordinarie fram till 1954. Karin Elfverson och Klara Käck är också 

två veteraner som tillhört styrelsen alltsedan omorganisationen, men vid full-

mäktigemötet i Boden 1954 avgår båda. Signe Böckert och Gerda Magnusson 

kommer båda in i styrelsen 1944 som ordinarie, efter att ha varit suppleanter    

sedan 1933. Gerda Magnusson sitter fram till 1947, då hon ersätts av Maja    

Tjällström som varit suppleant sedan 1942. Signe Böckert i sin tur sitter i styrel-

sen fram till 1958. Sist inkommen i styrelsen var Elin Hakeman, som efter endast 

ett år som suppleant blev ordinarie och som sådan sitter fram till 1960. 

Arbetsutskottets medlemmar under den aktuella tidsperioden är stadgeenligt 

Gerda Höjer, Karin Elfverson och Gerda Magnusson. Den sistnämnda är ledamot 

i AU fram till 1947, då hon ersätts av Maja Tjällström. Suppleanter under perio-
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den är Märta Palm fram till 1947, då hon ersätts av Margit Bohman som sitter 

fram till 1956. Den andra suppleanten är Tea Åström som sitter från 1945 till 

1954.160

Vid en analys av SSF:s organisationsmodell och de olika styrelsernas sam-

mansättning kan vi konstatera att föreningen präglas av en homogen kontinuitet, 

dvs. omsättningen på ledamöterna är mycket låg och när någon väljs in blir man-

datet ofta repetitivt och dessutom är alla kvinnor medelålders eller äldre. Organi-

sationsstrukturen är fram till 1965 i det närmaste oförändrad. De största föränd-

ringar som äger rum sker inom sekretariatet där fler och fler fast anställda tar 

plats och omvandlingen från förening till tjänstemannaorganisation är här tydli-

gast. Det ständigt ökade antalet ombudsmän är ett exempel på det sistnämnda   

fenomenet. Arbetsutskottet kommer att bli ”spindeln i nätet”, och det är mycket 

sällan som voteringar kommer till stånd i AU och centralstyrelsen. Tillika är    

reservationer mycket sällsynta när det gäller stora och viktiga frågor.161 Efter 

genomläsning av protokoll från 1946-1954 av såväl AU- protokoll som central-

styrelseprotokoll kan det konstateras, att det är väldigt sällsynt att central-

styrelsen går emot beslut tagna i arbetsutskottet. Även om intentionerna är att   

lokalavdelningarna efter 1933 skall få större inflytande, vilket de också får,    

måste dock framhållas att den verkliga makten kommer att ligga hos arbetsut-

skottet och centralstyrelsen. Då väldigt få personer är inblandade i föreningens 

beslutsfattande kan det i det närmaste liknas vid en oligarki, och vi kan kanske 

säga att föreningen styrs av Gerda Höjer och Karin Elfverson. Den låga omsätt-

ningen av ledamöter i centralstyrelsen och arbetsutskottet jämförd med lokal-

avdelningarnas höga omsättning är naturligtvis också en faktor som stärker den 

centrala makten.162 Makt- och kunskapskoncentration till ett fåtal personer gör 

också att utbytbarheten av dessa upplevs som en arbetsam process och hjälper 

därför till att upprätthålla ledamotsväxlingarna på en låg nivå. Homogeniteten i 

ledningen kan belysas genom kön, ålder, klass och civilstånd. Vi har här att göra 

med ogifta kvinnor i medelåldern från medelklassen eller övre medelklass.163

Fortsättningskurserna  

SSF inser tidigt vikten av vidareutbildning, och redan 1917 påbörjar föreningen 

utbildning till husmödrar och instruktionssköterskor. Kurserna kommer att      

bedrivas i föreningens namn ända fram till 1958, då utbildningen övertas av sta-

ten.164 Den första kursen varar en och en halv månad, från den 1 februari till den 

15 mars 1917, och elva sjuksköterskor deltar. Redan på hösten samma år hålls 

–––––––––
160 Styrelsesammansättningarna bygger på Bohm, sid. 273 ff. 
161 Bohm, sid. 240.  
162 Bohm, sid. 215 f. 
163 Bohm, sid. 353 f, 379 f, 223 f samt Protokoll från SSF:s centralstyrelses sammanträde den 23 och 

     26 maj 1948 i Karlskrona. Närvarande var fröknarna Ida Nilsson, Signe Böckert, Elin Hakeman, 

     Märta Palm, Elisabeth Dillner, Märtha Nihlén samt Gerda Höjer. SSF:s centralstyrelses protokoll, 

     SSF:s arkiv,  Seriesignum A 4, TAM. 
164 Dillner, sid. 65. 
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den andra kursen, som varar från november till början av mars, och även i denna 

kurs deltar elva sjuksköterskor.165  Fram till 1958 kommer SSF:s förtroende-

nämnd, det organ inom föreningen som organiserar kurserna, att sjösätta 44 kur-

ser och vidareutbildar i det närmaste tusen husmödrar och instruktionssköterskor. 

Från och med 1923 kommer kurserna att hållas årligen med undantag av 1926, 

1930 och 1933. Mellan 1938 och 1944 hålls kurserna såväl på våren som på  

hösten, bortsett från 1940, och efter kriget kommer kurserna att uppdelas på     

respektive specialitet, en kurs för husmödrar och en för instruktionssköterskor 

(lärare).166 Utbildningen stod under Medicinalstyrelsens överinseende och       

bedrivs efter en av densamma sanktionerad kursplan. Finansieringen för eleverna 

är ett ständigt återkommande problem men efter mitten av 1930-talet sker finan-

sieringen främst genom stipendier och statsbidrag.167 Kursernas längd utökas 

successivt över tiden, då fler och fler teoretiska moment vävs in i utbildningen. 

Ett moment som dock ges stort utrymme och alltsedan 1923 ständigt återkommer 

i fortsättningskurserna är de diskussionsövningar, som efter någon eller några 

elevers inledningsanföranden, oftast i frågor relaterade till sjukvården, är ämnade 

att utveckla de retoriska och mötestekniska egenskaperna men även att ge     

möjlighet till ventilation av för sjuksköterskorna viktiga spörsmål.168 Mer om 

fortsättningskurserna i Kap. 6.  

I diskussionsövningarna deltar för det mesta styrelseledamöter från SSF, och 

övningarna kommer på så sätt att bli ett forum för interndebatt, där möjligheter 

ges för såväl SSF:s ledning som eleverna att påverka föreningens verksamhet. 

Ett lysande exempel på detta är när fortsättningskursen 1931, den s.k. rebell-

kursen, lyckas genomdriva att lönefrågor bör stå på föreningens agenda. De    

frågor som diskuteras väljs av eleverna själva eller tas från en av lärarna presen-

terad lista. De diskussionsämnen som presenteras i 1939 års fortsättningskurs ger 

en god bild av vad som är på tapeten fram till kriget: 

Om sparsamhet. 

Tystnadsplikt. 

Om pensionsfrågan och pensionsåldern. 

Arbetstidens begränsning och personalens sammansättning. 

Kamratlivet. 

Förestånderskans arbete på ett sinnessjukhus.  

Kollegier och elevbetyg. 

Våra löneförhållanden. 

Patientens dagliga vård och dagens början på ett sjukhus. 

Kompetensen till översköterskeplatser vid sinnessjukhusen. 

Medicinförråden. 

Vad hör inom området för en avdelningssjuksköterskas verksamhet? 

–––––––––
165 Bohm, sid. 90 f. 
166 Sammanställning över fortsättningskurserna. SSF:s arkiv, Seriesignum Ö 1 vol. 9, TAM.  Jmf.   

     Dillner, sid. 65.  Dillner anger 41 kurser. 
167 Bohm, sid. 192 f. 
168 Bohm, sid. 146. 
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Husmoderns förråd. 

Skola elever niga? 

Elevernas fritid. 

Sjuksköterskan – samhällsmedlem. 

Om självstyrelse 

Bör sjukvårdspersonalen bo inom eller utom anstalten? 

Arbetsterapi för våra sanatoriepatienter. 

Är nödlögn tillåten? 

Husmoderns mångsyssleri på mindre sjukhus.169

Det är som vi ser främst etiskt och sjukvårdspraktiskt relaterade spörsmål som 

står i förgrunden. Vad som dock saknas i ovanstående presentation är sjukskö-

terskeutbildningen, ett ämne som annars är ständigt återkommande. Aktuella frå-

geställningar tas också upp till debatt, vilket ett diskussionsämne från fortsätt-

ningskursen 1941 visar. Då diskuterar deltagarna under rubriken: ”Om gift sjuk-

sköterskas rätt att uppehålla sjuksköterskeyrket.”170 Inledningsanförandet hålls 

av en gift sjuksköterska som av naturliga skäl ställer sig mycket positiv till den 

gifta sjuksköterskans rätt till arbete, men menar att det bör ske i form av halvtids-

tjänstgöring. Att frågan om den gifta sjuksköterskans rätt till arbete är omtvistat, 

förstår vi av inledningsanförarens avslutningsord: 

Mina ogifta kamrater torde betänka detta och ej sälla sig till den 

hop, som i högan sky låter sitt fyrop ljuda mot den gifta kvinnan, 

som vill försöka fullfölja alla uppgifter, man fordrar av henne. Ty-

värr motarbetas ju den gifta kvinnan och hennes kapacitet förring-

as, allt utan skäl. Även härvidlag bör vi hålla samman och ej låta 

något så ovidkommande skäl som olika civilstånd utgöra en skil-

jemur.171

Vid slutet av 1950-talet är i sin tur deltidstjänstgöringen så vanlig att ett dis-

kussionsämne rubriceras ”För- och nackdelar med deltidstjänst”. Övriga ämnen 

som diskuteras vid fortsättningskursen 1957-1958 är: 

Sjuksköterskans uppgifter inom hälso- och sjukvården 

Förebyggandet av olycksfall på sjukhus 

Värdet av internationellt samarbete 

Vilken utbildning fordras för sjuksköterskans  

uppgifter inom hälso- och sjukvård? 

Samarbetet mellan sjuksköterskeskola och sjukhus  

(Diskussionen förs i form av ett estradsamtal) 

–––––––––
169 Diskussionsämnen SSF:s 19:de fortsättningskurs. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b vol. 7, TAM. 
170 Diskussionsinledning fortsättningskursen 1941/42. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b vol. 7, TAM.  

      1939 års lagstiftning om gifta kvinnors rätt till yrkesarbete. Se exempelvis Renée Frangeurs  

      avhandling Yrkeskvinna  eller  makens tjänarinna?
171 Diskussionsinledning fortsättningskursen 1941/42. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b vol. 7, TAM. 
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Arbetsuppgifter för facklärare vid läskurser och klinik- 

undervisning 

Organisation av föreståndarinnans arbetsuppgifter inom  

större sjukhus.172

Vi kan nu se att diskussionsämnena är mera yrkesinriktade än de är vid slutet av 

1930-talet och att de mera allmänt hållna ämnena är bortrensade. En fråga som 

med rätta bör ha väckt debatt i detta totalt kvinnodominerade yrke är naturligtvis 

frågan om män skall få utbilda sig till sjuksköterskor. Fortsättningskursernas dis-

kussionsövningar torde i så fall vara rätt forum för att ventilera männens vara el-

ler inte vara inom kåren. Vi vet att kunskapen finns inom kåren om manliga 

sjuksköterskors arbete genom de internationella kontakterna som SSF har efter 

kriget med bl.a. England och USA. Föreningen bör rimligtvis ha någon form av 

strategi om frågan skulle bli aktuell i Sverige. Detta återkommer vi till senare. 

Många yrken i Sverige har under långa tider varit enkönade – präst, sjukskö-

terska, militär och polis för att lyfta fram några.173 I de flesta fall kommer dessa 

yrken att intimt sammanknippas med respektive kön och en mängd könsstereo-

typier växer fram. Men i och med att könsvallen bryts och yrkena blir tvåkönade, 

förändras dessa bilder successivt, samtidigt som en mängd frågor kopplade till 

könsdimensionen växer fram. I Sverige har könsvallen brutits såväl av kvinnor 

som män i de flesta yrken. Män har varit slow starters i t.ex. tandsköterskeyrket 

och barnmorskeyrket, medan kvinnor kommit sent in i yrken som militär, 

gruvarbetare, murare och flyttkarlar.174 Denna avhandling är ett försök att be-

skriva och analysera en dylik integrationsprocess av det andra könet i ett länge 

enkönat yrke. Som påtalats tidigare utgörs således den svenska sjuksköterskekå-

ren under lång tid av enbart kvinnor, till övervägande delen ogifta, och en   

mycket specifik kvinnokultur utvecklas, inom vilken också professionaliserings-

processens grunder konstitueras. Idag fortgår denna process i samverkan med ett 

fåtal manliga kollegor men nu även med kvinnor som i många fall ikläder sig 

rollen som mödrar och hustrur vid sidan om yrkesrollen. Den stora expansions-

fasen för män inom sjuksköterskeyrket sammanfaller – pikant nog – i tiden med 

såväl gifta kvinnors mer allmänna utträde på arbetsmarknaden som en i sam-

hället framväxande feministisk rörelse.175 Denna feminism kommer att utgöra 

vaggan i vilken undersökningen vilar, och mäns inflytande i yrket kontrasterad 

mot en eventuell framväxande feministisk medvetenhet bland kvinnorna i yrket 

–––––––––
172 Fortsättningskursen 1957/58. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b vol. 31, TAM. 
173 Begreppet ”enkönad” är hämtat från floran, där exempelvis tvåbyggare är en växt som har enkö 

      nade han- och honblommor på olika stånd. Tvåkönad används mest om blommor som innehåller  

      såväl ståndare som pistill. Jag använder begreppet enkönad på yrken som är rena från män eller  

      kvinnor och tvåkönad om yrken som befolkas av både män och kvinnor. 
174 Ds 1993:8, sid. 67. 
175 Roman, sid. 40. Det talas normalt om ”den gamla” och ”den nya kvinnorörelsen” alternativt ”den  

     första”  eller ”den andra vågen”. Den första vågen anses börja med Mary Wollstonecrafts bok A

     Vindication of Rights of Woman (1792) och den andra vågen dateras till 1963, då Betty Friedan  

     publicerade The Feminine Mystigue.
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kommer att utgöra den process, i vilken spänningar och konflikter orsakade av 

kön står för rörelsen. 

 Antalet män inom sjuksköterskeyrket under undersökningsperioden kan ses i 

tab. 1:3 som visar att den största ökningen av manliga sjuksköterskor sker under 

perioden 1965 – 1985. Den avstannande manliga tillströmningen efter 1985 för-

klaras av Henrik Eriksson bl.a. på följande sätt: ”När mansrörelsen under 1980-

talet successivt lämnar solidaritetsfrågan och mer tar form av en terapirörelse av-

stannar attraktionskraften hos ’feminiserade’ yrkesidentiteter tvärt bland män.”176

Vidare spelar förmodligen angreppen på den offentliga sektorn i kombination 

med ett individualiserat synsätt in, men också upphörandet med 1970-talets     

extraordinära åtgärder.

Tabell 2:3. Antalet kvinnliga och manliga sjuksköterskor samt andelen 

                   män 1955, 1965, 1975, 1985 och 1995. 

ÅR 1955 1965 1975 1985 1995 

Kvinnor 14 491¹ 23 675¹ 41 208 59 901 69 166

Män 5¹ 138¹ 1 300 3 833 5 461 

Andel män 0,004% 0,6% 3,2% 6,4% 7,9% 

Källor: Statistisk årsbok för Sverige 1955 och 1965. FoB , Del 5. Förvärvsarbetande och 

yrke 1975 och 1985. Hälso- och  sjukvårdsstatistisk årsbok 2000 för år 1995.  

Anm: 1955 och 1965 redovisas antalet sjuksköterskor anslutna  till SSF och de övriga 

åren antalet yrkesverksamma.

Det sägs att ”…arbetslivet i sig själv har en struktur och kultur som ger män och 

manliga principer företräde framför kvinnor och kvinnliga principer.”177 Med 

detta generella påstående som utgångspunkt blir det spännande att se hur köns-

relationerna utvecklas i en av kvinnor dominerad struktur. Då feminismen utgör 

den fond jag arbetar mot kommer därför en presentation av denna att inlednings-

vis bli ganska omfattande och fungera som ett avstamp.  

–––––––––
176 Eriksson, sid. 96. 
177 Holter, sid. 79. 
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Kapitel 3 

Manligt intåg i ett kvinnligt yrke 

Inledning

Tystnad är ett problematiskt begrepp för historiker och det är kanske därför så 

få försökt sig på tolkningar av det. En historiker som dock vågar språnget är Eva 

Österberg, som i  Tystnadens strategi i sagornas Island  påpekar att  

[i] de isländska sagorna händer det då och då att någon tiger eller  

tystnar. Tystnaden verkar ha en bister klang i berättelserna, den  

är i varje fall inte direkt trivsam. Men varför råder egentligen  

tystnaden, av vilka skäl uppstår den?  Vem tiger och i vilken  

situation? Vilken är undertexten, den bakomliggande meningen  

med notiserna om  tystnader, och i vilken kulturell karta måste  

de sättas för att vi som lever hundratals år senare skall begripa  

deras innebörd?178

Problemet för historikern är detsamma oberoende av tidsavstånd. Skall vi tolka 

eller tiga? Tystnaden möter oss dock i många skepnader. Tystnad som exempel 

på apati eller kränkning är t.ex. två områden som belyses av Österberg, tystnader 

som även jag kommer att tvingas ta ställning till om jag inte väljer att tiga. 

  När 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen avlägger sitt första be-

tänkande 1948, väcker förslaget att män skall få utbilda sig till sjuksköterskor 

många disparata reaktioner, och problematiken kring konstruktionen manligt – 

kvinnligt kommer i dagen. En insändare i Karlshamns Allehanda från den 18 

mars 1948 visar att vi nu beträder ett utpräglat kvinnligt område och att det finns 

synpunkter på den manliga inbrytningen: 

Även manliga elever i sjuksköterskeskolorna föreslås i det  

betänkande som avgivits av 1946 års kommitté för  

sjuksköterskeutbildningen. Härmed erövrar mannen ännu ett av de  

–––––––––
178 Österberg, sid. 37.
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områden, som av ålder varit kvinnan upplåtna. Någon särskild  

titulering av de på kvinnliga sjuksköterskeskolor utbildade  

manliga eleverna föreslås icke. Sjukskötare förefaller ligga nära  

till hands. Den framtida lasarettsbilden kan inte undgå att  

präglas av reformen. Män i vitt, män i blått, det sistnämnda väl  

med reglementsenliga förkläden och ordentlig huvudbonad av  

den typ, som så klädsamt skiljer sjuksköterskorna från andra. 

Skratta icke, synen blir nog allmän så småningom. När det  

manliga släktet fått ett finger, tar det snart hela handen.  

Insändaren ger uttryck för en icke ovanlig föreställning vid denna tid. Den man-

liga överhögheten på arbetsmarknaden kommer att få genomslag i sjuksköters-

keyrket när väl männen är etablerade inom detta. Här finns således en oro för att 

ett kvinnligt dominerat yrke skall bli manligt dominerat. Skribenten verkar ge ut-

tryck för ett särartsfeministiskt synsätt och kan i enlighet med detta inte låta bli 

att ironisera över hur männen tydligen också måste tillägna sig de kvinnliga 

symbolerna förkläde och sjuksköterskehätta för att kunna fungera inom sjuk-

vården. Insändaren fortsätter 

Men vad säger egentligen sjuksköterskorna om saken? Ännu har 

inga protester försports. De kommer nog, särskilt om sjukskötarna 

blir djärva nog att kräva likalönsprincipens tillämpande. I det 

stycket har kvinnan samma fasta traditionella plattform att stå 

på som männen i så många andra avseenden. Hoppa inte ned i 

onödan. Tiden är emellertid ur led. Männen tränger in överallt. 

Manliga hembiträden är ingen ovanlighet längre. I skolorna 

studerar pojkar huslighet med samma intresse som någonsin 

flickorna. På större platser florerar särskilda manliga syklubbar, 

där arbeten av sällsynt finess exekveras. Och nu sjukskötarna. 

Att utan vidare spränga en front, som varit tämligen fast ända 

sedan hedenhös är djärvt gjort. Med spänning följer man 

sjukskötarnas öden och äventyr. 

Insändaren skulle kunna utgöra en innehållsförteckning över vad som framöver 

skall behandlas i detta kapitel. Det jag skall fokusera på är grovt sett: ”…vad   

säger egentligen sjuksköterskorna om saken?” 

När vi nu skall försöka åskådliggöra fackliga och statliga strategier såväl som 

enskilda sjuksköterskors strategier inför det manliga intåget är det ofrånkomligt 

att inte nämna något om det strävsamma begreppsparet aktör – struktur. Vi     

träder som samhällsindivider in i redan färdiga strukturer, strukturer som vi an-

tingen anpassar oss till, negligerar eller försöker att förändra. Klass, kön, etnisk 

bakgrund och generationstillhörighet kommer därför alltid att, i ett givet sam-

hälle och vid ett visst historiskt tillfälle, ge upphov till skilda handlingsstrategier 

hos aktörerna. Makten att förändra en struktur finns förmodligen inte hos en enda 

enskild individ utan vi blir beroende av medaktörer. Den medvetenhet som finns 

hos de olika aktörerna om strukturerna varierar också. Men oberoende av hur vi 
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som individer agerar i samhället kommer vi att påverka detta, eller uttryckt med 

G. H. Meads ord: 

Då en människa anpassar sig till en viss omgivning blir hon en  

annorlunda individ; men när hon blir en annorlunda individ har 

hon påverkat det samhälle hon lever i. Det är kanske en liten  

effekt, men såtillvida som hon har anpassat sig själv har 

anpassningen förändrat det slags omgivning till vilken hon kan 

reagera och världen är följaktligen en annorlunda värld.179

       

I ovan sagda finns potentiella möjligheter, möjligheter som vi som individer ofta 

bortser ifrån eller ej har förmågan att omfatta och därför alieneras från istället för 

att sträva efter att ändra de omständigheter vi själva är produkten av. 

Jag vill vidare lyfta fram de definitioner Arne Jarrick & Johan Söderberg ger 

de båda begreppen aktör och struktur för att något belysa problematiken i den 

diskussion som förs och samtidigt försöka visa något hur de här kommer till an-

vändning. Aktören är  

…en människa eller grupp av människor som träffar handlingsval  

och har förmågan till reflexivt och strategiskt handlande. Så  

använt kan /…/ aktörsbegreppet vara mycket fruktbart inom  

humanvetenskapen. 180

Med en så vid definition kan en aktör utgöras av såväl staten, institutioner,       

organisationer, enskilda individer som mera svåravgränsade kategorier som   

klasser, kön och etniska grupper. De båda historikerna anser att aktören bör vara 

ett analysredskap i alla discipliner som studerar människor. Strukturen i sin tur är  

…ett system – vilket som helst – som ceteris paribus upprätthålls,  

förändras och upphör till följd av relationerna mellan de element  

som bildar det.181

Systemets gränser blir i denna definition, enligt författarna, godtyckliga och de 

kan expandera eller reduceras beroende på forskningsuppgiftens speciella an-

språk. Om så elementen i strukturen är mänskliga aktörer kan vi ge

…strukturen namnet samhälle eller någon beteckning för  

subsystem inom samhället, t.ex. organisation eller institution. 

Betraktas samhället som en struktur i verklig mening, kan  

det beskrivas som den dynamiska interaktionen mellan 

 aktörer.182

–––––––––
179 Jarrick & Söderberg, sid. 67. 
180 Jarrick & Söderberg, sid. 63. 
181 Jarrick & Söderberg, sid. 64. 
182 Jarrick & Söderberg, sid. 66. 



72

Om det nu är så att ett samhälle ses som en struktur och att en struktur byggs upp 

av en dynamisk interaktion mellan aktörer, faller det sig självklart att dessa      

aktörer inte kan vara skilda från strukturen. Aktörerna blir ju de element som 

med sina relationer sinsemellan skapar strukturen. Efter att ha dragit dessa slut-

satser menar författarna att begreppsparet aktör – struktur förlorat sin analytiska 

mening, ty begreppsparet uttrycker i sig underförstått en åtskillnad. Lösningen på 

detta dilemma blir att använda begreppen ”…var för sig eller med det förenade 

begreppet aktörsstruktur, däremot inte som par.”183

Det viktiga med de båda författarnas resonemang är att de visar på den sym-

bios som finns mellan begreppen aktör och struktur, men att därifrån gå så långt 

som att skapa ett nytt begrepp kan naturligtvis diskuteras. Om vi däremot är 

medvetna om det symbiotiska förhållandet som råder, behöver vi ju inte hemfalla 

åt en direkt växelverkan mellan de två begreppen utan kan på ett mera nyanserat 

sätt åskådliggöra vårt undersökningsområde. Om det nu är människor/aktörer 

som skapar, reproducerar och raserar strukturer, blir naturligtvis den historiska 

tidpunkten, vilken fas i livet aktören träder in i strukturen samt också aktörens 

position avgörande för en analys, men en av de viktigaste aspekterna i ett dylikt 

synsätt är att aktören/individens agerande som förändringsfaktor lyfts fram och 

synliggörs. Å andra sidan är det lika viktigt att vi kan identifiera och förhålla oss 

till en struktur men att vi också inser att ”…motsättningen mellan aktör och 

struktur i viss utsträckning är en chimär…”184 Men nu över till 1946 års        

kommitté för sjuksköterskeutbildningen och dess arbete.  

Sjuksköterskekommitténs arbete

Den 15 januari 1946 sammankallar generaldirektör Axel Höjer de sakkunniga i 

kommittén för sjuksköterskeutbildningen till ett första möte. Förutom de tidigare 

nämnda deltar fru Anna Becker, sekreteraren i landstingsförbundet Ivar        

Dahlgren, statskommissarien B. E. Johnsson samt överläkaren vid S:t Görans 

sjukhus Oscar O. Schubert. Till en början är S. Wernstedt från socialdeparte-

mentet sekreterare åt kommittén men ersätts redan i september av Einar Herliz 

från jordbruksdepartementet. Wernstedt kommer dock att delta i ett fåtal möten 

som expertinkallad, efter avsägandet. Redan i slutet av januari tillkommer ytter-

ligare två ledamöter, då byråinspektören i medicinalstyrelsen Majsa Andrell och 

aktuarien vid Stockholms stads statistiska kontor A. Nilstein ansluter sig till den 

ursprungliga gruppen.185 Kommittén kommer under åren fram till att det första 

betänkandet avges att arbeta mycket traditionellt. En rad experter inkallas till de 

olika sammanträdena och får där redogöra för en specifik fråga samtidigt som 

medlemmarna i kommittén har möjlighet till personliga frågor. De protokoll som 

–––––––––
183 Jarrick & Söderberg, sid. 67. 
184 Lindberg, sid. 24. 
185 SOU 1948:17, sid. 5. 
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kommittén producerar är såväl handskrivna som maskinskrivna men den mapp 

som finns i Riksarkivet om kommitténs arbete verkar vara ofullständig.  

Vid ett möte den 20 augusti tillsattes bl.a. sex subkommittéer, inom vilka en 

mängd delfrågor skall behandlas. De olika områden som skall belysas är 

1.  Sjuksköterskeskolornas och sjuksköterskeutbildningens organi- 

     sation, utbildningsplaner och arbetsförhållanden under utbild- 

     ningen. Subkommitténs ledamöter: Dahlgren, Dillner, Schubert  

     och Thomson 

2.  Sjukvårdspersonalens rekrytering; fordringar för tillträde till  

     utbildningskurser. Ledamöter: Becker, Dahlgren och Thomson 

3.  Utbildning av lärarinnor för undervisning av sjukvårdspersonal. 

     Ledamöter: Dillner och Thomson 

4.  Utbildning av manlig sjukvårdspersonal. 

     Ledamöter: Schubert och Andrell 

5.  Finansiering av sjukvårdspersonalens utbildning samt sjukskö- 

                 terskeskolornas ekonomi. Ledamöter: Dillner och Johnsson 

6. Utländska förhållanden och historik. Ledamöter: Dillner och  

    Wernstedt 

                  

Det framhålls att i mån av tid skall ordföranden Höjer, sekreteraren Wernstedt 

och experten Andrell vara subkommittéerna behjälpliga.186 Protokoll från sub-

kommittéernas eventuella möten saknas men ledamöternas arbeten rapporteras 

på sammanträdena för huvudkommittén. Frågan om manlig sjukvårdspersonal 

som subkommitté nr. 4 skall avhandla saknas bland protokollen. Frågan om man-

lig sjukvårdspersonal inom sjukvården kommer dock att behandlas ett flertal 

gånger genom andra ledamöters initiativ. 

Redan i slutet av april 1946 inlämnar SSF ett yttrande till sjuksköterske-

kommittén, i vilket föreningen redogör för sina ställningstaganden och de frågor 

som den anser att kommittén skall behandla. 187 SSF motsätter sig att förkunska-

perna för inträde till sjuksköterskeskolorna mildras, dvs. realskolekompetens i 

ämnena svenska, matematik, kemi, fysik och vid vissa skolor ett språk bör kvar-

stå. Vidare lyfts folkhögskolornas stora betydelse fram, vilket kanske inte är så 

konstigt, då den största gruppen antagna kommer från dessa. SSF presenterar här 

medicinalstyrelsens siffror för nyantagna till sjuksköterskeskolorna 1945:  

1. Studentexamen      85 

2. Normalskolekompetens   236 

3. Realexamen   384 

4. Folkhögskola + två folkhögskolekurser      639 

5. Folkskola + annan påbyggnad      21 

6. Folkskola        10 

7. Uppgifter saknas        11 

–––––––––
186  Protokoll Nr. 34, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
187  SSF:s yttrande 1946 - 11 - 07, sid. 3. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM.   
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SSF lyfter även fram andra argument för folkhögskolornas betydelse och ger 

samtidigt också en bild av sjuksköterskans roll inom sjukvården när föreningen 

påtalar att 

[i] våra dagar talas så mycket om demokrati och förutsättningen  

härför. För att bliva goda demokratiska ledare behöva flertalet  

människor mer allmänbildning, mer samhällskunskap än vad  

folkskolan f.n. giver. Denna allmänbildning har på ett  

utomordentligt sätt lämnats inom folkhögskolan.188

I det blocksystem som tillämpas i undervisningen anser föreningen att den   

teoretiska kursen bör utökas från 4-5½ månader till 6, medan den praktiska kurs-

tiden bör bibehållas vid två år. Den dagliga tjänstgöringstiden för eleverna bör ej 

överstiga åtta timmar. För sjukvårdsbiträden med tillräcklig tjänstgöringstid på 

olika avdelningar och som i övrigt fyller kraven kan SSF tänka sig en avkortning 

av praktiktiden vid en eventuell sjuksköterskeutbildning. Föreningen under-

stryker även vikten av etisk fostran för eleverna och menar att den sjuksköterska 

”…som ej jämsides med sin yrkesbetonade arbetsuppgift även har omsorg om 

människan – patienten kan aldrig bliva den värdefulla hälsobringare, som man 

väntar att finna i henne.”189 Det anses också viktigt att eleverna uppmärksammas 

på sjukvårdens sociala sida. När det gäller sjuksköterskeskolorna ser SSF med 

glädje på att antalet skall utökas samtidigt som den förespråkar att de enskilda 

kurserna ej bör överstiga trettio elever i antal och att det inte skall finnas mer än 

två kurser per skola och år. De stränga regler som existerar på många inter-

natskolor bör luckras upp och få en friare form. Den positiva inställningen till 

utökandet av sjuksköterskeskolorna föreligger inte om dessa i framtiden skall ha 

inslag av män, ty SSF anser att ”[s]kolan för män synes oss endast ha intresse i 

samband med utbildningen av sinnessjukhuspersonalen, vilken ju icke kommer 

att upptagas i detta sammanhang.”190  Denna korta passus är för övrigt det enda 

ställe i yttrandet där män ventileras. För att tillgodose elevens finansiella behov 

menar SSF att räntefria studielån bör utgå under studietiden och att dessa av-

skrivs efter tre års arbete i den offentliga vården. Under den sista halvan av ut-

bildningen anser föreningen att en fickpeng på 50 kr/mån är rimlig. Den brist på 

sjuksköterskor som finns kan också lindras om sjukhusen i högre grad inrättar 

deltidstjänster. Avslutningsvis pekar SSF på orsaken till sjuksköterskebristen och 

betonar  

…att hela problemet uppstått på grund av de låga löneförmåner,  

som erbjudas kvinnor i sjuk- och hälsovård. /…/ Så länge lönerna  

ej likställas med andra yrkens av samma krävande art med stora  

fordringar på yrkesskicklighet, komma dock kvinnorna att hellre  

–––––––––
188 SSF:s yttrande 1946 - 04 - 26, sid. 3. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
189 SSF:s yttrande 1946 - 04 - 26, sid. 5. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM.
190 SSF:s yttrande 1946 - 04 - 26, sid. 6. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
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söka sig över på dessa andra områden än att ägna sig åt sjuk-  

och hälsovården med dess icke endast låga löner utan även ifråga  

om tiden ofta oberäkneliga arbetsuppgifter.191

En genomgång av detta tidigt avlämnade yttrande visar att föreningen behandlar 

en mångfald av frågor, medan frågan om manliga sjuksköterskeelever inte är    

föremål för någon diskussion. Här ger inte heller 1945 och 1946 års AU-

protokoll eller centralstyrelsens protokoll oss någon hjälp, ty i dessa är tystnaden 

i den sistnämna fråga lika talande. Skrivningen i yttrandet är genomgående sådan 

att när inte det neutrala uttrycket ”eleven” används är genuset femininum. De 

grupper som SSF anser ämnade för sjuksköterskeyrket är ”[d]e unga kvinnor i 

20-årsåldern och däromkring…”192

Vid en konferens rörande sjuksköterskeutbildningen måndagen den 6 maj 

1946 håller medicinalstyrelsens chef och tillika ordförande i sjuksköterske-

kommittén Axel Höjer ett tal, i vilket han påtalar att

[v]idare bör upptagas frågan om en mot sjuksköterskeutbildningen  

svarande utbildning för manlig sjukvårdspersonal. Frågan är då,  

om manlig elev bör antagas vid samma kurs som kvinnlig. För 

min egen del tror jag icke, att man härigenom skulle erhålla något 

större antal manliga elever. Men erfarenheterna från utlandet och 

av de redan i Sverige gjorda försöken tala liksom teoretiska över-

väganden om avskaffandet av alla könsmonopol på yrkesarbete, 

för ett försök, som även om det göres med försiktighet, kanske 

kunde ge oss det behövliga antalet för att fylla våra vakanser.193

Efter Höjers tal i maj verkar frågan om manlig sjuksköterskeutbildning vara av-

gjord för kommitténs del, då den endast kommer på tal ytterligare två gånger   

innan den på hösten 1947 finns med i två manuskript till betänkanden. 

Den första gången frågan lyfts fram är i en rapport som Elisabet Dillner av-

lämnar till kommittén på hösten 1946. Efter en studieresa till England i augusti– 

september samma år lämnar hon en utförlig redogörelse rörande landets manliga 

sjuksköterskor. Hon pekar på att trots att det varit möjligt för engelska män att 

utbilda sig till sjuksköterskor i omkring tjugo år, är endast 555 registrerade 1946

och de utgör en försvinnande liten del av kåren. Efter kriget sker dock en      

markant ökning av aspiranter till sjuksköterskeskolorna. Sjuksköterskeskolorna i 

England präglas av samskoletanken, dock med det undantaget att de flesta man-

liga eleverna avböjer att bo på internaten och erhåller istället ett bostadsbidrag. 

Då lagstiftningen är sådan att endast kvinnor kan delta i the Royal College of 

Nursing, bildar männen en egen förening, the Society of Registered Male      

Nursing, vilken dock är ansluten till den förstnämnda. De manliga eleverna 

tjänstgör på manliga avdelningar, operationsavdelningar samt barnavdelningar. 

–––––––––
191 SSF:s yttrande 1946 - 04 - 26, sid. 7. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM  
192 SSF:s yttrande 1946 - 04 - 26, sid. 6. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
193 Axel Höjers anförande 1946 - 05 - 06, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
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Under utbildningstiden sker en uppdelning av kön när studierna rör veneriska 

sjukdomar och sexualetik. Möjligheterna till karriär är likvärdiga och flera män 

utbildar sig till instruktionssjuksköterskor, men till dags dato finns det ingen 

manlig matron (husmor). Det finns ett missnöje bland manliga sjuksköterskor 

som anser sig missgynnade vid tjänstetillsättningar p.g.a. sitt kön, men å andra 

sidan tillämpas ett lönesystem som gynnar män. Dillner tar även med ett kort av-

snitt om de manliga elevernas uniformer samt ett mera omfattande avsnitt om  

titulationsproblematiken. De flesta färdiga manliga sjuksköterskorna kommer att 

arbeta som assistentsköterskor eller avdelningssköterskor på manliga avdelningar 

för sinnessjuka, veneriskt sjuka eller kroniskt sjuka. Speciellt inom det sistnämn-

da området anses mäns lämplighet vara så stor ”…att den ej nog kan värdesättas, 

dock under förutsättning att de stå under lämplig och behjärtad ledning.”194     

Ytterligare ett faktum som Dillner lyfter fram är  

…att den kulturella nivån ligger något lägre för de manliga än för  

de kvinnliga eleverna. Även om detta till en del är sant, så  

rekryteras många ur hem med god utbildning. De kunna vara  

medicine studerande som avbrutit dessa studier på grund av  

ekonomiska trångmål.195

Det andra tillfället frågan om män i sjukvården behandlas är vid ett samman-

träde den 18 juni 1947. Protokollet är handskrivet, mycket kortfattat och till råga 

på allt mycket svårläst. Det är dessutom inget diskussionsprotokoll, varför det 

blir mycket svårtolkat. Alla ledamöter var närvarande vid mötet och under Punkt 

1 har eventuellt män i vården diskuterats. Protokollets skrivning är som följer: 

Punkt 1

W: Planer på manliga sjukvårdare i historiken? 

Sch: Centralskoleidén 

Da: Temperamentsfulla personliga uttalanden196

Det är från protokollet omöjligt att avgöra om de temperamentsfulla personliga 

uttalandena syftar på Wernstedts inlägg eller på Schuberths, och de kan därför 

endast fylla funktionen av att visa att frågan varit på dagordningen. 

I mitten av september 1947 finns två manuskript till betänkandet och båda be-

handlar mäns tillträde till sjuksköterskeutbildningen. Det första manuskriptet 

från den 10 september har under rubriken Manliga medhjälpare inom sjukvården 

följande skrivning: 

Vi anse icke någon vidare motivering behövlig för förslaget att vi 

skulle följa exemplet från utlandet och lämna tillträde för lämpliga  

sökande till sjukvårdsarbetet vare sig som sjukvårdsbiträden eller  

–––––––––
194 Dillners subkommittérapport, sid. 14, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
195 Dillners subkommittérapport, sid. 15, YK 1193, Vol. 1-2, RA.                                    
196 Protokoll sjuksköterskekommittén 1947 - 06 - 18, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
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som sjuksköterskor, oberoende av kön. Principiellt åligger här be-

visskyldigheten dem, som fortfarande vilja göra kroppssjukvården 

till ett uteslutande kvinnligt yrke. I realiteten är väl icke tvivel om 

att flertalet yrkesutövare inom den praktiska sjukvården kommer 

att vara kvinnor men även ett mindre tillskott av lämpliga manliga 

sökanden kan bidraga både till att fylla förhandenvarande vakanser 

och till att förbättra förhållandena inom sjuksköterskeskolor och 

sjukvården i allmänhet.197

Det andra utkastet till manuskript är från den 19 september och behandlar        

desamma i kapitel 11 under rubriken Manlig personal. Till en början konstaterar 

kommittén att män kommer till liten användning inom kroppssjukvården i     

Sverige och att manliga sjuksköterskor över huvud taget inte existerar. Den    

konstaterar vidare att inom sinnessjukvården och militärsjukvården visar sig män 

vara värdefull personal och att så även skulle kunna bli fallet inom den civila 

kroppssjukvården. Kommittén anser fortsättningsvis att män skulle passa bra på 

exempelvis kroniska sjukhem, där det ofta förekommer krävande lyft av tunga 

patienter. Tillägget att män även passar till de mera tekniska vårdgrenarna och 

vid industriernas polikliniker är i manuskriptet överstruket. Kommitténs mening 

är att ”…såväl sjuksköterskans som sjukvårdsbiträdets yrke öppnas för män och 

samma bestämmelser gälla för båda könen.”198 Härefter följer en kort genom-

gång av olika länder där det finns manliga sjuksköterskor. När det gäller England 

är skrivningen i det närmaste identisk med den rapport Dillner tidigare inlämnar 

till kommittén. Övriga länder som behandlas är Frankrike och USA, och i det 

förstnämnda landets fall konstaterar kommittén kort att det finns förutsättningar 

för män att utbilda sig till sjuksköterskor. I USA utbildas det däremot manliga 

sjuksköterskor alltsedan 1890, men i en mycket blygsam omfattning. 1941 är det 

bara 68 av landets 1 303 sjuksköterskeskolor som tar emot manliga elever. Av 

dessa 68 är fyra samskolor och resterande är enbart för män. Utbildningen är    

likartad för män och kvinnor men med det undantaget att männen inte tjänstgör 

på gynekologiska avdelningar och att utbildningen i barnavård är starkt redu-

cerad. Utbildningen i olycksfallsvård och vården av veneriska sjukdomar är i 

stället mera omfattande för männen.  

Medicinalstyrelsen anmäler i sina anslagsäskanden för 1946-1947 behov av en 

sjuksköterskeskola enbart för män. Kommittén motsätter sig dock detta och    

menar att manliga elever skall mottas på de nuvarande sjuksköterskeskolorna. 

Männen bör dock inte bo på elevhemmen utan få bostäder utanför dessa. Ett 

samboende ses förmodligen som olämpligt då det kan uppfattas som en upp-

muntran till ett sedeslöst leverne. Anslagsäskandet omfattar bl.a. följande formu-

lering: 

Av formella skäl har kommittén i sin framställning använt  

–––––––––
197 Manuskript till betänkande 1947 - 09 - 10, sid. 9, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
198 Manuskript till betänkande 1947 - 09 - 19, sid. 1, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
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hittillsvarande beteckningar, även där dessa förutsätta kvinnligt 

kön. Vad på olika ställen sagts om inträdesfordringar, kurser,  

behörighet till olika befattningar etc. bör enligt vår mening gälla 

lika för kvinnor och män.199

Det formella skälet är förmodligen att kommittén inte har kunnat enats om hur de 

män som engagerar sig inom sjukvården skall tituleras.  

Diskussionen i fortsättningskurserna om manliga sjuksköterskor 

Åsa Andersson visar i sin avhandling på ett mycket fint sätt hur fortsättnings-

kurserna används till idé- och ideologispridning för SSF.200 Det är därför rimligt 

att vi studerar diskussionsövningarna som hålls i kurserna för att se hur inställ-

ningen är till manliga sjuksköterskor. 

Vid fortsättningskursen 1940 och efter ett inledningsanförande av en sjukskö-

terska med erfarenheter från finska vinterkriget kommer debatten in på manliga 

sjukvårdare efter att Gerda Höjer uppmanat deltagarna att ”…säga sina åsikter 

om manliga sjukvårdare…”201 De första inläggen ställer sig positiva till manliga 

sjukvårdare och menar att könet inte har någon betydelse utan det viktiga är 

lämplighet och att bra utbildning erbjudes. En deltagare menar till och med att 

manliga sjukvårdare är bättre än kvinnliga när de väl får kunskapen. Efter denna 

inledning går kursledaren Karin Elfversson in i debatten med några exempel, där 

manliga sjukvårdare ”…visat upprörande bevis på pliktförgätenhet.”202 Efter den 

senares inlägg ändras tongångarna och mera negativa åsikter blir dominerande. 

Det påstås att flertalet manliga sjukvårdare tar arbetet mycket lättvindigt och att 

de är mindre pålitliga. De män som söker sig till sjukvården är sådana som efter-

traktade ett lindrigare arbete och som till sin natur är makliga och enbart ville ha 

det bra. Gerda Höjer stöder den senare åsikten och menar att med två undantag är 

hennes erfarenheter mycket usla. Hon upprörs vid ett flertal gånger över det sätt 

som manliga sjukvårdare behandlar sjuka och döende kamrater. Det olämpliga i 

att militären använder sjukvårdare istället för avdelningssjuksköterskor vid för-

delningssjukhusen påtalas. Här går dock Elfversson in och korrigerar och upp-

lyser om att militären ändrat åsikt och att sjuksköterskor i framtiden kommer att 

utnyttjas även i de främre linjerna. Vidare anser hon att all underpersonal på    

militärsjukhusen bör vara kvinnor och att den skall utgöras av den under fredstid 

på sjukhus arbetande personalen. De civila sjukhusen  kan drivas med mindre 

kvalificerade krafter, ty ”…ingenting är gott nog åt dem, som hjältemodigt offra 

sina liv för fosterlandet.”203 Elfversson avslutar sitt lilla brandtal med åsikten att 

–––––––––
199 Manuskript till betänkande 1947 - 09 - 19, sid. 3, YK 1193, Vol. 1-2, RA. 
200 Andersson (2002), sid. 154. 
201 Fortsättningskursen 1940 - 10 - 25. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 7, TAM. 
202 Fortsättningskursen 1940 - 10 - 25. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 7, TAM. 
203 Fortsättningskursen 1940 - 10 - 25. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 7, TAM. 
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män helt och hållet skall hålla sig borta från sjukvården men om de absolut skall 

hållas där måste de få en ordentlig utbildning. Debatten avslutas med en önskan 

om ett snart slut på de orostider man lever i. 

Det dröjer ända fram till 1945 innan ytterligare diskussioner om manligt -

kvinnligt inom sjukvården återigen står på dagordningen i en fortsättningskurs. 

Den 27:e kursen bjuder in fil. dr. P. Guinchard att tala över ämnet Kvinno-

arbetsmarknaden. Debatten som följer berör främst frågor om likalönsprincipen, 

beskattningsfrågor samt den gifta kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Två 

exempel på manliga prerogativ inom vården lyfts dock fram, dels att kvinnor 

med lång utbildning inom sinnessjukvården blir förbigångna av män utan utbild-

ning på överskötartjänsterna, dels att män på lägre tjänster tjänar mer än kvinnor 

på högre. Vidare påtalar en deltagare  

…att på ett sjukhus i södra Sverige, där sjukvårdarna hade högre  

löner än motsvarande kvinnliga befattningshavare och därtill ofta  

’maskade’ med arbetet, hade de kvinnliga sjukvårdsarbetarna 

hotat med att lämna fackföreningen, om en ändring ej kom  

tillstånd (sic). Detta hade resulterat i att sjukvårdarna fått samma  

lön som biträdena.204

Mötesprotokollet avslutas med en kortfattad resumé där, mötet påtalar 

…att det är nödvändigt med mer kvinnor i styrelser och nämnder, 

samt att kvinnor skall ha mer ledande poster i desamma än vad  

som förekommer. Brist på sammanhållning bland kvinnor beror  

på bristen av uppskattning av det husliga arbetet som yrke, när det 

blir erkänt, blir sammanhållningen 100%. Det är ej någon idé för  

den gifta kvinnan att ägna sig åt något yrke utom hemmet så länge  

nuvarande beskattningssystem tillämpas. Som ett observandum  

framhölls den stora sjukledigheten bland kvinnor, som var  

betydligt större än hos män. Till sist bör kvinnan tänka på att  

skaffa sig en grundlig utbildning för att kunna tänka på att nå  

chefsposter, ty man måste gå in för utbildning i förhållande till  

lönen.205

Flera av punkterna känns igen från dagens debatt, som bl. a. också rör sig om 

kvinnans höga sjukfrånvaro, lägre löner samt låga deltagande i olika styrelser. 

När den 31:a fortsättningskursen träffas i Stockholm den 3 december 1948 för 

att diskutera 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen, torde rimligen 

frågan om utbildning av manliga sjuksköterskor komma upp. Någon omfattande 

debatt blir det dock inte. I de två inledningsanförandena  konstateras kortfattat i 

det första att det ”[i] Norge liksom i Sverige är …  tal om att utbilda män för 

–––––––––
204 Fortsättningskursen 1944/45. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 10, TAM. 
205 Fortsättningskursen 1944/45. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 10, TAM. 
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sjukvårdsarbete.”206 I det andra anförandet slås det helt sonika fast att ”[m]anliga 

elever böra ej vinna inträde vid sjuksköterskeskolorna. För att förestå en avdel-

ning behövs en kvinna.”207 I övrigt konstaterar den sistnämnda föredragshållaren 

att kommittén kommer med många utmärkta förslag men att allt måste prövas 

och övervägas innan nya vägar definitivt fastställs.208 Diskussionen om manlig 

utbildning som följder på anförandena blir i det närmaste lika knapphändig som 

inslagen i föredragen, vilket följande utdrag från protokollet visar: 

Fröken Elfversson. Manlig personal kommer ej att stå sig i  

konkurrensen, man bör ej motarbeta utan släppa in dem i  

sjukvården. Män bör gå på såväl kvinnlig som manlig  

avdelning. Samma utbildning och krav som på den kvinnliga  

arbetskraften. Låt individen bli den utslagsgivande. 

Fröken Hageman ställer sig skeptisk, männen vill ha större vyer. 

Fröken Palmerius menar att lönen är nog för liten för männen. 

Fröken Thomson. Med avseende på bostadsfrågan bör manliga och  

kvinnliga elever bo vägg i vägg ex. studenterna i England, anser  

även att utbildad manlig operationssköterska vore utmärkt. 

Fröken Karin Johansson samtycker och anser det vara gammal  

fördom att en man ej skulle passa till operationssköterska. 

Fröken Thomson vill ha kurser på sjukhus för personal som redan  

arbetar på sjukhus. 

Fröken Jansson anser att efter genomgången dylik kurs bör  

vederbörande ha högre lön. 

Fröken Ruth Olsson framhåller att inom militären vill man helst ha  

kvinnlig sjukvårdspersonal. 

Fröken Järner. Malajerna vilka gå på depåsjukhusen som  

sjukvårdare ha ej själva valt. Däremot är rekryterna vådligt  

intresserade, i synnerhet av operationsarbete. 

Fröken Martinkowitz. Männen måste underkasta sig, men man vet 

ej om han gör det.209

Med dessa ord avslutas debatten och som vi kan konstatera verkar frågan om 

mäns möjligheter till sjuksköterskeutbildning väcka ett mycket ljumt intresse. 

Däremot får vi några intressanta synpunkter från det kvinnliga lägret. Fröken 

Elfversson, som jag för övrigt menar är en av motståndarna till manliga sjukskö-

terskor men nu har tagit skeden i vacker hand, kan inte underlåta sig att tala om 

att män ej bör göra sig besvär då de inte kommer att klara av konkurrensen. Vi 

ser också att liberalt tankegods med en individualistisk människosyn fram-

skymtar, vilket eventuellt också kan ge oss en bild av vilka politiska preferenser 

fröken Elfverson har. Kvinnor förknippas med sjukvård, när det rör omsorg, me-

–––––––––
206 Fortsättningskursen 1948/49. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 14, Bil. 2, TAM. 
207 Fortsättningskursen 1948/49. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 14, Bil. 1, TAM. 
208 Fortsättningskursen 1948/49. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 14, TAM.
209 Fortsättningskursen 1948/49. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 14, TAM.  
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dan männen kommer att visa sig omöjliga. De dåliga lönerna skymtar också 

fram, då det påpekas att männen förmodligen inte kommer att söka yrket, då    

familjeförsörjaransvaret vilar på mannens axlar. Den rådande könshierarkin med 

mannen som norm gör att också en viss rädsla kan skymtas att mannen inte 

kommer att inordna sig i kvinnokollektivets normer. Vi kan även se hur        

kvinnorna i ett tidigt skede lever i föreställningen att män passar bäst till         

medicin-tekniska yrken.  

Det svaga intresset eller direkt negativa attityder till det manliga inträdandet i 

kåren är dock inte genomgående. Vid nästa års fortsättningskurs, där ett av     

diskussionsämnena är Resurser inför framtiden, håller en av eleverna ett inled-

ningsanförande som i det närmaste kan betraktas som ett brandtal för manlig del-

aktighet i sjukvårdsarbetet: 

Vi måste väl alla vara eniga om att männen, om de finge tillträde 

till sjuksköterskeskolorna i större utsträckning, efter avlagd exa-

men skulle kunna placeras på många av de platser, som nu äro be-

satta av kvinnor. Likaså bör vi tänka efter, om något kan göras för 

att vi skola få behålla den gifta sjuksköterskan och inte förlora 

henne som arbetskraft.  

   Jag vill återgå och tala om männen inom sjukvården. Till skill-

nad från förhållandena i andra länder har Sverige först i år antagit  

manliga elever vid en sjuksköterskeskola. År 1948 var det sam-

manlagda antalet manliga elever i Förenta Staterna 455. Inom  

sinnessjukvården och militärsjukvården finnes säkert många  

lämpliga pojkar, som skulle vilja sända in sina ansökningar till  

sjuksköterskeskolorna för att få fortsatt utbildning. Jag har haft 

många duktiga sjukvårdare, som tjänstgjort på operations-

avdelning och poliklinik. En av dem minns jag särskilt, han var i 

det civila finsnickare. Detta yrke kanske bidrog till den händighet 

han visade, då han fick hjälpa till att assistera vid operationerna. 

Hans vänliga sätt mot patienterna och den omtänksamhet han visa-

de mot de gamla var rörande. Han stod så högt i gunst hos dessa, 

att de kallade honom ’kandidaten’. Man bör ju tänka på att dessa 

pojkar inte frivilligt valt detta arbete och därför många gånger inte 

äro så lämpliga. 

   Männen skola naturligtvis ha samma utbildning och möjligheter  

att avancera som de kvinnliga kollegerna. Därför skola vi erbjuda 

dem samma förmåner som vi vilja ha, då vi komma in på deras  

arbetsområde. /…/ Låt oss tänka efter vilka tjänster, som skulle  

lämpa  sig för männen! Om sjuksköterskorna på laboratorierna  

och röntgenavdelningarna kommer att ersättas av teknisk personal,  

skulle en manlig sjuksköterska vara lämplig som arbetsledare  

och chef, särskilt på röntgenavdelningarna, då männen ha större  

sinne för tekniska detaljer. 

Föredragshållaren visar med tydlighet att män är välkomna som sjuksköterskor 

och att dessa även kan tänkas som chefer inom områden där teknisk kompetens 
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förespråkas. Föreställningen att män är mera tekniskt lagda än kvinnor är vid 

denna tid en vanligt förekommande uppfattning. Det finns i föredraget ingen oro 

för att männen på något sätt skulle komma att dominera vissa områden utan det 

ses mera som ett naturligt tillstånd att männen sysslar med det män är lämpade 

för och kvinnor med sina kompetensområden. Det kan tolkas som särartsfeminis-

tisk inställning där den hegemoniska maskuliniteten på intet sätt ifrågasätts.    

Föredragshållerskan fortsätter vidare: 

Själv har jag i England arbetat tillsammans med ’male nurses’.  

En av dem tjänstgjorde som ’staff nurse’, d.v.s. motsvarande vår  

assistentsköterska. Detta var på en privatavdelning, och då   

’Sister’ (=avdelningssköterska) var ledig, övertog han hennes  

arbete. Trots engelsmännens stora konservatism var det ingen, som  

ansåg detta märkvärdigt. På operationsavdelningen tjänstgjorde två  

’male nurses’, dessa assisterade vid alla operationer, både när det  

gällde manliga och kvinnliga patienter. Läkarna voro nöjda med  

deras arbete. 

   1948 genomgingo fyra män ’Queen’s Institute examinations’ det  

motsvarar vår distriktssköterskekurs. De skulle sedan få anställ-

ning vid fabrikerna. På detta sätt skulle flera sjuksköterskor frigö-

ras till annat arbete. 

   För framtiden få vi hoppas, att de män, som äro ansvariga för  

oroliga vårdavdelningarna på sinnessjukhusen, komma att inneha  

samma kompetens som de sjuksköterskor, vilka tjänstgöra på  

kvinnliga oroliga avdelningar, och naturligtvis skola de stå i sam-

ma lönegrad. Som förhållandena nu äro, har en ansvarig vårdare på 

en orolig avdelning mindre utbildning, men högre lön än sin 

kvinnliga kollega: hon är examinerad sjuksköterska och står en lö-

negrad lägre! Dessa sjukvårdare skulle genomgå sjuksköterskesko-

lan, och likalönsprincipen tillämpas. Våra första manliga elever 

komma från sinnessjukhusen, där de arbetat som sjukvårdare. Vi få 

hoppas att många skola följa efter i deras fotspår.210

Resurserna inför framtiden är således enligt inledaren männen och de gifta 

kvinnliga sjuksköterskorna. Diskussionen som följde på inledningsanförandet 

blir mycket livlig beträffande manliga sjuksköterskor. Det är dock mest förhål-

landena på sinnessjukhusen som behandlades, då det är inom detta område som 

de flesta erfarenheterna av manlig personal finns. Gruppen enades om att de 

manliga sjuksköterskorna skulle passa bäst på laboratorie-, röntgen-, hud- och 

könsavdelningar samt på fabriker. Två farhågor uttalas av deltagarna. För det 

första är de rädda att männen skall tränga ut kvinnorna från de högre tjänsterna, 

och för det andra att män inte är lämpliga för ”bed-side nursing”. Om kvinnorna 

gör sig konkurrenskraftiga skall den första farhågan inte utgöra något problem. 

Den andra farhågan grundar sig på en utredning som gjordes i Tyskland under 

–––––––––
210 Fortsättningskursen 1949/50. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 15, Bil. 3, TAM. 
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andra världskriget, där franska medicine studeranden får arbeta som sjukvårdare 

och det visar sig att hälften är direkt olämpliga för sjukvårdsarbete, medan den 

andra halvan visar sig fungera utmärkt. Därför finns det en förhoppning om att 

de män som söker sig till sjukvården skall ha intresse och fallenhet för densam-

ma. Då diskussionen också kommer att omfatta den gifta kvinnliga sjuksköters-

kans ställning och status kan det som kuriosa nämnas att nitton fröknar och två 

fruar deltar i kursen.211 Föreställningarna om vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt inom sjukvården är intressanta och de ger en insikt i hur kvinnorna 

önskar sig framtiden. 

Trots att ämnet Resurser för framtiden dyker upp ett flertal gånger på fortsätt-

ningskurserna under 1950-talet blir manliga sjuksköterskor ej föremål för debatt. 

Senare fortsättningskurser utarbetar förslag till foldrar för att popularisera sjuk-

sköterskeyrket. I dessa är dock eleverna något vacklande i sin inställning om 

män över huvud taget är värda att nämnas. I fortsättningskursen för lärare 1953-

1954 tar några elever, i sitt förslag till omarbetning av SSF:s och Medicinalsty-

relsens broschyr Att vara sjuksköterska till människors tjänst upp mäns möjlig-

heter inom yrket, när de på sista sidan nämner att ”…även män, som önska ägna 

sig åt sjukvård numera har möjlighet att genomgå sjuksköterskeskola.”212 När 

Gerda Höjer i ett protokoll från en fortsättningskurs 1955  mycket kortfattat och 

koncist uttalar sin mening att ”…beträffande utbildning av manliga sjuksköters-

kor har detta ej slagit väl ut i Sverige. Trots att vi utbilda allt vad vi orkar så blir 

det ej mer än på sin höjd en om året.”213 Såväl Axel Höjers som sjuksköterske-

kommitténs farhågor om ett lågt manligt intresse för yrket slår in, och en till-

strömningsökning har kunnat uppnåtts genom draghjälp från såväl sjuksköterske-

facket som staten men dylika åtgärder uteblir i stort. Gerda Höjer kan dock   

tyckas vara lite tidigt ute med sin kritik 1955, vilket hon också tvingas konstatera 

1964 i den egna boken Att vara sjuksköterska, där hon påtalar, för övrigt mycket 

parentetiskt, att yrket gäller både kvinnor och män. Medicinalstyrelsens register 

fastslår att 1962 är 57 av landets 33 603 sjuksköterskor män.214

SSF:s agerande i frågan om manliga sjuksköterskor 

I SSF:s centralstyrelse, arbetsutskott, förtroendenämnd och kansli råder ”den  

stora tystnaden” efter yttrandet till kommittén 1946 och fram till 1948, då SOU 

1948:17 publiceras och ett remissvar ingår från föreningen till Inrikes-

departementet. På centralstyrelsemöten den 20 och 22 februari 1948 ger Dillner 

en kort sammanfattning av kommitténs betänkande som vid denna tidpunkt ännu 

ej kommit i tryck. Beslut tages i styrelsen att betänkandet skall diskuteras i     

förtroendenämnden dagen efter, under förutsättning att samtliga uppgifter be-

–––––––––
211 Fortsättningskursen 1949/50. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 15, TAM. 
212 Fortsättningskursen 1953/54 (lärare). SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 24, TAM. 
213 Fortsättningskursen 1955/56. SSF:s arkiv, Seriesignum F6b, Vol. nr. 31, TAM.  
214 Höjer, sid. 13. 
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handlades konfidentiellt fram till att betänkandet utgivits.215 På förtroende-

nämndens möte dagen efter i Adolf Fredriks kyrksal diskuteras fem punkter     

relaterade till kommitténs betänkande:  

system med bunden praktisk lärotid 

gemensam grundkurs 

elev – vakning 

elevlön, tjänstereglementets tillämpning på elever 

förläggning av praktiken 

Förtroendenämnden berör överhuvudtaget inte frågan om att manliga elever skall 

få tillträde till landets sjuksköterskeskolor. Vad som däremot väcker en livlig   

debatt är fröken Alice Bergströms önskan om svar på följande frågor: 

Känner centralstyrelsen till, att vår konfektion av arbetsdräkten  

lämnar övrigt att önska, att arbetet är synnerligen dåligt utfört, att 

det i de flesta fall finnas varken färdiga klänningar eller tyg i     

metervara.

Känner centralstyrelsen till, att den av oss fastställda modellen  

till arbetsdräkt inte följes, utan den ena detaljen efter den andra   

tages bort och en annan sättas till, vilket gör att dräkten har blivit 

sannskylt monstrum? Många nekar att bära dräkten som den nu är. 

Kommer centralstyrelsen att göra något för att våra bestämmelser 

efterföljas och att material och dräkt finns att få.216

När centralstyrelsen träffas för sitt andra möte för året i Karlskrona den 23 

maj förs en diskussion ” [a]ng. underdånigt yttrande över 1946 års kommittés för 

sjuksköt. utbildningen betänkande I.”217 Det som främst kommer att fokuseras 

under rubriken är den föreslagna gemensamma grundkursen för sjuksköterske-

aspiranter och sjukvårdsbiträden men också elevens ställning såsom befattnings-

havare med anställningsvillkor och lön enligt kollektivavtal, förkortad sjukskö-

terskeutbildning för sjukvårdsbiträden, sjuksköterskeutbildningens längd m.m. 

Däremot nämns inget om antagningen av manliga sjuksköterskeelever. Det är 

först i AU:s protokoll på hösten 1948 som ett förslag till ett remissyttrande   före-

ligger. Det framkommer vidare att styrelseledamöterna godkänt förslaget med 

vissa justeringar och beslut tas att yttrandet snarast skall tillsändas Konungen, 

dvs. Inrikesdepartementet.218 Hela yttrandet finns med som en bilaga till proto-

kollet och kommenterar utförligt de flesta punkter i kommitténs förslag till  för-

ändringar. Det är däremot ytterst knapphändig när det gäller förslaget att män 

skall kunna utbilda sig till sjuksköterskor, som endast nämns i två korta mening-

ar:

–––––––––
215 SSF:s centralstyrelseprotokoll den 20 och 22 februari 1948. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
216 SSF:s förtroendenämndsprotokoll den 21 februari 1948. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
217 SSF:s styrelseprotokoll den 23 och 26 maj 1948, SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
218 SSF:s AU protokoll torsdagen den 9 september 1948. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, TAM. 
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Manliga elever bör kunna mottagas vid sjuksköterskeskolorna. 

Mot förslaget om att manliga elever skola kunna vinna inträde  

vid sjuksköterskeskola ha vi intet att erinra.219

Senare publiceras SSF:s yttrande in extenso i föreningens husorgan Tidskrift för 

Sveriges sjuksköterskor nr. 18 den 27 september 1948. Väcker då frågan om 

manliga sjuksköterskor debatt i tidskriften? Det vore en klar överdrift att påstå 

att det förekommer en animerad debatt, ty under perioden publiceras endast ovan 

nämnda yttrande samt 1953 en artikel som hälsar den förste manlige sjuk-      

sköterskan välkommen i vården. 

Remissutlåtanden på kommittén för sjuksköterskeutbildningens för-
slag

Remissinstansernas svar till kommittén för sjuksköterskeutbildningen och deras 

syn på frågan om manliga sjuksköterskor kan delas in i tre kategorier:  

Remissvar utan kommentarer  

Remissvar med kommentarer och en positiv inställning  

Remissvar med kommentarer och en negativ inställning 

De flesta svaren från landets sjuksköterskeskolor kan placeras i den första kate-

gorin. Av Sveriges 25 sjuksköterskeskolor lämnar 19 kommitténs förslag om 

manliga sjuksköterskor utan erinran och kommentarer. Fem skolor är för manliga 

elever med vissa reservationer. Endast en skola motsätter sig utbildning av män 

till sjuksköterskor. Remissinstanserna sänder sina remissvar inte bara till          

Inrikesdepartementet utan också till Medicinalstyrelsen som i sin tur gör en sam-

manfattningen som översänds till Inrikesdepartementet Medicinalstyrelsens 

sammanfattning av skolornas syn lyder: ”Skolorna ha avstått från att yttra sig i 

frågan om möjligheten att taga emot manliga elever. Flera framhåller att manlig 

personal kan vara bra för vissa tyngre uppgifter och någon säger att sjuksköters-

keskolorna icke bör tvingas taga emot manliga elever.”220.

Södra Sveriges Sjuksköterskehems styrelse ställer sig positiv till manliga 

sjuksköterskor. Det är enligt denna lättare att rekrytera män samtidigt som de kan 

anses mera lämpliga till vissa uppgifter genom att de besitter större kroppskrafter 

eller har större förtrogenhet med maskinella anordningar såsom instrument- och 

apparatskötsel. Däremot kan män inte jämföras med kvinnor, när det gäller den 

rent personliga sjukvården (bed-side nursing). Här ser vi återigen kvinnornas för-

ringande av den manliga kapaciteten till omvårdnad. Trots de positiva tongång-

arna, anser sig Södra Sveriges Sjuksköterskehem inte för närvarande ha möjlig-

–––––––––
219 SSF:s AU protokoll torsdagen den 9 september 1948. SSF:s arkiv, Seriesignum A 4, Bil. 2, TAM. 
220 Remissvar från Medicinalstyrelsen, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
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heter att ta emot manliga sjuksköterskeelever.221 Remissvaret från Ersta Diako-

nissanstalt Sjuksköterskeskolas styrelse påpekar att det är mycket viktigt att ta 

emot män, som fyller högt ställda krav i fråga om karaktärsegenskaper, om inte 

kåren skall riskera att komma i vanrykte, vilket Erstastyrelsen menar skulle vara 

ett bakslag för kåren. Det är därför omöjligt att bortse från egenskaper som van-

del och karaktär vid antagandet av sjuksköterskeelever. Styrelsen anser vidare att 

det fåtal manliga elever som väntas ta chansen till utbildning bör utbildas på    

särskilda skolor för män. Stiftelseskolorna bör dock inte mot sin önskan tvingas 

motta manliga elever.222 Svenska Röda korsets Sjuksköterskeskola har ingen     

erinran mot kommitténs betänkande utom tillägget att skolan av praktiska skäl 

möjligtvis inte kan ta emot manliga elever.223 Södermanlands läns landstings 

sjuksköterskeskola vill att en försöksverksamhet med män på kommunala eller 

statliga sjuksköterskeskolor skall startas upp och utvärderas. Vidare önskar     

styrelsen i Södermanland att det nuvarande dispensförfarandet för män skall leva 

kvar.224 Styrelsen för Kronoberg-Hallands Sjuksköterskeskola med säte i Växjö 

finner det lämpligt att män utbildas till sjuksköterskor men påpekar också sam-

tidigt att tillströmningen förmodligen kommer att bli liten. Det intressanta med 

remissvaret från Växjö är den avvikande uppfattning som styrelseledamoten och 

tillika styresmannen och lasarettsläkaren vid Växjö lasarett, G. F. Borner, ådaga-

lägger när han anser att ”…sjuksköterskeyrket ej lämpar sig för män och det är 

likaledes min övertygelse, att det inte medför någon fördel för sjukvården, att 

även män utbildas till detta, påtagligt kvinnliga yrke.”225 Den enda skola med 

negativ inställning till utbildningen av män som sjuksköterskor är styrelsen för 

Sjuksköterskeskolan Länslasarettet Sundsvalls som följaktligen också ställer sig 

tveksam till förslaget.226 Styrkan med män inom sjukvården är styrkan, dvs. detta 

ständiga ”lyftkransargument”, vilket verkar vara ett av huvudargumenten för att 

utbilda manliga sjuksköterskor. S.k. NIMBY-argument presenteras också, dvs. 

det är positivt med utbildning av manliga sjuksköterskor men inte på vår        

skola.227 I det stora hela får vi nog konstatera att det råder ett mycket ljumt       

intresse från landets sjuksköterskeskolor när det gäller möjligheterna för män att 

utbilda sig på dessa. Detta är ju också Medicinalstyrelsens slutsats. 

Hur ställer sig då närstående organisationer inom sjukvården till manliga sjuk-

sköterskor. Svenska Kommunalarbetareförbundet,  som vid den här tiden organi-

serar sjukvårdsbiträden och undersköterskor, berör över huvud taget inte frågan i 

–––––––––
221 Remissvar från Södra Sveriges Sjuksköterskehems styrelse, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
222 Remissvar från Ersta Diakonissanstalts Sjuksköterskeskolas styrelse, Inrikesdepartementets arkiv,  

     RA. 
223 Remissvar från Svenska Röda korsets Sjuksköterskeskolas styrelse, Inrikesdepartementets arkiv, 

     RA. 
224 Remissvar från Södermanlands läns landstings Sjuksköterskeskolas styrelse,  

      Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
225 Remissvar från Kronobergs – Hallands Sjuksköterskeskolas styrelse, Inrikesdepartementets arkiv,  

     RA. 
226 Remissvar från Sjuksköterskeskolan Länslasarettet Sundsvalls styrelse, Inrikesdepartementets 

     arkiv, RA. 
227 Nimby = not in my backyard. 
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sitt remissvar.228 Samma svala intresse i frågan visar Svenska Barnmorske-

förbundet, medan barnmorskornas elevförbund engagerat sig betydligt mer och 

anser att

[k]ommitténs förslag om utbildning av manlig sjukvårdspersonal  

väckte mycket delade meningar. Flertalet elevföreningar ansåg  

det dock vara inkonsekvent att vägra männen tillträde till ett, låt 

vara sedan gammalt kvinnligt, yrke, när vi själva kämpar för att  

vinna tillträde till alla arbetsområden. Dessutom torde säkerligen 

löneförhållandena förbättras om det utbildas manliga 

’sjuksköterskor’.229

Svenska läkaresällskapet vacklar något i sitt ställningstagande. Å ena sidan  

anser det att manlig sjukvårdspersonal hittills varit underlägsen den  

kvinnliga och att 

…detta förhållande torde kunna antas bliva utjämnat i den 

mån den sedan någon tid inom försvarsmakten tillämpade 

utbildningen hunnit verka. I samband härmed ifrågasätter  

sällskapet i likhet med vad utredningen föreslagit, huruvida  

icke en gemensam utbildning för manliga och kvinnliga  

elever skulle kunna vara möjlig. Det är sällskapets uppfattning, 

att därmed mycket skulle vinnas i vad avser höjandet av den  

manliga personalens kvalifikationer.230

Å andra sidan motsätter sällskapet sig förslaget att öppna upp sjuksköterske-

skolorna, som man gjort i USA och England, då det anser att frågan inte blivit 

tillräckligt belyst. Sällskapet anser vidare att en utredning bör tillsättas och att  

”…det varit önskvärt och värdefullt med en orientering om, till vilket resultat 

man kommit i de länder, där systemet genomförts. Sådant det nu framförts, synes 

förslaget mera hava karaktären av en teoretisk spekulation av otvivelaktigt värde 

och torde icke vara lämpat för svenska förhållanden.”231

En tolkning av läkaresällskapets inställning är att män kan arbeta som sjuk-

vårdsbiträden och undersköterskor och tillika utbildas tillsammans med sina 

kvinnliga kollegor men för de män som önskar bli sjuksköterskor skall en lik-

nande möjlighet inte vara åtkomlig. Göteborgs stadsfullmäktige är i sitt remiss-

svar inne på samma spår som läkarsällskapet och pekar på att vi i Sverige haft 

manliga sjukvårdare inom sinnessjukvården och i försvarsmakten, och speciellt 

då Flottan med en treårig utbildning. Fullmäktige föreslår dock att skolorna    

öppnas upp för män men framhåller att en undersökning av andra länders         

–––––––––
228 Remissvar från Svenska Kommunalarbetareförbundet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
229 Remissvar från Svenska Barnmorskeförbundet samt från Sveriges Sjuksköterske- och 

      barnmorskeelevers förbund, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
230 Remissvar från Svenska läkaresällskapet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
231 Remissvar från Svenska läkaresällskapet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
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erfarenheter hade varit av värde, ty ”[m]anliga sjukvårdare på civila kroppssjuk-

hus är en så uppseendeväckande nyhet för vårt land, att en mera utförlig redogö-

relse för hur ett sådant system verkat, där det förekommit, skulle varit av int-

resse.”232 De svenska erfarenheterna från ovan nämnda områden borde naturligt-

vis också ha influtit till kommittén och då speciellt en undersökning om hur man-

liga sjukvårdare uppskattas i jämförelse med motsvarande kvinnliga befattnings-

havare.233 Svenska Stadsförbundets styrelse och Norrköpings stadsfullmäktige 

går så långt i sitt remissvar att de anser att man inte heller kan tillstyrka förslaget 

om manlig sjuksköterskeutbildning då frågan inte är tillräckligt utredd.234 Från 

Försvarets Sjukvårdsförvaltning hörs däremot positiva tongångar och förvalt-

ningen finner att ställningstagandet för att 

…sjukvårdsbiträdets och sjuksköterskans yrken bör stå öppna  

även för män är beundransvärt. Ehuru den kvinnliga  

sjukvårdspersonalen hittills visat sig den manliga personalen  

överlägsen torde förhoppningar kunna ställas på att manlig   

sjukvårdspersonal efter en med den kvinnliga personalen likvärdig 

utbildning skall kunna bliva till stor gagn i synnerhet för 

försvarssjukvården.235

Landstingsförbundet ställer sig också odelat positivt till förslaget och menar att 

”…sålunda är det även enligt styrelsens mening riktigt, att det fastslås, att      

skolorna äro avsedda även för män.”236 Det är tankeväckande att flera remiss-   

instanser kräver en utredning, innan de anser sig klara att ta ställning till om män 

kan bli sjuksköterskor. 

Avslutningsvis får några utpräglat kvinnliga föreningar ge sin syn på saken. 

Svenska Husmödrars Riksförbund uttrycker sig mycket klart och koncist:     

”Förbundet har sedan gammalt hyllat den åsikten, att det i princip bör stå var och 

en fritt att oberoende av kön ägna sig åt det yrke som han eller hon har särskild     

begåvning och fallenhet för.”237 Fredrika Bremer Förbundets inställning är den-

samma.238 Ett tvärsnitt av de politiska kvinnoförbunden visar att varken Högerns 

Centrala Kvinnoråd, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbundet eller Svens-

ka Landsbygdens Kvinnoförbund har något att erinra mot kommitténs förslag, 

men det sistnämnda förbundet använder i sitt remissvar genomgående beteck-

ningen flickorna.239 Det är oklokt att kasta sten i glashus är en devis som skulle 

kunna tillämpas när det gäller de flesta utpräglat kvinnodominerade organisatio-

–––––––––
232 Remissvar från Göteborgs Stadsfullmäktige, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
233 Remissvar från Göteborgs Stadsfullmäktige, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
234 Remissvar från Svenska Stadsförbundets styrelse och Norrköpings Stadsfullmäktige,  

     Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
235 Remissvar från Försvarets Sjukvårdsförvaltning, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
236 Remissvar från Landstingsförbundet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
237 Remissvar från Svenska Husmödrars Riksförbund, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
238 Remissvar från Fredrika Bremer Förbundet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
239 Remissvar från Högerns Centrala Kvinnoråd, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund samt  

      Sveriges  Socialdemokratiska  Kvinnoförbundet, Inrikesdepartementets arkiv, RA. 
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nerna, och Sveriges Sjuksköterske- och barnmorskeelevers förbunds remissvar 

visar något av dilemmat en kvinnoorganisation kan befinna sig i. Det skulle för-

modligen uppfattas som stötande om organisationer som kämpar för liberal-

feministiska ideal skulle utestänga män från vissa yrken och därför kan ovan-

stående förbund inte inta någon annan ståndpunkt än vad de gör.  

Sammanfattning

I en undersökning om kvinnor i statlig tjänst använder sig Lars Kvarnström och 

Ylva Waldermarson av begreppet ”gender-closure” för att kunna öka förståelsen 

för hur statsanställda kvinnor utestängs från vissa verksamheter.240 Jag kommer 

med relevans till vad som tidigare sagts att använda mig av detta begrepp men i 

den försvenskade tappningen ”könsblockad”, dock utan att här göra en djupare 

analys av begreppet. Jag menar att könsblockad i en svensk kontext på ett bättre 

sätt uttrycker innebörden i vad det skall visa, nämligen att ett kön utestängs från 

aktiviteter som utövas av ett annat. Av det presenterade resultatet vet vi att det 

inte kom till stånd någon total könsblockad mot mäns inträde i sjuksköterske-

kåren, men att vi kanske kan finna ett mera subtilt motstånd. Vilka tolkningar 

kan vi då göra av de tendenser vi stött på inom sjuksköterskekåren som i akt och 

mening har till syfte att motverka detta inträde? Jag skall här försöka mig på en 

tolkning och börjar med kommittéarbetet.  

När kommittén för sjuksköterskeutbildningen samlas den 15 januari 1946 för 

att starta sitt arbete sitter två sjuksköterskor med i gruppen. Det står tidigt klart 

att ett flertal sjuksköterskor kommer att inkallas som experthjälp till kommitténs 

fortsatta arbete. Redan i april inkommer till kommittén ett digert yttrande från 

SSF, vilket jag menar är ett försök från föreningen att fastställa agendan. Det är 

viktigt att få kommittén att koncentrera sig på de frågor som SSF anser vara   

viktigast. Några av de frågor föreningen lyfter fram får den också gehör för.    

Föreningen lyfter inte fram frågan om manliga sjuksköterskor utan konstaterar 

kort att skolor för män endast rör sinnessjukhusen. Hela yttrandet har som ut-

gångspunkt att det är unga kvinnor som blir sjuksköterskor. I den sistnämnda 

frågan får dock föreningen inget gehör, ty redan i början av maj fastslår Axel 

Höjer offentligt, att något avkall ej kommer att göras när det gäller frågan om ut-

bildningen för manliga sjuksköterskor. Utbildningen kommer att gälla lika för 

båda könen. Efter Höjers anförande inträder en total tystnad inom SSF i frågan 

rörande manliga sjuksköterskor, och det är först 1948 när föreningen tillstyrker 

kommitténs arbete som frågan åter berörs. I föreningens husorgan TfSs har jag 

för övrigt, under perioden 1946-1954, bara funnit två artiklar som rör manliga 

sjuksköterskor. Den första är föreningens yttrande till sjuksköterskekommittén 

1948 och den andra är ett välkomsttal när den förste mannen utexamineras från 

S:t Eriks sjuksköterskeskola 1953. Gerda Höjers tal på examinationsdagen den 

första april 1953 skorrar emellertid lite falskt när hon konstaterar att ”[v]i hälsa 

–––––––––
240 Kvarnström & Waldemarson, sid. 181. 
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idag för första gången en ung man i elevskaran. Vi gläder oss åt att detta yrke nu 

också står öppet och lockar till sig väletablerade män.”241 Det falska skulle i detta 

fall inte vara att den unge mannen var 44 år utan att hon gladde sig. Ingenting  

tyder på det. 

Om vi nu ger oss in i ett försök att tolka SSF:s agerande eller snarare bristen 

på agerande, finner vi att föreningen hade tre handlingsalternativ. För det första 

kunde den motarbeta utbildningen av män till sjuksköterskor, för det andra aktivt 

arbeta för en manlig integrering och för det tredje inta en laissez-faire attityd.  

Föreningen väljer det sista alternativet och tystnaden. Det som avhåller SSF från 

det första alternativet är förmodligen det kompakta motstånd som förbundet   

möter i såväl kommittéarbetet som i en omfattande opinion effektuerad genom 

remissvaren. Det finns över huvud taget inget stöd från någon av de tunga orga-

nisationerna inom sjukvårdssektorn till ett uteslutande av männen. Inom före-

ningen finns också en splittring mellan SSF:s styrelse och flera medlemsorgani-

sationer, och styrelsen inser att ett självsvåldigt drivande av en könsblockad all-

varligt skulle kunna skada föreningen och eventuellt bli en ättestupa för den-

samma. Det andra alternativet stupar på att det inom SSF, bland vissa styrelse-

ledamöter, finns ett uttalat motstånd mot manlig sjukvårdspersonal. I de diskus-

sioner vi kunnat följa kommer dessa negativa tendenser explicit till uttryck. Det 

är nu inte bara internt som dessa attityder ventileras, utan de kommer även till ut-

tryck i offentligheten. I en artikel i VeckoJournalen 1951, som behandlar sjuk-

sköterskornas löneförhandlingar, ställs en fråga  

…om bröderna – eller vad sjuksköterskornas manliga kollegor 

skall kallas – skulle vara lika snälla om de komme upp i numerär 

med systrarna (Det gör de aldrig! mullrade de i sjuksköterskeföre-

ningens styrelse). Skulle de med samma heroism utsätta sig för de 

allvarliga yrkessjukdomar som nu hotar sjuksköterskorna /…/ 

Knappast. Och aldrig i livet för en så liten lön.242

I samma artikel refereras till en insändare som propagerade för att SSF skulle  

anställa manliga ombudsmän på grund av att föreningens kvinnliga ombudsmän 

inte var tillräckligt kallhamrade. Detta får fröken Elfversson att fara i luften, och 

hon menar att 

» [d]et var längesedan jag blivit så arg /…/ » Som om vi skulle 

vara en skock får som låter oss lirkas och skrämmas och fösas hur 

som helst. Fråga våra motparter i lönefrågan så får ni nog höra an-

nat. Karlar – tack, fick barnmorskorna det bättre kanske för att de 

hade manlig ombudsman? Vad vet en karl om vårt arbete som inte 

vi själva kan tala om bättre? När de jämför med andra löntagare så 

är det aldrig utbildningen, arbetsprestationerna och de personliga 

kvalifikationerna som jämförs, bara lönen: /…/ När vi håller på att 

–––––––––
241 TfSs 1953:7, sid. 155. 
242 VeckoJournalen, maj 1951. 
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vi måste kunna bjuda hyggliga ekonomiska villkor åt de unga 

kvinnor[min kurs] som sjukvården numera är tvungen att konkur-

rera om med åtskilliga andra arbetsfält, så heter det bara att är hög-

färdiga som inte vill slå av på standarden243

Den oro som finns inom SSF:s styrelse kan grunda sig i förhoppningarna att 

lönerna kommer att drivas upp, när männen äntligen kommer in i sjuksköterske-

kåren. Detta skulle kunna tolkas på så sätt att många kvinnor kommer att rösta 

fram män till fackliga positioner och att en gammal kvinnligt dominerad kår 

skulle få ett manligt styre. Häri ligger antagligen en del av den oro föreningens 

styrelse känner. Den kvinnliga kåranda som vuxit fram i nästan hundra år och 

som fått sin manifestation i ett flertal kvinnliga uttryck inom kåren är styrelsen 

inte beredd att släppa utan någon form av markering. Tystnaden blir en del av 

motståndet, precis som senare de ständiga påpekandena om att kvinnor passar 

bättre inom sjukvården än män, är en del av detta motstånd. Här finns naturligt-

vis öppningar för ytterligare tolkningar, exempelvis att sjuksköterskeledningen 

inte bryr sig och att tystnaden är en form av apati eller att många sjuksköterskor 

skulle känna sig kränkta för att statsmakterna släpper in män i ett så kvinnligt 

skapat och passande yrke. Det kan också bero på att styrkeförhållandena är såda-

na att ett handlingsalternativ bedöms som utsiktslöst. Ingrid Millbourn lyfter i sin 

avhandling Rätt till maklighet ytterligare alternativ till tystnaden när hon fram-

håller att  

[t]ystnaden från fackligt organiserade kan bero på rädsla för  

repressalier från samhälle och företagare men också på ovilja att  

deltaga i offentligheten. Tystnad eller passivitet kan också bero  

på insikt om att styrkeförhållandet just då inte medgav handling 

eller att en teoretisk omprövning var nödvändig exempelvis  

efter nederlag.244

Eller det kanske är en avvaktande tystnad i förvissningen om att män inte kom-

mer att intressera sig för sjuksköterskeyrket?  

I en artikel Arbetskraftsproblem inom hälso- och sjukvård  i TfSs 1950 skriver 

Astrid Staaf att i ”…en undersökning som helt nyligen gjorts angående tjänste-

männens sociala härkomst, har konstaterats, att sjuksköterskorna huvudsakligen 

kommer från socialskikt 1, d.v.s. att blott 10% kommer från arbetarhem.”245

Gunnel Svedberg skriver i essän Sjuksköterskor på sinnessjukhus att sjuksköters-

keutbildningen för mentalskötare ”…knappast sågs som framkomlig för många 

skötare med en yrkesidentitet förankrad i arbetarrörelsen. Det fanns ett känslo-

mässigt motstånd mot den borgerliga framtoning som sjuksköterskeskolorna vid 

denna tid hade och för männens del också gentemot skolornas feminina          

–––––––––
243 VeckoJournalen, maj 1951. 
244 Millbourn, sid. 52. 
245 TfSs 1950:17, sid. 525. 
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prägel.”246 Om nu SSF:s ledning tror tillströmningen av män i huvudsak kommer 

att ske ur grupper från mentalvården, finns det kanske en rädsla att SSF i fram-

tiden kommer att förlora sin borgerligt maternalistiska prägel och därav tystna-

den. Här kan vi se ytterligare en typ i tystnadens strategi, motståndets, vilket inte 

explicit lyfts fram av Österberg. Hon talar om den uppehållande strategins      

tystnad, vilket är en tystnad inför en oundviklig handling och som karakteriseras 

av att ” m an tiger och tjurar, istället för att omedelbart gripa till vapen. Man    

tiger och grubblar på allianser, för att vara garderad när striden bryter loss.”247 I 

min tolkning blir istället tystnaden motståndet, dvs. handlingen, och inte en up-

pehållande strategi innan handlingen. Tystnaden i det senare fallet kan dock    

tolkas som motstånd av eventuella motståndare.  

Den stora frågan som kommittén är tillsatt att lösa, sjuksköterskebristen, blir 

dock inte löst trots alla åtgärder. Utbyggnadstakten av hälso- och sjukvården 

överträffar de prognoser kommittén arbetat utifrån och sjukvårdens huvudmän 

finner också nya lösningar på personalbristen, när de rekryterar underifrån med 

billiga sjukvårdsbiträden och sedan 1946 också undersköterskor.248 Öppnandet 

av yrket för män blir däremot till en början inte någon succé, ty ännu 1964 finns 

det bara 114 män som innehar legitimation, varav 96 har specialutbildning inom 

mentalvården.249 1948 är sjuksköterskebristen så stor att SSF hemställer hos    

Medicinalstyrelsen att sjuksköterskor som är registrerade hos The Prepatory 

Commission for the International Refugee Organization skall erbjudas möjlig-

heter att arbeta i Sverige.250 En blygsam arbetskraftsimport kommer också till 

stånd, dock ej så blygsam att den underskrider den manliga tillströmningen.251

Om vi så slutligen återgår till aktör-strukturproblematiken kan vi konstatera att 

vissa aktörer i SSF:s styrelse konfronteras med en förändrad samhällelig tanke-

struktur. Problemet är i princip detsamma som Bertha Wellin ställs inför. Hon 

kämpar – förlorar, tar konsekvenserna och avgår. Gerda Höjer och Karin        

Elfversson – två centralgestalter inom SSF252– inser tidigt att slaget är förlorat 

men agerar med tystnad. Ledande    aktörers agerande inom organisationen får på 

så sätt en hämmande inverkan på SSF som aktör, när det gäller frågan om manli-

ga sjuksköterskors tillströmning till yrket. Detta har en negativ inverkan på re-

kryteringen och de manliga kollegornas känsla av välkomnande. De båda cen-

tralgestalternas agerande, som i många frågor uttrycker radikala ståndpunkter, 

blir ett exempel på hur aktörer kan stelna i ett ålderdomligt genuskontrakt.  

–––––––––
246 Svedberg, sid. 103. 
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Kapitel 4

Syster eller bror ? 

Inledning

När Elisabet Dillner återkommer från en studieresa till England med en rapport 

om hur manliga sjuksköterskors integrationsprocess i den engelska sjukvården 

gestaltar sig är ett av de problemområden hon lyfter fram titulationsproble-

matiken. Hon skriver i sin rapport att  

[d]et engelska ordet ’nurse’ utmärker ej kön och har därför varit 

till hjälp. Det användes både som beteckning och tilltalsord, fast  

’Mr so and so’ lika gärna användes. Vid befattningen som  

instruktionssköterska inträder emellertid svårighet. 

Instruktionssköterska heter ’Sister Tutor’, och man frapperas av att  

i en broschyr, utgiven av Londons universitet i första paragrafen  

finna följande ord: ’The University grants Sister Tutor’s Diploma:  

the course and examination for the Diploma are open to men as 

well as women.’ Man har emellertid försökt kringgå dessa stöte-

stenar genom att använda beteckningen Male Tutor eller enbart 

Tutor. Dessa ord avgränsa dock inte undervisningen till enbart 

sjukvård. Man har också försökt med ordet Nurse Tutor, men fun-

nit denna reform omöjlig att genomföra. Hösten 1946 har en över-

enskommelse formellt träffats genom att medlemmarna i the Lea-

gue of Sister Tutors samtyckt till att byta namnet till the League of 

Nurse Teachers.253

Det problem som verkar uppstå i England löses genom att ordet sister ersätts 

med ordet nurse, som i det engelska språket inte är könskodat. Problematiken ger 

ändå en föraning om vad som väntar i den svenska kontexten med såväl tilltals-

ordet syster som beteckningen sjuksköterska som båda är utmärkande för kön.

–––––––––
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Hur yrkesidentiteter skapas blir föremål för forskning alltsedan 1950-talet och 

idag finns ett flertal olika teorier om hur detta effektueras.254 Som begreppet i sig 

själv indikerar handlar det om hur en individ ser sig själv, men naturligtvis också 

om andras uppfattningar, och om hur ett yrke påverkar denna självbild. Denna 

individuella syn utvecklas inom ett yrke ofta till en kollektiv yrkesidentitet grun-

dad på gemensamma föreställningar (ex. kön och klass), handlingsmönster (t.ex. 

konflikt – konsensus) och interaktionsmönster mellan aktörerna inom yrket men 

också med aktörer utanför detsamma.255 Utan att fördjupa mig alltför mycket i 

begreppet ämnar jag i det följande försöka visa hur kön kan bli en orsak till en 

konflikt inom ett yrke och hur en del av en yrkesidentitet kan komma att bli    

ifrågasatt.  

Birgit Pingel & Hans Robertsson pekar på att kvinnor i manligt dominerade 

miljöer har 

…överlåtit till männen att avgöra, när kön är relevant i  

bedömningen av hennes eller andras handlingar. /…/ För kvinnor  

i arbetslivet innebär detta, att när de definieras efter kön, kommer  

identiteten som kollega eller arbetstagare i skymundan. För  

männen förhåller det sig annorlunda beroende på att arbetslivets  

strukturer är uppbyggda efter manliga normer och villkor. Den 

manliga könsidentiteten blir därför ofta starkt knuten till  

yrkesidentiteten i en förstärkande relation.256

Det finns dock kvinnliga yrken, i detta manliga hav, som utvecklat en stark 

kvinnlig könsidentitet kopplad till yrkesidentiteten, t.ex. sjuksköterska och 

barnmorska för att nämna två. I dessa båda fall kommer också titeln att bli en del 

av en starkt könskodad identitet. För historiker har det på senare tid blivit popu-

lärt att fokusera på lingvistiska undersökningar och därmed kommer också språ-

ket och de ord vi använder i förgrunden. Då nutiden alltid är framtidens historia 

är det naturligtvis viktigt hur vi formulerar oss med tanke på att våra formule-

ringar eventuellt kommer att spegla framtida uppfattningar. Ett gott exempel på 

hur historiker kan utnyttja språket och visa på hur identiteter kan lyftas fram eller 

döljas är Joan W. Scotts dekonstruktion av ett franskt material under 1800-talet. 

Scott visar att 

…there is a connection between the study of ’language’ and the  

study of gender, when both are carefully defined; that certain  

epistemological theories, by providing historians with a way to  

analyze how gender figures in the construction of social and  

political meaning, thereby provide us with a way to recast our  

understanding of the place of gender in history, /…/ By ’language’  

I mean not simply words in their literal usage but the creation of  

–––––––––
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meaning through differentiation. By gender I mean not simply  

social roles for women and men but the articulation in specific  

contexts of social understandings of sexual difference./…/ My  

argument, then is that if we attend to the ways in which ’language’  

constructs meaning we will also be in a position to find gender.257

I essän ”L’ouvrière! Mot impie, sordide…” kan användandet av begreppet    

femmes isolées få utgöra ett exempel på hur viktigt en benämning på en viss 

grupp kommer att vara för framtiden. ”Femmes isolées” omfattar i det franska 

samhället både gruppen prostituerade och de kvinnliga sömmerskor som har sitt 

yrke som hemarbete. Scott visar vilka bevekelsegrunderna är för den tidens     

debattörer att använda begreppet men också hur hårt arbetande kvinnor kommer 

att betraktas som potentiella prostituerade.258 Vidare visar Scott i en analys av   

E. P. Thompsons The Making of the English Working Class hur kvinnor kan 

osynliggöras genom att manligt kodade yrkestitlar används i framställningen för 

både män och kvinnor.259 Detta lilla exempel kan ge en aning om hur en identitet 

kan kopplas till ett visst begrepp. Det är en kunskap som kan vara nog så viktig 

att bära med sig i vad som följer. 

 Innan vi kastar oss in i titelproblematiken vill jag dock lyfta fram Hirdmans 

historiska indelning utifrån ett genussystemperspektiv, i vilket hon indelar det 

svenska samhället utifrån de genuskontrakt hon kan urskilja från 1930-talet och 

framåt. Den första perioden benämner hon ”husmoderskontraktet”, vilket varar 

från 1930–1965 med en övergångsperiod från 1950-talet till genuskontraktet 

övergår till ”jämlikhetskontrakt”, som i sin tur varar fram till 1975/80. Därefter 

går vi in i en period som hon kallar ”jämställdhetskontraktet”, ett tillstånd som vi 

sålunda befinner oss i vid ingången av 1990-talet.260 De tre perioderna skall här 

ses som en fond mot vilken vi kan relatera sjuksköterskornas titelproblematik. 

Isärhållandet är förhärskande och det manliga fortfarande norm under min under-

sökning, men kommer till olika uttryck i respektive period, dvs. den ”hegemo-

niska maskuliniteten” förändras precis som den kvinnliga feminina framstorm-

ningen. 

Sjuksköterska som titel till män kan förstås verka främmande för många såväl 

kvinnliga som manliga sjuksköterskor. Under senare tid behandlar också peda-

gogen och sjuksköterskan Henrik Eriksson i sin avhandling Den diplomatiska 

punkten sjuksköterskornas yrkestitel och vi verkar ha arbetat parallellt med    

denna fråga, utan kännedom om varandras arbete. Jag berör problematiken i en 

avhandlings PM 1997 och utvecklar därefter problematiken mer och mer.261

Även om vi överlappar varandra på en del punkter kommer jag därför att i min 

redovisade analys relatera den till Erikssons. Min analys utgår främst från ett ur-

val artiklar ur sjuksköterskornas husorgan Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor 

–––––––––
257 Scott, sid. 55. 
258 Scott, sid. 142 ff. 
259 Scott, sid. 74 f. 
260 Hirdman (1990), sid. 84 ff.  
261 Dufwa, Syster eller bror. Avhandlings PM. Historiska institutionen Lund 1997. 
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och Vårdfacket och belyser hur inställningen är till titlarna sjuksköterska och 

syster, och undersökningen kommer tidsmässigt att sträcka sig från männens in-

träde i yrket fram till idag, vilket är en något längre period än vad Eriksson    

analyserar. Fokusering sker på de tidsperioder då debatten är speciellt livlig i de 

respektive tidskrifterna. 

Namnproblematiken

När den förste mannen utexamineras från S:t Eriks sjuksköterskeskola på våren 

1953 publicerar TfSs en artikel om tilldragelsen. Tidskriften får ett samtal med 

broder Allan, och det framgår här att SSF får förfrågningar om hur de nya man-

liga sjuksköterskorna skall tituleras. Herr eller sjuksköterska föreslås men i detta 

fall passar kanske det förstnämnda bäst, då den nye sjuksköterskan är gift med en 

kvinnlig barnavårdsman.262 Problem hur sjuksköterskan skall tituleras förekom-

mer dock även före det manliga inträdet i yrket. Under åren 1949 och 1950 förs 

en debatt i TfSs på insändarsidan, men då är det den mera vardagliga benäm-

ningen syster som står i blickfånget och frågan gäller då inte kvinnor eller män 

utan professionaliseringsprocessen.. En debattör anser att benämningen syster är

”…en smula förlegad för vår tids sjuksköterska med hennes krav på likaberät-

tigande med andra yrkeskvinnor, i fråga om frihet från dräkttvång utom arbetet, 

hennes krav på högre löner, 48 timmars tjänstgöringsvecka m.m.”263 Även i fort-

sättningskurserna kommer frågan om männens yrkestitel på tal och i ett inled-

ningsanförande till diskussionsämnet Resurser för framtiden påtalar en kvinnlig 

sjuksköterska 1949 att ” t itelfrågan har nog stor betydelse. Om de av patienterna 

kallas 'herr Jansson’ gör säkert ingenting, men som yrkesgrupp kunna de nog inte 

kalla sig manliga sjuksköterskor; vi måste skaffa dem en yrkesbeteckning, varför 

inte kalla dem sjukvårdsassistenter?”264

Det framkommer också i de remissvar som avges till 1946 års kommitté för 

sjuksköterskeutbildningen att namnfrågan engagerar, vilket bl.a. svaret från S:t 

Eriks sjuksköterskeskola, där styrelseledamoten Otto Wallenberg anser att 

[f]ör den händelse ändrade bestämmelser skola införas med  

rätt för manliga elever att åtnjuta undervisning, torde ett krav  

vara, dels att skolorna fick ett neutralt namn och icke ett direkt  

könsbetonat sådant såsom det nuvarande och dels att de manliga  

eleverna efter fullbordad utbildning officiellt betitlades  

exempelvis sjukskötare.265

–––––––––
262 TfSs 1953:7, sid. 155. 
263 TfSs 1950:1, sid. 8. 
264  Fortsättningskursen 1948/49, Seriesignum F6b Vol. 14, TAM. 
265  Styrelseprotokoll S:t Eriks sjuksköterskeskola den 15 – 17 nov. 1950. Inrikesdepartementet, 

      Konseljakt  22/6  1951. Nr. 124. 
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Samme Wallenberg motsätter sig för övrigt, i en reservation till protokollet, infö-

randet av manliga sjuksköterskor, och ovanstående citat bör sålunda enbart      

beaktas om lagstiftarna säger ja till förslaget. Vi förstår emellertid att problemet 

framöver kommer att bestå i hur broder Allan skall tituleras. 

Efter studier av dagspressen vid tiden för den förste manlige sjuksköterskans 

examination, kan jag konstatera att dagstidningarna tacksamt tar upp namn-

problematiken och intresset kommer att fokuseras på alternativen syster – bror.

Men det finns även ett intresse hos veckopressen som t.ex. visar sig när tidningen 

Se 1949 sänder ut en reporter att praktisera som ’sjuksköterskeelev’ på en sjuk-

stuga i Grängesberg. Den publicerade artikeln får rubriken Ska bror bli syster? 

Reportern i inslaget konstaterar dock att arbetet passar för män, trots att det finns 

många arbetsuppgifter som kan te sig främmande. Artikeln kröns med en bild av 

den manlige reportern knäskurandes en toalett.266 Stockholmstidningen tar 1948, 

i en presentation av resultaten från sjuksköterskekommitténs arbete, upp titel-

frågan med Axel Höjer. Då många inte är så nöjda med benämningen broder   

anser han att männen rätt och slätt skall tituleras herr med åtföljande efternamn. 

Han menar dock att ett lämpligt tilltalsord för de manliga sjuksköterskorna åter-

står att bestämma.267 När så samma tidning några år senare presenterar Sveriges 

första manliga sjuksköterska använder den broder i rubriken och konstaterar i  

artikeln att ”[s]juksköterskorna själva verkade mycket belåtna med att en man nu 

för en gångs skull bär en kvinnlig titel. En historisk dag!”268 Arbetet använder sig 

1948 av benämningen manlig sjuksyster och Dagens Nyheter 1953 av manlig 

sjuksköterska, medan Svenska Dagbladet 1948 inte berör problematiken.269

 Nu blir det inte som Axel Höjer önskar 1948, varför namnfrågan för de man-

liga sjuksköterskorna förblir olöst. Från och till dyker det därför upp insändare i 

TfSs som berör namnfrågan, men det är först 1964 som frågan återigen får en 

större omfattning och då genom en stor redaktionell artikel i TfSs. Under rubri-

ken Ny yrkestitel önskvärd? behandlas frågan grundligt och åsikten förs fram att 

en officiell yrkestitel är ett måste, innan 1962 års kommitté för sjuksköterske-

utbildningen lägger fram sitt betänkande. Om möjligheten nu försitts får namn-

frågan förmodligen ingen lösning på ytterligare 20 år, spår artikelförfattaren.270

Problemen kring föreningens beslutsångest i namnfrågan kommer tydligt till ut-

tryck i artikeln: 

År efter år går och, fast vi så småningom allmänt accepterat att 

hälsa manliga kollegor välkomna – ja till och med anser det vara 

av vital betydelse att avskaffa föreställningen om sjukvården som 

ett speciellt kvinnligt arbetsområde – har vi inte ändrat vår yrkes-

beteckning. Nåja, det är inte så lätt att få 20 000 kvinnor att 

–––––––––
266 Se, sid. 9, nr. 38 15-21 sept. 1949. 
267 Stockholms Tidningen 17. 3 1948, sid. 5. 
268 Stockholms Tidningen   2. 4 1953, sid.8. 
269 Arbetet 17. 3 1948, sid. 5, Dagens Nyheter 2. 4 1953, sid. 13 samt Svenska Dagbladet 17. 3 1948,  

      sid. 12.  
270 TfSs, 1964:3, sid. 101. 
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ena sig om en och samma hatt, och yrkestitel är en allvarlig sak. I 

tidningsspalterna  och i dagligt tal kan man ändå inte trots trettio  

års kampanj undvika förkortningen ’sköterska’ (inte ens inom den 

egna kåren). Genom sin allmänna användning i många olika sam-

manhang är denna benämning föga lämplig som yrkestitel för en 

avgränsad kår med välkontrollerad yrkesutbildning. I den maskuli-

na formen: ’skötare’ ökas knappast attraktiviteten – åtminstone 

inte för kvinnliga sökanden, som ännu för en lång framtid kommer 

att vara i majoritet. Det är också en tjänstebeteckning för en stor 

grupp inom mentalsjukvården. Under tiden skapas det ena yrket 

efter det andra inom sjukvårdssektorn och introducerar yrkesbe-

nämningar med gott gehör hos både manliga och kvinnliga aspi-

ranter. Snart finns det inte, även om man slår i både latinskt och 

grekiskt lexikon, något mer att hitta på. Kurator och terapeut är se-

dan länge abonnerade titlar och den senaste nyskapelsen – logoped 

– som antagits som benämning för de medicinskt verksamma tal-

pedagogerna, tycks också ha slagit väl ut. Ett gammalt yrke bör 

kanske ändå vara försiktigt med alltför fantasifulla linguistiska(sic) 

utsvävningar.271

Artikeln fortsätter därefter att utreda de olika alternativ som finns till benäm-

ningen sjuksköterska, och författaren kommer efter mycken vånda fram till för-

slaget medicinalassistent. Föreningen vill att medlemmarna skall uttrycka sina 

åsikter om förslaget eller hitta på ett bättre. Expansionen inom sjukvården, med 

en mängd nya yrken, sätter som vi ser en viss press på sjuksköterskorna att ändå 

kanske finna en titel som är mera könsanpassad men också för att undvika en 

eventuell sammanblandning med sjukvårdspersonal inom mentalvården.  

I april samma år presenteras två insändare som båda anser att det gamla    

namnet sjuksköterska duger gott även i fortsättningen. Det första kommer från en 

manlig sjuksköterska och presenteras under rubriken En broders syn på saken:

Som manlig sjuksköterska har jag aldrig upplevt titelfrågan som  

något problem. Att en karl på 90 kg presenterar sig som legitime-

rad sjuksköterska kanske av den oinvigde kan betraktas som lus-

tigt, men den som känner sjukvårdens arbetsförhållanden brukar 

notera det med tacksamhet. Vi manliga sjuksköterskor är också 

snart så många att vi förlorat vårt kuriosavärde och hittills har vi 

utan att rodna använt oss av den feminina yrkesbeteckningen sjuk-

sköterska. Skall den manliga sjuksköterskan ges en yrkesbeteck-

ning med maskulin klang så är det utan tvekan sjukskötare som 

ligger närmast till. Genom att mentalsjukvården kommer att få en 

ny huvudman så kommer troligen tjänstebeteckningen skötare att 

försvinna /…/ härigenom kommer det argument som artikeln fram-

för mot tjänstebeteckningen  sjukskötare att bortfalla. Ordet legi-

–––––––––
271 TfSs 1964:3, sid. 101. 
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timerad sjuksköterska respektive legitimerad sjukskötare har den 

fördelen framför medicinalassistent att det är yrkesbeskrivande 

samtidigt som det klart redogör för vederbörandes yrkesutbildning. 

Jag tror att det skulle vara svårt att arbeta in en yrkesbeteckning 

som medicinalassistent i folks medvetande. Risken är att sagan 

’Kejsarens nya kläder’ får sin upprepning.272

Den andra insändaren är skriven av en kvinnlig sjuksköterska, och här är det 

mera historiens vingslag som fokuseras, när hon frågar: 

Varför skall patienternas begrepp förvirras med ytterligare assi-

stenter, då de, åtminstone på vårdavdelningarna, borde få ha rätt att 

trygga sig till systrarna. /…/ För den verkligt sjuka patienten, är 

det av oerhörd betydelse, att systerbegreppet, med allt vad det in-

nebär av trygghet finns kvar. Och för oss själva betyder den histo-

riska kontinuiteten mer än vi anar. Varför måste till varje pris, all-

ting ändras i vår tid? Varför denna ohyggliga inflation i titlar? Ing-

enting får längre ha samma valör det haft tidigare. Allting berövas 

sin soliditet. Låt oss behålla sjukskötersketiteln! Låt oss slippa bli 

medicinalassistenter! Våra manliga kollegor får ta titeln med det 

yrke de valt. Jag instämmer med professor Gunnar Björck (sic) i 

Svenska Läkartidningen nr 9: ’Har damerna alldeles förlorat för-

ståndet’ undrar hövligast /…/273

Då en representant från läkarskrået har gjort sig besvär att uttala sig i frågan kan 

det kanske vara intressant att se lite utförligare på den artikeln. Svensk Läkar-

tidning är ett organ för Sveriges läkarförbund och har under 1964 ett par tre     

artiklar som berör titelfrågan inom sjuksköterskekåren. Den här aktuella artikeln 

av högerpolitikern och konungens livmedikus professor Biörck behandlar såväl 

titeln sjukvårdsföreståndare som medicinalassistent och kan få utgöra ett  exem-

pel på hur en representant ur läkarkåren ser på problemet: 

Samtidigt med att en ökande andel av vårt lands sjuksköterskor 

och sjuksköterskeelever bidrar till den s.k. sjukvårdskrisen genom 

att gifta sig och sätta barn till världen 

-  på så sätt i handling manifesterande sitt kvinnliga kön 

-  finns det tydligen en liten men inflytelserik grupp av deras 

   medsystrar, för vilka längtan att få gå i byxor blivit så  

   överväldigande, att inga medel längre skys i kampen för  

   denna andliga transvestitism.  

Sedan någon tid har landstingsförbundet sökt tillfredställa dessa  

bisarra lustar bakvägen genom att införa en ny tjänstebeteckning  

kallad sjukvårdsföreståndare. /…/ I det längsta hoppades man,  

–––––––––
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273 TfSs 1964:1, sid. 302. 
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att detta skulle utgöra vansinnets yttersta gräns. Men ack, vad man  

bedrog sig! Sporrade av framgången störtar sig nu amazonerna i  

Svensk Sjuksköterskeförening under eldiga stridsrop fram mot  

nästa stora mål i det svenska sjuksköterskeväsendets historia: 

Sjuksköterskeyrkets avskaffande. ’Landstingsassistent har för  

många sjuksköterskor en respektingivande klang…Läkarassistent 

är också alldeles för begränsat…Medicinalassistent däremot borde  

kunna vara ett bra samlingsnamn för vår inom så många  olika  

områden av hälso- och sjukvården arbetande yrkeskår…och  

associationen ’medicinalråd’ bör tillfredställa högt ställda  

prestigeanspråk…/…/ Saken är brådskande!’ Har damerna alldeles  

förlorat förståndet?274

Nu är det inte bara medicinalassistent som föreslås utan ytterligare förslag dyker 

upp. Medicinom tycks ha tilltalat en del sjuksköterskor, ty Sveriges Sjuksköters-

keelevers förbunds (SSEF) blivande manlige ordförande hoppar in i debatten och 

anser att 

[p]roblemet har avfärdats som olösligt och mindre viktigt. Jag tror  

emellertid titeln är väsentlig framför allt ur rekryteringssynpunkt. 

Det är svårt för unga pojkar att sätta sig över de traditionella köns- 

gränserna. Man kan inte begära mycket i fråga om självständig 

personlighet av ungdom i yrkesvalsåldern. Utbildningsbetänkan-

dets förslag sjuksköt/erska, -are är en olycklig nödfallslösning. 

Alla bör göra klart för sig att med förslaget kommer utvecklingen 

med all sannolikhet bli parallell med förskjutningen lärarinna –   

lärare. Efter ett antal år kommer alla antagligen att heta sjuk-

skötare. Vill vi det? Härmed föreslår jag att man tar upp förslaget 

medicinom. Jag ber alla insändarbitna lägga märke till att det är ti-

teln ’leg. Sjuksköterska’ jag föreslår ersatt med ’medicinom’. Allt     

yrkande om att ’beröva’ er och era patienter det kära ’syster’      

undanbedes.275

De två insändarna från de manliga sjuksköterskorna ger som vi ser två diametralt 

motsatta svar. Den första ser inga problem i titeln sjuksköterska/sjukskötare och 

menar vidare att medicinalassistent inte är yrkesbeskrivande på samma sätt som 

de förstnämnda. 

Den andre, en manlig sjuksköterskeelev, uttrycker en oro inför framtiden att 

bli kallad sjukskötare. Kanske är det i omtanke om sina kvinnliga kollegor, eller 

också kan det vara ren självbevarelsedrift då det i resonemangets förlängning fö-

reslagna sjukskötare efter några år kan antas förkortas till skötare. Detta skulle då 

kunna förväxlas med en annan mindre prestigefylld yrkesgrupp, vilket på intet 

sätt är att föredra. Mentalsjukvården har redan mutat in yrkestiteln mentalskötare 

–––––––––
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275 TfSs 1965:13, sid. 616 f. 
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som kortfattat blivit ”skötare”. Sjuksköterska verkar tydligen vara helt uteslutet, 

varför det mera fantasifulla och mera könsneutrala medicinom presenteras. Det 

kvinnliga inslaget som presenteras förordar sjuksköterska men värnar främst om 

bevarandet av syster som benämning i det praktiska arbetet. Att en medlem av 

läkarkåren motsätter sig införandet av titeln medicinalassistent är kanske inte så 

förvånande, då titeln ger en klang av status och övertrumfar så banala titlar som 

läkare och doktor.  

Med anledning av den intensiva debatt som uppstår kring namnfrågan känner 

sig SSF:s centralstyrelse föranledd att låta docent Bertil Molde vid ”Institutet för 

svensk språkvård” göra en utredning, i vilken han försöker klargöra de språkliga 

aspekterna kring namnförslagen. I julnumret 1964 reder han på tre sidor ut alla 

språkliga hänsyn som bör tas vid ett namnbyte. Vi får av Molde veta att 

[o]rdet sjuksköterska är bildat med suffixet  -erska, som i svenskan 

används för att till verb eller till ursprungligen maskulina substan-

tiv på –are bildar kvinnliga personbeteckningar. Suffixet –erska är 

fortfarande produktivt i svenskan, dvs man kan bilda nya ord med 

detta suffix efter mönster av välkända och vanliga som hushållers-

ka, kokerska, städerska, sångerska, sömmerska. Den viktigaste 

gruppen bland orden på  -erska är kvinnliga yrkesbeteckningar.  

   I nutida svenskan är det liksom i andra språk en nära nog undan-

tagslös regel att beteckningar för befattningar o d som först under 

nyare tid kunnat få kvinnliga innehavare icke har försetts med nå-

got särskilt kvinnobetecknande suffix. Sålunda betecknas kvinnor 

lika väl som män med ord som adjunkt, advokat, (avdelnings- 

byrå- etc) chef, direktör (direktris är normalt beteckning på ledare 

av syateljé o d), disponent, doktor, kamrer, lektor, professor, präst, 

rektor. Titlar som de nämnda är alla inlånade till svenskan, varför 

det är antagligt att känslan för att de ursprungligen är maskulina är 

relativt svag i Sverige. Tendensen är dock tydlig: det har i takt med 

kvinnans ökade verksamhet i arbetslivet blivit allt vanligare att 

samma yrkesbeteckning används för kvinnor som män, och då all-

tid den beteckning som från början tillkommit männen.  

   I överensstämmelse med denna tendens har också på senare år i 

ett antal viktiga fall tidigare allmänt brukade feminina yrkes-

beteckningar övergivits till förmån för beteckningar som historiskt 

sett är maskulina. Det viktigaste exemplet på denna art är väl ordet 

lärare som nu i officiellt språk är den gängse även om lärarinnor. 

Särskilt anmärkningsvärt är det väl att det nu heter förskollärare 

och småskollärare, fastän dessa lärare utan undantag är kvinnor. T 

o m ordet man kan ju som senare led i sammansättningar utan stör-

re olägenhet användas även om kvinnor (utan att hela ordet föregås 

av ’kvinnlig’), t ex barnavårdsman, nämndeman, ombudsman, 

riksdagsman, tjänsteman. 

Ordet man kan således användas utan större olägenhet för kvinnor inom dessa 

yrkesområden. Vi kan dock konstatera att det omvända inte existerar dvs. att 
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män arbetar under yrkesbeteckningar som har kvinna som suffix, exempelvis 

tjänstekvinna. Det skulle kanske därför vara rimligt att män kanske skulle kunna 

inordnas under yrkestiteln sjuksköterska om nu kvinnor kan inordnas under yr-

kestiteln ombudsman. Molde fortsätter: 

Det är av vikt att konstatera att beteckningar av typen lärare nu i 

regel uppfattas som neutrala i könsligt avseende. Detta gäller där-

emot aldrig orden på –erska; de kan inte beteckna annat än kvin-

nor. Förhållandet är för övrigt detsamma med andra titlar som 

språkligt sett har feminin form. Det strider därför klart mot hävd-

vunnet svenskt språkbruk att använda ett ord som sjuksköterska 

om män, och detta förhållande ändras knappast av att man använ-

der uttrycket ’manlig sjuksköterska’. I fråga om män får en titel på 

–erska mycket lätt en löjlig klang. Det språkligt riktiga i dagens 

svenska är att använda en form av –are (eller en annan form av 

icke feminin karaktär) som beteckning för det som hittills kallats 

sjuksköterska, oavsett om vederbörande är man eller kvinna.

   Det ord som självklart och i första hand erbjuder sig är sjuk-

skötare. Väljer man detta ord torde svårigheterna att anamma den 

nya benämningen vara relativt små. Det borde inte möta något som 

helst hinder att under en övergångstid använda sjuksköterska och 

sjukskötare vid sidan av varandra, varvid givetvis sjuksköterska

skulle begagnas enbart om kvinnor och sjukskötare om både kvin-

nor och män.276

Efter denna utläggning går Molde in på hur förhållandena är i våra grannländer 

och i några andra europeiska länder. Det finns nu emellertid ett klart uttalat för-

slag till hur sjuksköterskekåren i framtiden skall kunna tituleras. I detta moldeska 

förslag är det mannen som är norm. Men tillvaron är nu inte så enkel, ty Molde 

fortsätter med att behandla alla fantasifulla förslag och ger här ytterligare en 

öppning, när han framhåller att 

[f]rån skilda håll har helt nya ord föreslagits som ersättning för 

sjuksköterska. Man har därvid i regel tagit fasta på att en ny be-

teckning bör vara icke-feminin i sin språkliga form och helst också 

beskriva befattningshavarnas funktion och arbetsuppgifter. Det se-

nare önskemålet är givetvis mycket svårt att tillmötesgå genom en 

enda gemensam beteckning. Termen sjuksköterska (-skötare) är så 

inarbetad att man i allmänhet inte reflekterar över de två samman-

sättningsledernas betydelse; ordet har fått en egen helhetsbetydel-

se. I ett nybildat ord kommer till en början de i detta nya ord ingå-

ende elementens betydelser att framträda mycket starkare än i en 

inarbetad term; detta kan ofta vara en störning som gör det svårt att 

lansera en ny term.  

–––––––––
276 TfSs julen 1964, sid. 1023 och 1030. 
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   Framför  allt två förslag till ersättningsord har diskuterats, medi-

cinom och medicinalassistent. Medicinom är tydligen bildat efter 

mönster av ord som agronom, ekonom, socionom. Efterleden –nom 

betyder i sådana ord ’person som ägnar sig åt l. är hemmastadd i 

ngn viss kunskapsgren o d’ (Svenska akademiens ordbok N 634). 

Redan med hänsyn till efterledens betydelse ter sig ordet medici-

nom mindre lämpligt. Ordet är vidare inte helt korrekt bildat; som 

förled borde rätteligen användas formen mediko- (medikonom). 

Ordet  medicinom har f ö icke önskvärda likheter med vissa sjuk-

domsbestämningar, främst carcinom (a). Ordet har dessutom en 

påtagligt ’lärd’ prägel, vilket knappast kan göra det lämpat att an-

vändas av alla och envar som titel och som yrkesbeteckning. Alla 

språkliga skäl synes tala emot ordet medicinom.

   Medicinalassistent har som efterled ett ord som på senare decen-

nier fått en mycket vidsträckt användning för olika yrkesbenäm-

ningar o d, t ex husassistent, polisassistent, socialvårdsassistent. I 

många sådana benämningar betecknar assistent – i överensstäm-

melse med sin ursprungliga betydelse – att befattningen har en 

hjälpande och underordnad karaktär, något som gäller t ex husassi-

stent. I vissa andra benämningar avses icke på samma sätt denna 

betydelse, men den kan ändå inställa sig för den som ser eller hör 

benämningen; av detta skäl har visst missnöje yppats gentemot ti-

teln polisassistent (dvs det som tidigare kallades överkonstapel). 

För här diskuterade befattningar inom sjukvården kan emellertid 

ordet assistent betydelsemässigt anses ganska lämpligt. Förleden 

medicinal- är dock mindre tillfredställande. Den används numera 

blott i en annan titel, medicinalråd, varför en titel medicinalassi-

stent lätt kan led tankarna åt fel håll – den hör hemma inom medi-

cinalförvaltningen snarare än inom den direkta sjuk- och hälsovår-

den. Det är emellertid möjligt att kombinera efterleden assistent 

med andra förleder, snarast kan man tänka sig sjukvårds- . Ett ord 

sjukvårdsassistent skulle ha flera av de egenskaper som kan anses 

önskvärda – dess betydelse är inte vilseledande och inte alltför 

speciellt, ordet kan vidare användas likväl om kvinnor som om 

män. Som tilltals- och kortform kan givetvis enbart assistent an-

vändas. Vill man variera titeln för olika speciella typer av befatt-

ningshavare kan detta lätt ske, en person sysselsatt inom den före-

byggande vården kan t ex kallas hälsovårdsassistent (om den titeln 

inte är upptagen redan för någon tjänst inom hälsovårdsnämnder-

na). För övrigt skulle ordet sjukvårdsassistent eventuellt kunna 

förkortas till sjukassistent, och på samma sätt skulle man kunna 

säga hälsoassistent. Möjligheter bör även finnas för titlar av typen 

operations-, narkos-, laboratorie-, och mottagningsassistent osv.

Om man vill ha ett ersättningsord för sjuksköterska synes valet  

för närvarande stå mellan sjukskötare och sjuk(vårds)assistent, 

vilka bägge ter sig fullt möjliga. Det förra ordet har den fördelen 

att det är svenskt och nära ansluter sig till den hittills gängse ter-
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men och väl överensstämmer med andra i Norden använda beteck-

ningar. Ordet har dock den nackdelen att det är ovigt och svårhan-

terligt som tilltalsord och behöver kompletteras med yttryck som 

’Syster Inger’ och till manliga väl snarast ’Herr Andersson’. För-

delarna hos ordet sjuk(vårds)assistent har berörts ovan. För många 

torde ordet assistent ha en viss positiv känsloladdning, som man 

kanske tror kan komma en yrkestitel innehållande detta ord till 

godo – titeln assistent torde nämligen av många anses ha en ’hög-

re’ klang (också socialt) än sjuksköterska (eller sjukskötare). Såda-

na resonemang är av mycket tvivelaktigt värde; den eventuella 

vinsten av ett titelbyte av skäl av denna art är av mycket kortvarig 

natur. /…/ En nackdel med titeln sjuk(vårds)assistent och tilltals-

formen assistent är att ordet assistent – som ovan påpekats – för 

närvarande är oerhört vanligt i olika titlar och nästan har karaktä-

ren av modeord. 

   Om man till sist skall väga för och nackdelar hos de diskuterade  

benämningarna sjukskötare och sjuk(vårds)assistent, kan man  

kanske, framför allt med hänsyn till den sist påtalade nackdelen 

med ordet assistent, sätta ordet sjukskötare i främsta rummet.277

I det skälvande slutet av ”husmoderskontraktet” och inför ingången i ett ”jäm-

likhetskontrakt” på 1970-talet är det inga problem för företrädare för en manlig 

hegemoni att hävda att kvinnor lätt anpassar sig och inordnar sig under titlar som 

har manlig könskodning, ty inga svårigheter tycks föreligga när kvinnor blir om-

budsmän. Däremot är det rent ut sagt löjligt om män antar en titel som har suf-

fixet - erska. Det bästa är naturligtvis om kvinnorna inordnar sig och antar sjuk-

skötare som  titel, vilket är beskaffat med det könsneutrala suffixet -are. Bland 

den mängd fantasifulla namn som finns till förfogande ser vi att docent Molde 

förkastar samtliga. Han anser dock att sammansättningen sjukvårdsassistent öpp-

nar en möjlighet. Alternativet att använda sjuksköterska/sjukskötare under en 

övergångsperiod för att senare övergå till sjukskötare är det förslag som sjukskö-

terskekåren och myndigheter verkar ta till sig. Vi kan också notera att komplette-

ringen till sjukskötare skall vara ”syster Inger” och ”herr Andersson”. De kvinn-

liga sjuksköterskorna skall nämnas vid förnamn och de manliga vid efternamn. 

Det senare att jämföra med hur läkare tituleras, doktor Olsson, dock aldrig som 

doktor Emma.  

Att benämningen sjukvårdsassistent förkastas är inte förvånande, då det inom 

sjuksköterskekåren nog inte finns någon önskan om att bli assistenter till läkarna. 

Namnfrågan rör således inte bara identiteten bland sjuksköterskor utan också de-

ras professionella ställning.  

Någon diskussion om hur lång övergångstiden skulle vara fördes inte, och nå-

gon större debatt om de moldeska förslagen kom inte till stånd i TfSs utan resul-

terade endast i ströinsändare. Men Moldes tanke att sjukskötare skulle användas 

för både män och kvinnor inom yrket och sjuksköterska enbart för kvinnor 

–––––––––
277 TfSs julen 1964, sid. 1030 f. 
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kommer i praktiken att användas reversibelt på så sätt att sjukskötare symbolise-

rar män och sjuksköterska både män och kvinnor. Det sistnämnda blir också i 

fortsättningen det vanligaste. Skötare inom mentalvården finns fortfarande kvar 

som ett    störande moment i bakgrunden, ett faktum som Molde ej beaktade. I 

vissa sammanhang kommer man dock att tillämpa det moldeska förslaget, vilket 

följande referat från Yrkesutbildningsberedningens (YB) betänkande kan vara: 

Nuvarande avkortad utbildning till sjuksköterska/sjukskötare 

YB finner det angeläget, att den nuvarande utbildningen till  

sjuksköterska så snart som möjligt fås att sammanfalla med  

YB:s förslag till YTH för sjuksköterska.278

Vi är nu i den moldeska övergångsperioden och en bokstavstrogen tolkning av 

texten skulle bara skapa förvirring. Det är naturligtvis så att sjuksköterska i 

stycket symboliserar såväl män som kvinnor. Det finns således inget enhetligt 

användande av de olika benämningarna, och sjuksköterska får nog anses som det 

vanligaste, då omfattande både män och kvinnor, fram till den tidpunkt då det 

återigen hettar till i namnfrågan. 

I mitten av 1970-talet stöter Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) på SSF om att 

lämna in ett förslag om en könsneutral yrkesbenämning till styrelsen. Det hela 

rör sig om att en arbetsgrupp av Nordiska rådet har fått i uppdrag att ur de      

nordiska ländernas alla yrkesklassificeringar, som ett sätt att bryta ner könsbarri-

ärerna på arbetsmarknaden, rensa bort könsbestämmande yrkesbenämningar. 

AMS menar att parterna skall ta upp frågan i kommande förhandlingar så att de 

nya yrkesbenämningarna kommer med i de gällande avtalen för att därefter   

kunna användas i yrkesorienterande material. Förvandlingen av instruktions-

sköterska till lärare i hälso- och sjukvård i 1971 års förhandlingar lyfts fram som 

ett gott exempel. Återigen lyfts Moldes perspektiv fram, och AMS skrivelse av-

slutas med påpekandet att det 

…är en fråga om att avlägsna de tydliga feminina yrkesbenäm-

ningarna, dvs. ord som slutar på –erska, -ska och inna. Sådana be-

nämningar är språkligt sett mindre lämpliga för manliga befatt-

ningshavare. Däremot finns enligt honom knappast någon olägen-

het med att använda ursprungligen maskulina ord på –are för 

kvinnliga befattningshavare.279

SSF:s centralstyrelse besvarar AMS-skrivelsen med att föreningen håller fast vid 

att yrkesbenämningen skall vara leg. sjuksköterska/leg. sjukskötare, men att man 

i framtiden inte ställer sig främmande att endast utnyttja benämningen leg. sjuk-

sköterska. Inte heller nu får frågan en lösning, utan den vanligaste benämningen 

är fortfarande sjuksköterska för både män och kvinnor. Att sjuksköterska som 

–––––––––
278 TfSs 1970:10, sid. 625. 
279 TfSs 1974:7, sid. 58. 
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benämning även tilltalar män inom kåren kan följande insändare från en manlig 

sjuksköterska i Eskilstuna ge prov på: 

…att vi som yrkesgrupp skulle förlora på att ta bort ordet ’sjukskö-

terska’? Det ligger många patientgenerationers förtroenden och 

förtröstan i det ordet! Vi ska nog inte bortse från en traditions po-

sitiva betydelse för en yrkeskår. Låt oss i stället ta hjälp av den po-

sitiva grundklang ordet ’sjuksköterska’ har i vårt dagliga yrkesut-

övande och i våra fackliga strävanden till bättre positioner för leg. 

sjuksköterskor/sjukskötare. Att ’sjukskötare’ som benämning inte 

slagit igenom helt beror till stor del på oss själva, tror jag. Dessut-

om kan vi som minoritet i ett typiskt kvinnligt yrke inte räkna med 

fullt accepterande från alla håll förrän könsfördelningen inom kå-

ren blir jämnare och ytterligare något årtionde har passerat. /…/ 

Låt oss istället för titulaturdiskussioner lägga ned mera tid och 

kraft på att få väl fungerande arbetslag på våra arbetsplatser. Ar-

betslag, där våra olika utbildningar kompletterar varandra så att vi 

ger en god vård till medmänniskan, som behöver den. Arbetslag, 

där sjuksköterskan/sjukskötaren är den givna vårdexperten. I ett 

väl fungerande arbetslag smyger sig gärna ett gott och glatt humör 

in. Och då behövs bara det lilla ordet ’du’!280

Här propageras för en annan reform som började införas inom svensk sjukvård i 

slutet av 1960-talet, du-reformen. Det finns dock fortfarande förespråkare för 

mera fantasieggande benämningar och en insändare föreslår att somonom eller 

somynom är passande för sjuksköterskor inom den somatiska vården och att   

psykonom skulle passa sjuksköterskor inom psykiatrin.281 Dessa förslag vinner 

ingen genklang och faller fort i glömska. 1976 gör, som redan framgått, Thorsten 

Andersson  en grundlig språklig genomgång i Bertil Moldes anda av titeln sjuk-

sköterska. Anderssons arbete får inte något genomslag i TfSs vid denna tidpunkt, 

vilket är förvånande då hans resultat i stort överensstämmer med SSF:s när han 

konstaterar att 

[d]en utveckling av yrkestiteln sjuksköterska som här skisserats  

föreföll inte sannolik, kanske nästan utesluten, när diskussionen 

började på allvar 1964. Motståndet mot sjuksköterska om män står 

i stark kontrast till det i det närmast självklara anammandet av be-

teckningar som lärare och tjänsteman också för kvinnor. Den  

vidgade användningen av titeln sjuksköterska får emellertid kanske 

ses som ett tecken på att utjämningen mellan könen på arbetslivets 

område skridit ännu en bit framåt. Det för vår del intressanta är att  

–––––––––
280 TfSs 1975:12, sid. 8. 
281 TfSs 1975:12 sid. 8. 
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också denna utveckling i samhället speglas i språket: vid sidan av 

kvinnliga lärare och tjänstemän står manliga sjuksköterskor.282

Andersson gör således den bedömningen att införandet av det på 1960-talet upp-

fattade könsneutrala sjukskötare vid denna tid är möjligt men att jämställdheten 

mellan könen i 1970-talets samhälle kommit så långt att manliga sjuksköterskor 

kan accepteras. Insändare kan framgent sporadiskt förekomma om namnfrågan, 

men det är först i det nya seklet som frågan återigen kommer upp på agendan. 

 År 2001 kommer frågan om yrkesbenämningar återigen upp på dagordning-

en, när socialminister Lars Engqvist gör ett inlägg i debatten och menar att hie-

rarkierna skulle kunna brytas ned inom hälso- och sjukvården genom att man 

ändrar titlarna. Vårdförbundets ordförande vid denna tidpunkt, Eva Fernvall, tar 

till orda i Vårdfacket och ger sin syn på problemet: 

…[d]et är positivt att socialministern engagerar sig i frågan om hur  

vi ska kunna arbeta för en förnyad arbetsorganisation i vården. 

Och Enqvist har rätt i att det finns mycket symbolik i titlar, som 

får effekter för den enskilde individen. Därför bör vi också disku-

tera frågan. Men jag hoppas att socialministern inte tror att en änd-

ring av tituleringen löser hierarkiproblemen inom sjukvården. Det 

gör det inte. Vården är mer komplex än så. /…/ För att återknyta 

till ämnet titlar, och då i förhållande till manliga normer, har det 

ofta hänt att folk påpekat att titeln sjuksköterska borde ändras på 

grund av att vi annars inte kommer att kunna locka fler män till yr-

ket. Jag anser att detta är ett märkligt påpekande som tyvärr också 

är ett uttryck för de värderingar kring könstillhörighet som finns i 

vårt samhälle i dag. För trots att allt fler kvinnor blir läkare (kvin-

nor är i dag i majoritet på läkarutbildningarna) är det ingen som 

ställer krav på att titeln läkare skall bytas ut mot läkerska eller lä-

karinna. Ingen skulle väl heller komma på tanken att föreslå att ti-

teln lokförare måste bytas ut till lokförarinna för att locka fler 

kvinnor till yrket. Men trots detta, finns det anledning att diskutera 

titlarna inom vården. Faktum är ju, till exempel när det gäller sjuk-

sköterskor, att titeln inte säger mycket om vad en sjuksköterska 

faktiskt gör.283

Fernvall utvecklar tyvärr inte den sistnämnda problematiken utan kastar sig in i 

en diskussion om att det krävs kunskap och kompetens för att nå en mänskligare 

vårdorganisation. Hon har som feminist inget emot att den kvinnligt kodade be-

nämningen, men vänder sig emot titeln sjuksköterska då den inte uppvärderar 

yrket. I professionaliseringsprocessen ingår ett uppvärderande av yrket och en 

strävan att lämna, med Tomas Brantes benämning, semi-professionella sfären.284

–––––––––
282 Andersson (1976), sid. 11. 
283 Vårdfacket 2001:4, sid. 35. 
284 Brante, sid 52. 
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Om det nu är risken för att läkare skall bli kallade läkerska eller läkarinna eller 

om det är, som artikeln låter påskina, efter vädjanden från ett par manliga sjuk-

sköterskor som önskar slippa bli utsatta för denna typ av ”språklig transvestism”, 

för att citera professor Biörck, låter jag vara osagt. Svenska läkaresällskapets 

språkrådgivare känner sig emellertid manad att ta till orda. I artikeln propageras 

för den som han anser könsneutrala benämningen sjukskötare. Inlägget skulle 

kunna ses som en mix av de moldeska och biörckska inläggen på 1960-talet. 

Språkrådgivaren anser att ett steg i rätt riktning är de sjukhus, där kvinnorna   

kallas sjuksköterskor och männen sjukskötare, och han uttalar samtidigt en för-

hoppning om att det kvinnliga suffixet så småningom skall falla bort. Avslut-

ningsvis behandlas problemet med ordet skötare, och han anser att en mera      

enhetlig benämning skulle 

…möjligen ge flera män en puff att välja yrket och därmed bereda  

vägen för en jämnare könsfördelning. Traditionalister hävdar gärna 

att skötare är en mindre kvalificerad titel som inte bygger på hög-

skoleutbildning. Invändningen är ologisk. Skötare finns som titel 

inom mentalvården och ingår vidare i en långrad titlar som djur-

skötare, fastighetsskötare och kranskötare. Dessa utbildningar lig-

ger förvisso på skilda nivåer. På högsta nivån finns troligen sjuk-

skötare. Diskussionen handlar egentligen inte om att införa en ny 

titel, snarare om att retuschera bort en onödig genusmarkör på en 

gammal ärevördig titel. Äran och vördnaden kommer inte att för-

svinna med dessa tre bokstäver.285

Äran och vördnaden bör naturligtvis i så fall också tillfalla dem som tillförde   

yrket dessa egenskaper, nämligen alla dessa kvinnor som deltog i en länge en-

könad professionaliseringsprocess. Lösningen på problemet med det manliga få-

talet inom kåren löses förmodligen inte så lätt som rubriken till ovanstående arti-

kel förespeglar genom att utropa: Byt ut ”sjuksköterska” och locka fler män till 

yrket. En debatt som påbörjades för ett halvt sekel sedan verkar idag vara tillbaka 

på ruta ett, och någon omedelbar lösning på problemet verkar inte vara i sikte. 

Det finns ju män som på intet sätt ryggar för att bli utsatta för en ”språklig trans-

vestism”, vilken följande insändare från en manlig ambulanssjuksköterska visar: 

Jag är en ’kille’ på 28 år som blev utexaminerad SJUKSKÖ-

TERSKA 1997. Jag har ända sedan min examen kallat mig för just 

sjuksköterska, för det är vad jag utbildat mig till. Jag anser inte att 

titeln är det minsta diskriminerande för min egen del, men om jag i 

likhet med en del av mina manliga kolleger ibland kallar mig för 

sjukskötare undrar många om jag arbetar inom psykiatrin. Detta är 

också en orsak till att vi ska kalla oss för vad vi är oavsett kön, 

nämligen sjuksköterskor. Ibland har jag fått frågan från patienter 

och anhöriga om det inte heter sjukskötare om man är man, jag 

–––––––––
285 Vårdfacket 2001:7, sid. 37. 
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brukar då säga att skötare har man inom just psykiatrin. Hela dis-

kussionen är för mig ganska främmande men det är klart att för en 

del manliga kolleger som kan vara osäkra angående sin manlighet 

kanske hellre kallar sig skötare (om man får vara lite elak) för att 

slippa bli ansedd som ’feminin’. När man arbetar på till exempel 

en akutmottagning och svarar i telefon tror jag att man kan undvi-

ka missförstånd och funderingar om man svarar med namn och ti-

tel sjuksköterska, för alla vet vad en sjuksköterska är för något. Så 

bröder och systrar, oavsett kön, stå upp och var stolta för vad ni är: 

SJUKSKÖTERSKOR.286

Någon enighet inom kåren verkar dock inte föreligga, då det finns företrädare 

inom utbildningsväsendet som tror att yrkestiteln sjuksköterska kan stöta bort 

manliga sökanden. De gör en jämförelse med en utbildning inom byggprogram-

met som, genom att ändra namnet till design, fick flera kvinnliga sökanden.287 I 

namnfrågan kan dock inte Vårdförbundet längre anklagas för att vara medlöpare 

till en i samhället hegemonisk maskulinitet utan snarare ses som utmanare av 

densamma. 

Sammanfattning

När män på det tidiga 1950-talet får tillträde till sjuksköterskeyrket kommer som 

ett brev på posten frågan om hur de skall tituleras. Vid denna tid är frågan        

tudelad och rör den mera vardagliga benämningen syster och yrkestiteln sjukskö-

terska. Till en början är det mest dagspressen som spekulerar i hur männen skall 

tituleras och då ofta i en raljerande ton rörande motsatsparet syster – broder, men 

även TfSs deltar i dansen och använder broder som benämning. Embryot till en 

mera allvarsam debatt rörande yrkestiteln kan dock skönjas inom sjuksköterske-

kåren, men det dröjer ytterligare ett tag innan debatten tar ordentlig fart. Många 

kvinnliga sjuksköterskor uttrycker en glädje över att män kommer in i yrket och 

får en kvinnlig titel. På arbetsmarknaden är ju vid denna tid det manliga norm, 

och det som nu händer skulle kunna ses som ett led i en ökad jämställdhet om nu 

männen accepterar en kvinnlig titel.  

Jag har valt att följa debatten i titelfrågan främst utifrån sjuksköterskornas 

husorgan och har inriktat mig på de perioder då frågan blossat upp utöver det 

vanliga. Tre perioder utkristalliseras explicit: mitten av 1960-talet, mitten av 

1970-talet och början av 2000-talet. Den första perioden sammanfaller i tid med 

vad som brukar benämnas ”den nya kvinnorörelsen” och jag har relaterat sjuk-

sköterskornas titelfråga till hur kvinnorörelsen utvecklas i Sverige. Det är 

otvivelaktigt så att kvinnor i viss mån såväl i de dagliga relationerna som i ett 

–––––––––
286 Vårdfacket 2001:10, sid. 37. 
287 www.hogskolan.se,  Färre sökanden till vårdutbildningarna – sjuksköterskeutbildningen tappar  

     mest, 2002-08-09. 



110

större samhällsperspektiv har stärkt sina positioner gentemot männen. Med-

vetenheten om jämställdhetsfrågor har i samma grad ökat inom kvinnokollekti-

vet. Genombrottet för den nya kvinnorörelsen i Sverige kom, enligt Acker, med 

1968-rörelsen, då könsproblematiken kom upp på den politiska dagordningen på 

ett helt annat sätt än tidigare.288

När titelfrågan i mitten av 1960-talet för första gången på allvar diskuteras på 

ett initiativ från SSF:s styrelse, kan en viss tveksamhet erfaras mot såväl fantasi-

fulla ändringar av namnet som mot det mera maskulint klingande ”skötare”. 

Medlemmarnas inställning utmärks av mångfald. Alltifrån manliga sjuk-

sköterskor, som inte ser något problem i att kallas sjuksköterska, till ”unga       

lejon”, som vill byta titel helt, samt slutligen kvinnliga sjuksköterskor som vill 

behålla titeln av historiska skäl. Föreningen får hjälp utifrån av en språkexpert 

som reder ut frågan rent språkligt och kommer också med förslag om vad som 

skulle kunna vara en lämplig titel. Alternativen som språkforskaren ger är att an-

vända sjuksköterska/sjukskötare under en övergångsperiod för att så småningom 

helt övergå till sjukskötare eller att helt övergå till sjukvårdsassistent. Själv     

menar han att sjukskötare är att föredra. De mera fantasifulla benämningarna 

som medicinom och medicinalassistent förkastas helt. Här kommer en manlig 

representant från en manligt dominerad akademisk värld och förordar en titel 

med manliga förtecken, vilket kanske skulle få många att protestera. Förslaget 

väcker dock inga protester, och framöver kommer yrkestitlarna sjukskö-

terska/sjukskötare att användas inom byråkratin, medan sjuksköterska finns kvar 

i mera vardagliga sammanhang och representerar då såväl män som kvinnor. Till 

en viss del har således språkforskarens förslag anammats, men huruvida tanken 

var att även övergå till ett slutligt införande av sjukskötare återstår att se. Om en 

högre instans blandat sig i frågan, hade förmodligen fältet legat öppet för en   

ändring av yrkestiteln till det föreslagna sjukskötare – en spekulation som skulle 

kunna grunda sig på en vid denna tid stark auktoritetstro och  relativt små      

möjligheter att behandla kvinnofrågor. 

När frågan återigen dyker upp på mitten av 1970-talet kan vi se att attrak-

tionen för ett totalt skifte av yrkestitel fortfarande finns kvar, då förslag som    

somonom och psykonom dyker upp. SSF:s styrelse ställs dock mot väggen när 

AMS kräver att föreningen skall lägga ett förslag till en könsneutral yrkestitel. 

Svaret är tydligt. Föreningen håller fast vid den dubbla benämningen leg. sjuk-

sköterska/leg. sjukskötare men säger också att den i framtiden kan tänka sig att 

endast använda leg. sjuksköterska. En medvetenhet verkar här ha smugit sig in 

att leg. sjuksköterska kanske är den bästa benämning för en yrkesgrupp som 

1975 består av 42 508 yrkesverksamma sjuksköterskor, varav 41 208 är kvinnor 

och 1 300 är män.289

Kvinnor behöver kanske inte acceptera alla förslag som föreläggs, då denna 

tid karaktäriseras av en 

…ny genusordning, och  ett nytt kontrakt mellan könen börjar  

–––––––––
288 Acker, sid. 285. 
289 FoB 90, sid. 54. 
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formas. Kvinnors sid- och underordning accepterades inte  

längre – i teorin. Feministiska idéer började arbeta lite överallt  

och skapade både oro och ny kamplust, inte minst i de gamla 

kvinnoorganisationerna. Det som blott tio år tidigare hade 

uppfattats – också av kvinnor – som det normala och riktiga och  

inget att hänga upp sig på, uppfattades nu som outhärdligt.290

Henrik Eriksson menar att från SSF:s ståndpunkt  ”…sjuksköterska skall ses som 

den  officiella yrkestiteln och sjukskötare betraktas som en historisk parentes.”291

Han anser vidare att SSF:s hårdnackade motstånd mot en könsneutral yrkestitel 

leder fram till att maskuliniteter omförhandlas, och att  

…betrakta en feminin termförteckning som könsneutral, utsätter 

män för den genusyrsel de genom att förespråka en maskuliniserad  

könsneutral diskurs försökt värja sig mot. Kravet är inte längre att  

sjuksköterskeföreningen eller sjuksköterskeyrket skall förändras,  

utan männen.292

Den dubbla beteckningen fortsätter dock att förekomma men den vanligaste är 

även fortsättningsvis sjuksköterska. Thorsten Andersson å sin sida anser också 

att den ökade jämställdheten i samhället gör att manlig sjuksköterska bör accep-

teras av män. Eriksson anser att ” t itelproblematiken som dominerat debatten 

under 1960-talet är avhängd och fokus ligger inte längre på att ändra och anpassa 

yrket.”293 Det visar sig dock vara en förhastad slutsats, ty återigen aktualiseras 

problematiken, när socialministern lyfter upp frågan i början av det nya seklet.  

2001 kommer så återigen propåer från högre ort att titelfrågan för sjuk-

sköterskor borde lösas, denna gång inlindat i en förpackning om att hierarkierna 

inom sjukvården på så sätt skulle kunna brytas. Svaret som ges av Vård-

förbundets kvinnliga ordförande är glasklart: att ändra titlar bryter inga hierar-

kier. Därför finns det ingen anledning att byta yrkestitel, även om ordet sjukskö-

terska faktiskt inte talar om vad en sjuksköterska gör. För vårdförbundets ledning 

är således den kvinnliga könskodningen av sjuksköterskeyrket ett mindre pro-

blem, klart underordnat frågan om det professionella erkännandet. Det senare är 

den enda öppning som ges till en eventuell diskussion om titelproblematiken. Vi 

bör dock i Joan W Scotts anda påtala den risk som finns att hårt arbetande män 

inom sjuksköterskeyrket osynliggörs genom att den feminint kodade yrkestiteln 

används för både män och kvinnor på samma sätt som de kvinnliga sömmers-

korna försvinner och ses som prostituerade i 1800-talets Frankrike. 

Sjuksköterskans historia är under långa tider en historia om kvinnor. Den 

kvinnliga medvetenheten om de kopplingar som titeln haft för identitets-

skapandet och bevarandet av en yrkesidentitet gör förmodligen att sjuksköterska 

–––––––––
290 Hirdman (1996), sid. 215. 
291 Eriksson (2002), sid. 95. 
292 Eriksson (2002), sid. 95. 
293 Eriksson (2002), sid. 97 
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kommer att vara en benämning som lever vidare så länge kvinnorna har domi-

nans inom yrket. Att idag ändra titeln till det förment könsneutrala men faktiskt 

manliga ”sjukskötare” finner jag betydligt svårare än om ett beslut tagits under 

1960-talet, då den manliga hegemonin inte var ifrågasatt utan mannen istället 

normen även för kvinnan. Sjuksköterskeyrkets status skall således inte höjas    

genom att benämnas efter en manlig norm eller genom nya könsneutrala be-

grepp, utan det skall höjas med bibehållandet av en hegemonisk femininitet.  
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Kapitel 5 

Kön och lön 

Inledning

För lärare avskaffas likalönsprincipen 1906, och Christina Florin visar hur detta 

omgående leder till att de manliga lärarna får högre löner än sina kvinnliga     

kollegor. 80 år senare, 1986, införs ett individuellt lönesystem för sjuksköterske-

kåren, och då avvecklas ett gammalt lönesystem som i det närmaste är könsneut-

ralt. Det kan därför vara intressant att se huruvida patriarkatets ställning är så 

stark att högre löner kan utverkas för män även då, i en kontext som är genom-

syrad av jämställdhetssträvanden och i en yrkeskår som domineras av kvinnor. 

En av de frågor jag således söker svar på är om manliga sjuksköterskor får högre 

löner än sina kvinnliga kollegor och speciellt då under 1990-talet. Men följande 

kapitel är även tänkt som en belysning av sjuksköterskornas löneutveckling     

under 1900-talet.  

Utgångspunkten tas i början av förra seklet och avslutas i slutet av detsamma. 

Min tanke är att kortfattat lyfta fram några av de löneförskjutningar som sker 

över tiden mellan sjuksköterskegruppen och några av de grupper sjuksköterskor-

na jämför sig med. Jag skall också försöka se hur löneutfallet är internt mellan 

könen med tyngdpunkten på 1900-talets sista decennium och i ett lokalt och 

komparativt perspektiv. Anledningarna till det sistnämnda valet grundas på det 

individuella lönesystemet för sjuksköterskekåren som införs 1986 och att det 

därefter finns ett uttalat önskemål från såväl arbetsgivare som sjuksköterskor om 

en större lönedifferentiering samt att andelen män inom yrket blir större och att 

det i samhället finns en uttalad jämställdhetssträvan, en strävan som ofta lyfts 

fram i lönediskussioner. En undersökning publicerad i Vårdfacket 1986 visar de 

facto att kvinnorna i genomsnitt har högre lön än männen även om skillnaden 

endast är 0,2%.294

Lönen har under 1900-talet på ett eller annat sätt engagerat sjuksköterske-

kåren och det står utom allt tvivel att dessa ser sig som en underbetald yrkeskår 

under hela seklet. I början av 1900-talet är det kallet och SSF:s ointresse för 

sjuksköterskornas löneförmåner samt samhällets låga värdering av kvinnors   

omvårdnadsyrken som utgör en hämsko för en god löneutveckling. Under den 

–––––––––
294 Vårdfacket 1991:1, sid. 44. Gäller år 1986.
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senare delen av seklet är det förmodligen bara det sistnämnda som utgör en    

stötesten. De låga lönerna hindrar dock inte Stockholmstidningen att i en rubrik 

1948, när kommittén för sjuksköterskeutbildningen presenterar sitt förslag att 

låta män utbilda sig till sjuksköterskor, ropa ut att Tusen sjukskötersketjänster 

lediga. God lön och befordran elevlockbete. I själva artikeln nämns dock inget 

om de goda lönerna utan diskussionen förs istället om hur de manliga sjukskö-

terskorna skall tituleras, bror eller herr Andersson.295

 Belöning i himlen?                                       

Malmö Allmänna Sjukhus ligger till en början i stadens centrala delar, kv. 57   

Josefina, inte långt från S:t Petri kyrka, och öppnas 1857. När landstingen in-

rättas 1863 beslutas att städer med mer än 25 000 invånare skall vara egna lands-

tingsområden. 1870 överskrider Malmö stad detta antal och lämnar Malmöhus 

läns landsting. Sjukvården utvecklas härmed till ett huvudbry för magistraten. 

Exempelvis får patienter under många år sändas till sjukhuset i Lund, och det är 

inte förrän beslut tas 1889 om att bygga ett nytt sjukhus som en lösning på pro-

blemen kan skönjas. 1896 invigs det nya sjukhuset vid Magistratsvången, nuva-

rande Södervärn, och Malmö stad får en sjukvårdsinrättning värd namnet.296

Sjukhuset blir en arbetsplats för kvinnor men med en maktstruktur som vilar på 

en patriarkal bas och sjukhuset kommer att spegla samhället i stort, där 

”…mannen var normen på arbetsmarknaden, fastställt i den klassbaserade kom-

promissens patriarkala form…”.297 Den sociala värderingen av ett yrke är en vik-

tig del i lönesättningen och ett högt socialt värderat yrke belönas med hög lön. 

Sociala värderingar förändras över tid ofta i en mycket långsam process.298 Ar-

betslönen för offentliga insatser kan ses som ett exempel på hur samhället värde-

rar den enskilde individens insatser men blir också en spegel på dess egna värde-

ringar. Några nedslag i Malmö Allmänna Sjukhus avlöningsböcker från början 

av seklet är därför intressanta att skärskåda för att visa på samhällets värdering 

av sjuksköterskorna och en del andra grupper där årslönerna för några av yrkes-

grupperna redovisas i tab. 5:1. Yrkesgrupperna på sjukhuset indelas vid den här 

tiden i tre kategorier: tjänstemän, ekonomibetjäning samt sjukvårdsbetjäning. I 

den första gruppen finner vi läkare, syssloman, kontorsbiträden och predikanten, 

men också sjukgymnasten.  Den andra gruppen härbärgerar yrken som maskinist, 

portvakt, eldare, hantverkare samt kokerska. I den sista gruppen finner vi så 

husmor, avdelningssköterskor, operationssköterskor, sköterskebiträden, städers-

kor samt sjukvårdsvaktmästaren. 

–––––––––
295 Stockholmstidningen 17.3 1948, sid. 5. 
296 Allmänna sjukhusets arkiv. Förteckning över Malmö sjukvårdsförvaltning. Inledning, MSA. 
297 Gonäs, sid. 255. 
298 Andersson (1987), sid. 79. Andersson pekar på tre faktorer som påverkar lönen. För det första hur  

      marknaden fungerar t.ex. monopolsituationer för någon part, för det andra utbud och efterfrågan,

      och till sist den sociala värderingen.  
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Tabell 5:1.  Sammanställning av årslöner vid Malmö Allmänna Sjukhus för vissa yrkes-

grupper 1905, 1910 och 1915. 

        1905 

                 

       1910 

            

         1915 YRKE ÅR 

Lön          Antal Lön             Antal Lön             Antal 

Tjänstemän       

Överläkare 4 500 kr 1   5 000 kr    2 5 500 kr   3 

Underläkare 2 000 kr 1 2 000 kr    3 2 500 kr   5 

Syssloman 2 500 kr 1 4 400 kr    1 6 000 kr   1 

Kontorsbiträde 1 200 kr 1 2 300 kr    2 2 350 kr   2 

Ekonomibetjäning       

Maskinist 1 500 kr 1 1 800 kr    1 2 200 kr   1 

Portvakt    500 kr 1    900 kr    1 1 000 kr   1 

Hantverkare 1 000 kr 1 1 350 kr    1 1 464 kr   1 

Kokerska    225 kr 1    375 kr    1    450 kr   2 

Sjukvårdsbetjäning       

Sjukvårdsvaktmästare    850 kr 1 1 250 kr     1 1 400 kr    1  

Översköterska(husmor)    600 kr 1    850 kr     1 1 200 kr    1 

Operationssköterska    400 kr 2    675 kr     2    700 kr    3

Avdelningssköterska    450 kr 4    500 kr   10 600-800  15 

Sköterskebiträden    200 kr 7    275 kr   23 240-400  49 

Sjukvårdare      -     450 kr     3    600 kr    3 

Dräng      -     450 kr     2    600 kr    2

Källa:  Avlöningsböcker Malmö allmänna sjukhus 1905 – 1920. Malmö stadsarkiv.

 De tjänster som tillkommer under dessa yrkestitlar benämnes andre och tredje och er-

håller lägre löner. Exempelvis tjänar 1915 andre kontorsbiträdet 1 600 kr/år, andra ko-

kerska 350 kr/år, andre dräng 450 kr/år och andre och tredje operationssköterska 600 

kr/år. 

Det finns 1905 sex anställda inom kategorin tjänstemän, varav två är läkare. 

Denna kategori har fram till 1915 vuxit till innehåll och omfattar 22 anställda, 

varav 14 läkare. Sjuksköterskegruppen ökar från 7 anställda 1905 till 23 1915. 

Det totala antalet anställda i sjukvårdsbetjäningen är år 1915 98, att jämföra med 

1905 då det är 16. En intressant iakttagelse som kan göras utifrån ovanstående 

lönesammanställning är hur lönerna fördelar sig mellan manliga och kvinnliga 

yrken. Huvudförsörjningsansvaret för familjen vilade vid denna tid ofta, men 

inte alltid, på mannens axlar, ett ansvar som blev lagstadgat 1915.299 Detta utgör 

ett huvudargument för en högre lönesättning av männen. Vad vi också bör ha i 

åtanke är att vid denna tid var kvinnor mycket aktiva på arbetsmarknaden. Greiff 

–––––––––
299 Edgren (1994), sid. 202. 
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& Berggren visar i boken Från sillamarknad till SAAB-fabrik att arbetskraften 

1897 till 46% består av kvinnor inom de viktigaste industrierna i Malmö.300 Det 

finns dock en stor skillnad mellan sjuksköterskor och industriarbeterskor, förut-

om klasstillhörigheten, och det är att sjuksköterskor förväntades vara ogifta hela 

sitt yrkesverksamma liv samt att kalltanken skall lägga band på deras världsliga 

anspråk. Bland industriarbeterskorna kan vi finna unga ogifta kvinnor, gifta 

kvinnor samt änkor, och respektive grupp kan även ha en relation till barnafö-

dande. Sjuksköterskans utbildning och solitära situation på arbetsmarknaden bör 

ha förbättrat hennes förhandlingsposition på arbetsmarknaden men som vi vet 

utnyttjas inte denna arbetsmarknadsmässiga fördel. Lönesättningen för sjukskö-

terskor är individuell och kan variera mycket, speciellt mellan stad och lands-

bygd; exempelvis tjänar sjuksköterskan Gerda Frisk i Lycksele bara 400 kr/året 

1914.301

Tabell. 5:2.  Genomsnittliga årslöner för vissa yrkesgrupper på Carl Lunds 1897, 1906  

                     och 1917, kronor 

                                        

YRKESGRUPPER 1897 1906 1917 

Plåtslagare 991,18 1 229,90 1 545,26 

Filare 600,00 1 114,67 1 279,52 

Tryckare 910,00 1 162,00 1 551,63 

Pressare  1 131,00 1 724,33 

Svarvare 766,67 1 071,00 1 928,03 

Smeder 960,00 1 300,67 1 826,41 

Svetsare   1 736,00 

Kvinnliga järnarbetare   725,03 

Källa: Berggren (1991), sid. 354.

    

En jämförelse med andra yrkesgrupper i Malmö 1915 visar vid en summarisk  

arbetsvärdering att alla anställda inom sjukhuset kommer i strykklass, se tab. 5:1 

och 5:2. Vid Kockums Mekaniska Verkstad (KMV) tjänar de två direktörerna    

1 500 kr respektive 833 kr i månaden och de hade därutöver tantième. En högav-

lönad överingenjör har 1 250 kr i månaden, medan en nyanställd ingenjör kan 

tjäna 75 kr/mån. En lokförare erhåller 130 kr/mån och en vagnsväxlare tjänar 

100 kr/mån. På kontorssidan är löneskillnaderna stora och pendlar mellan bok-

hållaren med en lön på 334 kr/mån ned till springpojkarna, där de flesta tjänar 

mellan 26 – 50 kr/mån.302  En sammanställning av årslönerna för några yrkes-

grupper på Carl Lunds förstärker intrycket (tab. 5:2.).  

–––––––––
300 Greiff & Berggren, sid.20. 
301 Olsson (1996), sid. 29. 
302 Greiff, sid. 230 ff. 
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1905 tjänar en avdelningssköterska på Malmö Allmänna Sjukhus 450 kr om 

året. Överläkaren på samma sjukhus har en årslön på 4 500 kr, dvs. tio gånger så 

mycket. Lönerelationerna mellan de olika yrkeskategorierna på sjukhuset i för-

hållande till överläkarens lön kan ses i tab. 6:3. Husmor för sjukhuset erhåller en 

lön på 600 kr att jämföra med portvakten som tjänar 500 kr 1:a operationsskö-

terskan får 400 kr, medan maskinistens och hantverkarens årsinkomster är 1 500 

respektive 1 000 kr. Sjukvårdsvaktmästaren uppbär en årslön på 850 kr och sjuk-

husets ende vårdare tjänar 500 kr. En 1:e underläkares inkomst är 2 000 kr. Till 

1915 sker bara små förändringar i lönehierarkin. Den är fortfarande så att män-

nen, med några få undantag, har de högsta lönerna, medan kvinnorna hamnar i 

botten.  

De stora förlorarna i detta korta tidsperspektiv är dock män, ty 1:e underläka-

rens lön ligger fortfarande kvar på 2 000 kr, och vårdarna får endast en tjugopro-

centig löneökning, att jämföra med husmor eller portvakten som får hundrapro-

centiga ökningar. Vi bör dock ha med i beräkningen att sjuksköterskor på sjuk-

hus vid denna tid åtnjuter fritt vivre och om detta är inräknat i lönesumman har 

jag ej haft möjlighet att kontrollera. Som kuriosa kan nämnas att sjukhusets 

grindvakt 1910 tjänade 10 kr/mån. 

På KMV är det i princip bara springpojkarna, kopieringspojken och sex verk-

ställare i underordnad position, varav en är kvinna, som tjänar sämre än en av-

delningssköterska. När det gäller Carl Lunds kan en avdelningssköterska bara 

jämställa sig med en kvinnlig järnarbetare. I detta borgerligt patriarkala och 

strängt klassindelade samhälle blir kvinnor, till övervägande delen sprungna ur 

borgarklassen, som sjuksköterskor löneplacerade i strykklass.  Tidens kvinnosyn, 

den låga sociala värdering kvinnoarbete är behäftat med, kalltanken samt lojalite-

ten till moderhusen är, enligt min mening, några anledningar till sjuksköterske-

yrkets ursprungligt låga lönesättning.303 Könet konstituerar lönen. Mats Greiff 

för en diskussion om lönesättningen av kontorsanställda vid KMV vid samma 

tidpunkt och menar att de viktigaste faktorerna för lönesättning är typen av arbe-

te, ålder och civilstånd. Han anser sig kunna fastställa att kvinnor generellt sett 

tjänar mindre än männen, men han kan inte fastställa att kön är ett avgörande kri-

terium för lönesättningen. Han menar däremot att könet bestämmer vilken typ av 

arbete kvinnorna får och därmed är könet ett indirekt kriterium för storleken av 

lönen. Om nu kvinnor konsekvent placeras i yrken där lönerna är låga är det na-

turligtvis befriande att veta att det indirekt beror på att de är kvinnor. Lönerela-

tionerna mellan de olika yrkeskategorierna på MAS visar att avståndet till över-

läkaren är stort för sjuksköterskegruppen, men vi kan också konstatera att sjuk-

vårdsvaktmästarens position är bättre än t.ex. översköterskans (tab. 5:3). Lönere-

lationerna på sjukhuset speglar även den tidens klassamhälle. Kön, klass och kall 

är också den hämsko som till en början hindrar sjuksköterskekåren att driva en 

aktiv lönepolitik. 

–––––––––
303 För en diskussion om lojaliteten till moderhusen, se Andersson (2002), sid. 111. 
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Tabell 5:3 Lönerelationer för vissa yrkeskategorier utifrån årslöner på MAS 1905, 1910  

                   och 1915 i procent av överläkarens lön. 

BEFATTNING/KATEGORI 1905 1910 1915 

Överläkare 100 100 100 

Underläkare 44 40 45 

Kontorsbiträde, 1910 och 

1915 1:a kontorsbiträde 27 46 43

Maskinist 33 36 40 

Portvakt 11 18 18 

Hantverkare, 1915 snickare. 22 27 27 

Kokerska 5 7 8 

Sjukvårdsvaktmästare 19 25 25 

Översköterska 13 17 22 

Operationssköterska 8 13 13 

Avdelningssköterska 10 10 11-14

Sköterskebiträde 4 5 5-7 

Sjukvårdare - 9 11 

Dräng - 9 11 

Källa: Avlöningsböcker Malmö Allmänna sjukhus 1905 – 1920. Malmö stadsarkiv

Efter SSF:s bildande 1910 sker ingen omedelbar förbättring, och organisationen 

menar att det är de olika sjuksköterskeinstitutionerna som skall sköta lönefrågor-

na. Det händer dock i undantagsfall att SSF blandar sig i lönefrågor. Ett exempel 

är när föreningen 1918 vädjar till de olika landstingen att reglera distrikts- och 

församlingssjuksköterskornas löner.304 Att lönefrågan diskuteras sjuksköterskor 

sinsemellan råder det ingen tvekan om, och Elsa Pehrsons artikel i Svensk sjuk-

skötersketidning är ett uttryck för detta, när hon anser att det ”…är dumt att icke 

diskutera denna fråga högt och tydligt hellre än kotterivis. Det är dumt att inte 

säga ifrån det man ändå tänker, så att frågan kan föras till en lösning förnuftigt 

och enigt,…”305 Det är dock först efter att SSF ombildas 1933 som lönefrågorna 

får en mera framträdande plats på dagordningen.  

  Efter 1933 blir förhållandet till lönen en ständigt återkommande fråga inom 

sjuksköterskekåren. Som vi tidigare ser är lönefrågan föremål för dispyter och i 

vissa fall även orsak till öppna konflikter. Tidigt är kallet en hämsko för en sund 

löneutveckling och senare kan fritt vivre utgöra en bromskloss men främst av allt 

är kvinna ett hinder för en garanterat god löneutveckling. Enligt beräkningar som 

görs 1938 behöver sjuksköterskorna höja sina kontantlöner med en tredjedel för 

att komma i nivå med småskollärarna.306 Mitt under brinnande världskrig ger 

fem sjuksköterskor vid lasarettet i Östersund uttryck för den desperation som 

–––––––––
304 Bohm, sid. 74. 
305 Bohm, sid. 86. 
306 Olsson (1996), sid. 30. 



119

många med dem förmodligen känner. Klagoskriften ställs som en insändare till 

Svenska Dagbladet och är daterad den 19 december 1943:  

Vi äro några sjuksköterskor från landsortslasaretten, som beslutat 

göra oss tilk (sic) för våra kamrater riket runt. Det gäller lönefrå-

gan. Det har sedan 1938 i svensk Sjuksköterskeförenings central-

styrelse varit föremål för diskussion och utredning, men något 

nämnvärt resultat har inte kunnat märkas. Missnöjet har stegrats 

alltmer och situationen för många av oss är nu ytterst besvärlig, då  

levnadsomkostnaderna äro i ständigt stigande, men lönen med dess  

index på 10,9% förblivit oförändrad. Det enda, som höjes är taxe-

ringen av naturaförmåner, vilket i sin tur höjer skatterna, som nu 

sluka en stor del av vår kontanta lön. Till vår stora sorg har vi 

märkt, att våra intressen inte tagits nog till vara denna tid, då andra  

yrkesgrupper ordnat upp sina löneproblem. Vi befinna oss nu i den  

situationen, att yrkesgrupper med ingen eller ytterst ringa utbild-

ning med till denna motsvarande arbete, arbetstid och ansvar stå 

över oss i fråga om löner.  

Här stå till en början de usla lönerna i fokus och det förhållandet att SSF inte 

lyckats höja dessa. Värt att notera är också det raffinerade sätt landstingspoliti-

kerna kan använda det fria vivret i löneförhöjande syfte. Genom att räkna upp 

kostnaderna för detta får sjuksköterskorna indirekt en lönehöjning som i sin tur 

också beskattas, vilket i slutändan leder till att sjuksköterskornas löneförhöjning 

ger mindre pengar i plånboken. Insändaren fortsätter:                                                                          

          

Vi önska få bort den klostermentalitet, som lever kvar sen fordom  

med sitt kall och ideal och som våra landsting utnyttjat till det  

yttersta. Varje sjuksköterska är en idealist, annars skulle hon aldrig  

välja ett yrke, där hon på grund av en lång och pressande arbetstid 

måste ge upp många av sina personliga intressen. Vi önska en lön  

motsvarande vår utbildning, vår arbetstid och vårt ansvar, som  

stiger i takt med sjukvårdens utveckling. Man orkar inte ta hur  

stort ansvar som helst, det är dock människoliv, man arbetar med,  

om inte tillfälle ges i motsvarande grad till avspänning och  

rekreation. Våra rum exempelvis äro i oändligt många fall trista  

och slentrianmässigt möblerade, och de av oss, som ej äro lyckliga  

nog att förut ha egna möbler, ha små utsikter att kunna skaffa sig  

något eget. Då man blir pensionerad, behöver man dock en pinn-

stol och en säng, och pensionen kommer säkert ej att räcka till 

andra extravaganser än mat och husrum. Semesterfrågan är ett  

annat problem. Många av oss är tacksamma så länge vi ha våra  

föräldrahem, dit vi kunna ta vår tillflykt, då de besparingar, vi  

göra, inte tillåta oss tillbringa semestermånaden på annat sätt. 

Den klostermentalitet som är en av hörnstenarna när yrket formeras uppfattas 

fortfarande som en verklighet för vissa sjuksköterskor. Förhållandet att bo på 
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sjukhuset, och som framgår i en mycket torftig miljö, kan fortfarande vara ett 

faktum. Vi kan förstå farhågorna att vid pensioneringens inträdande kastas ut och 

behöva bygga ett nytt hem. Sjuksköterskorna fortsätter: 

Vi önska dessutom, att våra chefer med sina stora fordringar på  

oss som arbetskraft inte enbart ville betrakta oss som arbetskraft 

och maskiner utan även som människor. Det är inte endast  

nödvändigt för oss att sköta våra fötter utan även våra själar. De 

bli också slitna ibland. Överläkaren på ett lasarett är ofta med i  

landstinget, och här skulle han kunna föra vår talan om vilja 

och hjärta funnes. Men det är nog inte lätt att övertyga  

landstingsgubbar med tjocka magar och plånböcker, att det är  

missriktad ära för landstinget att kunna avsätta så och så många  

100 000-tals kronor till kulturella ändamål i stället för att öka lö-

nen för en yrkesgrupp och skapa gladare och dugligare människor. 

Men de ha kanske aldrig behövt släpa sig upp på sitt rum /hiss får 

ej användas av personalen/ med hål på sina sista par strumpor och  

behövt sitta hemma under sin lediga dag i veckan i sällskap med 

sin tomma börs och kr. 1:25 i kostersättning på vilket man skall  

livnära sig, om man under denna dag av någon anledning önskar  

skriva av sig maten på sjukhuset. 

Trots att läkarna inte verkar föra sjuksköterskornas talan i landstingen så finns ett 

visst överseende, ty de verkliga ”bovarna” är övriga landstingsgubbar som inte 

har kunskap om vad sjuksköterskorna egentligen uträttar. Den underdånighet 

som fortfarande lever gentemot läkarkåren kan här framskymta.  

         

 En avdelningssköterska har i stort sett 121 kr i månaden som  

begynnelselön, tre ålderstillägg, efter 9 år är slutlönen 160 kr.  

Dyrtidstillägg 10.9 %. Fritt vivre. Skatter och försäkringar tar  

drygt en tredjedel av lönen. Kvar blir alltså för en nybörjare 80 kr,  

som skall räcka till tjänstedräkt, kläder, välgörenhet, gåvor,  

semester, tandläkare etc. Det år man måste köpa exempelvis en  

kappa och klänning blir situationen prekär. En sjuksköterska kan  

behöva att efter både psykiskt och fysiskt ansträngande dag  

koppla av vid en god bok, en teaterföreställning eller något dylikt.  

Ett restaurangbesök som omväxling mot anstaltsmat är otänkbart. 

Många sjuksköterskor ha skulder, och dessutom borde man spara  

något som säkerhetsmarginal vid event. sjukdom och för  

ålderdomen. Det kan tyckas, att detta  är idel klagovisor, men trots  

allt tycka vi om vårt arbete och få utbyte av det. Men detta räcker  

inte, då man känner sig tröttkörd och på grund av ekonomiska  

svårigheter ej kan få den avkoppling, som är absolut  

nödvändig.307

–––––––––
307 Gerda Höjers korrespondens 1936 – 58, Seriesignum Ö 1 Vol. 10, TAM. 
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Insändaren ger en god bild av hur desperata många sjuksköterskor känner sig i 

förhållandet till sina låga löner. Men vi noterar också att ett borgerligt filantro-

piskt synsätt skymtar fram, ty att upphöra med att idka välgörenhet ej är ett alter-

nativ, trots de låga lönerna.  

Efter andra världskriget är SSF mycket aktivt när det gäller facklig löne-

politik. De stora motparterna staten, landstinget och de landstingsfria städerna tas 

på sängen av SSF:s nya lönetaktiska princip, i vilken sjuksköterskorna försöker 

spela ut motparterna mot varandra. Genom att de statliga sjuksköterskorna vid 

denna tid tjänar mer är kravet från SSF att de landstingsanställda skall komma i 

nivå eller om möjligt högre än de förstnämnda. Genom ett dylikt förfarande skall 

växelvisa förhandlingar höja sjuksköterskornas löner. Till en början lyckas tak-

tiken, men den genomskådas snabbt av motparterna, vilket leder fram till att  

dessa framöver kommer att samordna sina löner. Under förhandlingarna mellan 

åren 1946 och 1951 tillgrips ytterligare ett taktiskt drag från sjuksköterskorna 

sida. Då de inte besitter någon konflikträtt kan strejkvapnet inte användas, men 

detta dilemma löses genom hot om uppsägning. Vid 1951 års förhandlingar blir 

hotet om uppsägningar så omfattande att regeringen lägger in en proposition om 

en tjänstepliktslag. Om tjänstepliktslagen införs innebär det fängelsestraff för de 

sjuksköterskor som vägrar arbeta. Parterna lyckas dock enas och lagförslaget 

dras tillbaka.  

Vilka resultat uppnår då sjuksköterskorna under denna turbulenta tid? Det pe-

kuniära utfallet är alltid svårt att värdera, då hänsyn måste tas till andra gruppers 

utfall och rådande inflation. Avdelningssköterskor inom stat och landsting ligger 

1950 i lönegrad 12, vilket i begynnelselön, i tredje dyrortsgruppen, innebär en 

lön på 6 000 kr/året. Detta är fortfarande en lönegrad under småskollärarna. Av-

talskravet som SSF lägger är att avdelningssjuksköterskorna skall lyftas till löne-

grad 16. Kompromissen som uppnås 1951 blir en ökning med två lönegrader.  

Mera handfasta resultat är att 8 timmars arbetsdag införs, 192 timmar på en fyra-

veckorsperiod, all annan tid därutöver är övertid. Landstingen tvingas att betala 

ut bruttolöner, och härmed försvinner också gisslet med fritt vivre. Ett klassiskt 

förfaringssätt från landstingens sida är som tidigare påtalats att höja ersättningen 

för kosthåll och på så sätt ge sjuksköterskan en löneförhöjning. Löneför-

höjningen innebar att skatten ökade och sjuksköterskan fick mindre pengar att 

röra sig med. Förhandlingarna centraliseras under perioden, och i och med att ett 

normlönesystem för hela landet införs, grundat på utbildning och ålder, fås en 

mera sammanpressad lönestruktur. Härmed är skillnaderna mellan olika lands-

delar eliminerad.308

Efter 1951 ändras taktiken och organisationen arbetar för att få till stånd en 

differentiering av tjänstesammansättningen och på så sätt öka befordringsmöjlig-

heterna. Genom att lyfta de högre tjänsterna lönemässigt skulle draghjälp ges åt 

övriga kategorier.309 Förhandlingarna kommer framöver att präglas av betydligt 

mera nedtonade motsättningar mellan parterna, och det är inte förrän vid mitten 

–––––––––
308 Bohm,  sid. 295 ff.  
309 Bohm, sid. 286 f. 
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på 1970-talet som sjuksköterskorna återigen är beredda att gå till aktion. 1960-

talet kommer att präglas av låglönesatsningar men till denna bjudning är sjuk-

sköterskorna inte inviterade.310   

Lönesystemet

För att öka förståelsen av det lönesystem som sjuksköterskorna kommer att leva 

med under efterkrigstiden fram till 1986, gör jag en kort presentation av huvud-

principerna i detta.311  Följande är ett utdrag ur de centrala tjänsteförteckningarna 

från 1964, året innan grunden läggs till SSF:s omvandlande till SHSTF. Varje 

statligt och kommunalt anställd inplaceras i en löneplan som är relaterad till yrke 

och område. Lönerna för sjuksköterskor följer löneplan A som är uppdelad i tre 

ortsgrupper (tab. 5:4.). Ortsgrupperingen eller dyrortsgrupperingen som förekom 

vid denna tid är en indelning av landets kommuner efter levnadskostnadsnivå. 

Systemet införs 1922 och omfattade då nio grupper vilka successivt kommer att 

reduceras fram till 1976 då systemet helt avvecklades. Det finns 1964 fem dyr-

ortsgrupper och en sjuksköterska placeras således i den ortsgrupp, i vilken hen-

nes kommun insorteras.312 Förutom den fastställda månadslönen utgår ett tillägg 

för obekväm arbetstid, som vid denna tid utgörs av 1,50 kr/tim under vardagsnät-

ter och 3 kr/tim söndagar och helgdagar. Sjuksköterskorna indelas sedan i olika 

grupperingar alltefter utbildning, vårdavdelningens storlek och anställningsår 

och en lönegradsplacering sker därefter relaterat till grupperingen och utfaller en-

ligt tab. 5:5. I specialbestämmelserna fastställer parterna i sin tur grupperingarna 

och lönegradsplaceringarna. Här får vi  fastställt att en avdelningssköterska på en 

avdelning med minst tjugo anställda placeras i grupp I. Avdelningssköterskor vid 

laboratorier samt mottagnings- och behandlingsavdelningar med högst två sjuk-

sköterskor placeras i grupp III, övriga placeras i grupp II. Sjuksköterskor vid 

vård- och specialavdelningar kommer under första anställningsåret att hänföras 

till grupperingen Sjuksköterska grupp III, under det andra och tredje året placeras 

de i grupp II för att därefter hamna i grupp I. Sjuksköterskor som har ständig 

nattjänstgöring kommer i grupperingen Avdelningssköterska grupp III. Personal-

föreståndare vid lasarett med mer än tusen vårdplatser placeras i grupp I, medan 

övriga kommer i grupp II. På dylikt sätt fastslår parterna i förhandlingar hur re-

spektive befattning skall inplaceras. I § 2 Mom. 3 får vi så veta att en sjukskö-

terska som placeras i lönegrad A12, eller högre, under det första anställningsåret 

efter sjuksköterskeexamen skall placeras som extra befattningshavare en löne-

grad under den fastställda. Det sistnämnda är ett exempel på hur arbetsgivaren i 

en situation av sjuksköterskebrist lyckas tillförhandla sig en minskning av utgif-

terna. 

–––––––––
310 Olsson (1987), sid. 40. 
311 Höjer, sid. 103 ff.  
312 BBL 6 (1976), sid. 170. 
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Tabell. 5:4. Löneplan A 

MÅNADSLÖN I ORTSGRUPP 
FÖR ÅR 1964 (KRONOR)

LÖNEKLASS 

3 4 5 

10 1 229 1 306 1 383 

11 1 293 1 373 1 456 

12 1 368 1 452 1 532 

13 1 451 1 532 1 613 

14 1 535 1 616 1 699 

15 1 623 1 706 1 788 

16 1 719 1 802 1 844 

17 1 818 1 900 1 983 

18 1 926 2 008 2 088 

19 2 037 2 117 2 198 

20 2 156 2 235 2 315 

21 2 282 2 360 2 437 

22 2 416 2 490 2 566 

23 2 556 2 630 2 701 

24 2 701 2 774 2 845 

25 2 859 2 927 2 996 

26 3 024 3 091 3 156 

Källa: Att vara sjuksköterska, sid. 105.

Sjuksköterskebristen leder till att inom vissa områden kan avancemang ske 

mycket fort. Mycket i förhandlingarna framöver kommer att röra dylika lönestra-

tegiska utfall. För varje lönegrad finns fyra löneklasser. En sjuksköterska som 

påbörjar sin tjänst i A10 i löneklass 10 i ortsgrupp 3 får en begynnelselön på       

1 229 kr/mån. Efter tre år lyfts den anställde upp en löneklass, efter ytterligare tre 

år återigen en löneklass, för att efter tre år få ännu en löneklass och slutligen efter 

tolv år hamna i slutlön i löneklass 13. Specialbestämmelserna ovan visar också 

att t.ex. sjuksköterskor på vårdavdelningar har en kortare befordringsgång, och 

de når slutlön på sex år. Hur många år det skall ta till slutlön inom respektive be-

fattning är också en återkommande förhandlingsfråga. En av effekterna med det-

ta lönesystem är att lönerna blir mycket sammanpressade och det kommer i det 

närmaste att saknas lönedifferentiering. När en sjuksköterska nått slutlön finns 

det inga möjligheter till löneutveckling förutom vad avtalet ger, om hon/han inte 

är intresserad av vidareutbildning. I denna typ av lönesystem tas ingen hänsyn 

till om det är en kvinna eller man som får löneförhöjningen, ty systemet är ju helt 

opersonligt i sin bundenhet till lönegrader.  När sedan kritik riktas mot detta lö-

nesystem är det i mycket inriktat på den stelbentheten och opersonligheten som 

inte ger utrymme för mera individuella och mera personanknutna lönesättnings-

variabler.  
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Tabell 5:5. Lönegradsplaceringar och grupperingar för sjuksköterskor 1964. 

                                                  

                                                    LTF                                                SF  

                                      (Landstingsförbundet)                       (Stadsförbundet)                                    

                                  _____________  Lönegrad____________ 
Sluten vård

Sjuksköterska grupp III A10  A10 

Sjuksköterska grupp II A11  A11 

Sjuksköterska grupp I A12  A12 

     

Avdelningssköterska grupp III A13                     A13 

Avdelningssköterska grupp II A14  A13  

Avdelningssköterska grupp I A15  A15 

Administrativa befattningar

Personalföreståndare grupp II A16  A16 

Personalföreståndare grupp I A17  A17 

Husmor grupp I(sjukvårdsföre- 

ståndare)  A22  A22 

Öppen vård 

Stadssjuksköterska    -  A12  

Sjuksköterska vid BVC A13  A13 

Distriktssköterska A15     -   

Distrikts.ssk-distriktsbarnm.       A16                          -   

Första distriktssköterska A18        -    

Undervisning
Instruktionssköterska A19  A19  

Rektor  A23  A23 

     
Källa: Att vara sjuksköterska, sid. 104

I ett dylikt lönesystem värderas således kvinnor och män lika och det finns inga 

möjligheter att tillförskansa sig lönemässiga fördelar grundade på orsaker ej re-

glerade i avtalet, dvs. lönesystemet är könsneutralt. Som vi skall se längre fram 

är också skillnaderna i lön mellan könen mycket små när ett nytt lönesystem 

skall tas i bruk 1986.  

Löneutvecklingen från 1960 och framåt

1960 inleder en sjuksköterska efter tre års yrkesutbildning sin karriär med en lön 

av 1 090 kr/mån. Samtidigt annonserar SS (Stockholms spårvägar) efter tillfällig 

arbetskraft, där konduktörer erbjuds en begynnelselön på 1 200 kr/mån och 

spärrvakter 1 070 kr/mån. Ovanstående lönejämförelse ger en god bild av hur 

sjuksköterskans arbete värderas av samhället.313 Den lönepolitiska strategi som 

–––––––––
313 Olsson (1986), sid. 70. Detta kapitel är  baserat på Olsson (1986), om inget annat anges.
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kommer att föras under 1960-talet, och som i det stora hela omfattas av alla för-

bund på arbetsmarknaden, är att löneklyftorna skall krympas. LO:s solidariska 

lönepolitik – kopplad till låglönesatsningar – ger inom hälso- och sjukvården till 

resultat att kvinnor (undersköterskor och vårdbiträden) som generellt sett ligger 

lägst nu blir vinnarna. Paradoxen för sjuksköterskorna är att gruppen inte låg till-

räckligt lågt för de stora lyften utan tillhörde mellanlönegruppens underkant.  

Tabell. 5:6.  Månadslöner för avdelningsföreståndare, sjuksköterskor, undersköterskor  

                     och sjukvårdsbiträden 1967 – 1984, kronor.     

 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1984 

Avdelningsförest. 2 240 2 550 3 180 4 160 5 798 7 352 8 363 

Sjuksköterska 1 740 2 080 2 650 3 660 5 017 6 528 7 599 

Undersköterska 1 590 1 980 2 580 3 500 4 802 6 134 7 085 

Sjukvårdsbiträde 1 350 1 660 2 210 3 100 4 307 5 766 6 724 

Källa: Syster och lönearbetare, sid. 76.

Detta får som resultat att ingångslönen 1971 är identisk för en sjuksköterska och 

en undersköterska. Löneutvecklingen mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvården visar också att under perioden 1967 till 1984 kan sjuksköterskorna 

inte i någon större utsträckning uppnå högre lön än andra kvinnor inom sjukvår-

den som vi kan se i tab. 5:6. 

En lönepolitisk målsättning inom SSF och senare även SHSTF är att utbild-

ning och vidareutbildning skall löna sig. Denna syn leder till att organisationen 

från mitten av 1970-talet kommer att leva med en s.k. minuslönesättning. Detta 

innebär att om två sjuksköterskor arbetar inom samma område och en saknar 

adekvat vidareutbildning skall den med vidareutbildning ha högre lön, 1975 fast-

ställd till fyra lönegrader. Denna princip kommer att gälla fram till mitten av 

1980-talet. I 1984 års avtalsrörelse lyckas förhandlarna krympa gapet till två lö-

negrader för att slutligen förhandla bort det 1986. Vi kan i detta känna igen 

mönstret från mitten på 1960-talet hur arbetsgivarna i tider med brist på vidare-

utbildade sjuksköterskor kan utnyttja situationen till att få arbetet billigare utfört. 

Ett faktum som är förvånande och som ej utnyttjas i löneförhandlingarna är att 

det fram till 1984 är konstant brist på sjuksköterskor. Vid denna tid fanns en ba-

lanserad jämvikt som dock några år senare ånyo har kantrat över till en brist. På 

den privata marknaden brukar arbetskraftsbrist i regel driva upp lönerna men så 

är icke fallet inom hälso- och sjukvården. Arbetsgivarnas starka monopolställ-

ning som arbetsköpare, en gynnsam ekonomisk utveckling inom sektorn samt att 

verksamheten kan drivas av andra personalkategorier kan förmodligen ses som 

några av orsakerna till att sjuksköterskorna misslyckas. Inom den egna organisa-

tionen sker en lönesammanpressning (se tab. 5:7) samtidig som en jämförelse 
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med övriga vårdgrupper (läkarna exkluderade) visar att vi i det närmaste kan 

mynta begreppet ”lika lön för allt arbete”.  

Tabell. 5:7.   Löneutvecklingen för vissa sjuksköterskor 1970 – 84. Absoluta tal, kronor 

                      (och index) 

 1970      1978 1984 

Obefordrade sjuksköterskor 2 087 (100)   4 672 (100)     7 591 (100) 

Nattsjuksköterskor 2 340 (112)   5 162 (111)     8 024 (106) 

Bitr. avdelningsförest, 

sektionsledare -   4 924 (106)     7 680 (101) 

Avdelningsföreståndare 2 546 (122)   5 300 (114)     8 362 (110) 

Vårdadministratörer 3 018 (145)   5 800 (125)     9 269 (122) 

Distriktssköterskor 2 605 (125)   5 236 (113)     8 119 (107) 

                                                                                                                                                              

Källa: Syster och lönearbetare, sid. 75.

I slutet av 1970-talet kommer så återigen de klassiska motsättningarna mellan 

arbetare och tjänstemän, mellan lågavlönade och högavlönade samt mellangrup-

pernas förhållande till övriga löntagare upp på dagordningen. I 1977 års löneför-

handlingar lägger SHSTF ett ”tufft” utgångsbud och kräver 40% i lönelyft, men 

föreningen uppnår endast 17,7%, vilket bland medlemmarna anses som ett miss-

lyckande. Vid denna tiden ingår SHSTF i ett kartellsamarbete med KTK, och 

mycket tack vare påtryckningar från de andra medlemmarna i kartellen gör 

SHSTF avkall på sitt ursprungliga bud. Förbundet får en svekdebatt på halsen då 

medlemmarna är beredda att ta strid för det fyrtioprocentiga budet.314 1980 

kommer så sjuksköterskorna för första gången att delta i en strejk. Anledningen 

till strejken rör sig inte om några specifika sjuksköterskekrav utan är en angelä-

genhet för KTK rörande reallöneskydd och följsamhet. Det dröjer ytterligare sex 

år innan det är dags för nästa stridsåtgärd, och då går sjuksköterskorna ut i en 

strejk som berör deras egen lönesättning och förväntningarna är att lönen, som 

sjuksköterskorna alltsedan yrkets begynnelse ansett vara felaktig, äntligen skall 

rättas till.315 På samma sätt som 1977 går Vårdförbundet SHSTF ut hårt, och må-

let är att uppnå en medellön på 11 500 kr/mån. Speciellt mellan ombudsmännen 

och de förtroendevalda råder stor oenighet om det uttalade kravet. Avtalsfull-

mäktige kan dock med hjälp av förbundsstyrelsen genomdriva förslaget. Slutlö-

nen för en sjuksköterska var vid denna tid 8 850 kr/mån och slutlönen är också 

genomsnittslön för de flesta medlemmarna. Resultatet för sjuksköterskorna blir, 

efter att ha strejkat från den 30 september till den 16 oktober och med som mest 

4 800 sjuksköterskor ute i strejk, en medellön på strax under 10 000 kr. Återigen 

–––––––––
314 Olsson (1987), sid. 40. 
315 Olsson (1987), sid. 41. 
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får Vårdförbundet SHSTF utstå en svekdebatt och många medlemmar begär sitt 

utträde; det bör dock påpekas att det inte dröjde länge förrän de flesta är tillbaka i 

rullorna igen. Avtalsrörelsen kommer dock att utgöra ett trendbrott för organisa-

tionen speciellt när det gäller de lokala förhandlingarna och slutet av 1980-talet 

blir något av en liten skördetid för Vårdförbundet SHSTF.316   

Det lönesystem som används inom den offentliga sektorn är, som jag tidigare 

visat på, ett av tradition mycket centralstyrt och detaljreglerat bygge. På central 

nivå regleras vilken lönegrad den anställde skall inplaceras i, och därefter utfaller 

ett antal löneklasser under ett antal år. Det tål att upprepas att en sjuksköterska 

som efter grundutbildningen stannar inom sitt område relativt snabbt uppnår slut-

lön, och därefter finns det inga möjligheter till löneutveckling, om inte en vida-

reutbildning eller befordringstjänst sökes. Oberoende av var sjuksköterskan går 

in i systemet, är det slut på löneutvecklingen när slutlön uppnåtts, såvida inte de 

centrala parterna beslutar att tjänsten skall placeras i en högre lönegrad. Detta lö-

nesystem kommer under 1980-talet att uppfattas som mycket stelbent av både 

arbetsgivare och fackförening, och båda har intresse av en avveckling fastän mo-

tiven är olika. Arbetsgivarnas motiv för ett nytt lönesystem är att under hela 

1980-talet uppenbara problem finns i rekryteringen av personal samt att verktyg 

saknas för att behålla densamma, vilket anses bero på den dåliga löneutveckling-

en som sjuksköterskorna har gentemot andra grupper i samhället och att det där-

för är nödvändigt med en marknadsanpassning.317 Vårdförbundet SHSTF:s motiv 

är att arbetsmarknaden under hela 1980-talet kan ses som kommunicerande kärl, 

vilket innebär att om någon organisation uppnår lönemässiga fördelar kommer 

övriga genast att kompenseras.318 Detta system innebär att sjuksköterskorna inte 

kan förändra sina lönerelationer varaktigt gentemot andra förbund. Bristen på 

sjuksköterskor skall nu äntligen vändas till en fördel. Vårdförbundet SHSTF vill 

också komma bort från lönesättningen av tjänster, och det skall istället vara den 

enskildes insatser som lönesätts. De som stannar kvar i själva vårdarbetet måste 

premieras. De skall inte behöva ta anställning som administratörer eller vård-

lärare för att få en bra löneutveckling, en utveckling som lanseras som ”den  

tredje karriären”.319 Framgången skall nås genom att de lokala förhandlingarna 

prioriteras och det nya systemet kommer att genomföras i två etapper under 1986 

och 1989 års löneförhandlingar. 

I likhet med tidigare fastställs ramarna för avtalet i centrala förhandlingar:   

lönesystemets utformning, löneutrymmets storlek samt fördelning mellan cent-

rala och lokala parter. De centrala avtalen reglerar också lägsta lön för de tre be-

fattningsgrupperna hälso- och sjukvårdsadministratörer, arbetsledande sjukskö-

terskor samt sjuksköterskor. Lönegradssystemet avskaffas till fullo 1989. De    

lokala förhandlingarna får successivt ökad betydelse, då dessa skall användas till 

den individuella och differentierade lönesättningen. Det lokala löneutrymmet ges 

inte som tidigare i en fast procentsats utan en minimigräns fastställs, varefter det 

–––––––––
316 Olsson (1987), sid. 42 ff. 
317 SHSTF 1990, Lön för mödan, sid. 2. 
318 Olsson (1987), sid. 85. 
319 SHSTF 1990, Lön för mödan, sid. 2. 
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är upp till de lokala förhandlarna att avgöra hur stort utfallet skall bli. Det är så-

lunda på det lokala planet som marknadsanpassningen skall äga rum.320 Vid 1988 

års förhandlingar lyckas exempelvis Sektion 7 i Malmö förhandla fram ett fem-

procentigt lönepåslag med en minimigräns satt till två procent. I den lokala     

potten tas vid denna tid ut omkring 0,5% för rent individuella lönelyft.321             

Revisionsförhandlingarna förs av förbundsombudsmannen i respektive län till-

sammans med de lokala förtroendevalda. Nytt är också att sjuksköterskan själv 

förhandlar med arbetsgivaren vid nyanställning, vikariat samt om arbetsupp-

gifterna förändras. Förutom revisionsförhandlingar kan det lokala facket begära 

förhandlingar vid större omorganisationer, när nya befattningar inrättas samt vid 

icke nivåpåverkande löneökningar.322 I ÖLA 91 § 2 kan vi finna några av de   

kriterier som skall gälla för lönesättningen: 

Parterna är ense om att utrymmet för revisionsförhandlingarna i  

ökad utsträckning skall användas för en individuell och 

differentierad lönesättning. Lönen skall bestämmas utifrån ansvar 

respektive befattningens svårighetsgrad och de krav som i övrigt är  

förenade med befattningen samt arbetstagarens sätt att uppfylla  

dessa krav. För arbetstagare i lednings- och specialistfunktioner är  

faktorer som ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomisk  

eller administrativt ansvar samt samarbetsförmåga av särskild  

betydelse för lönesättningen. Vid lönesättning av arbetsledare skall  

skälig hänsyn tas till underställd personals löneläge.323

Vårdförbundet SHSTF:s framtidsvisioner vid denna tid är att arbetskamraterna 

skall bedöma varandra med utgångspunkt från kriterier som utveckling, själv-

ständighet erfarenhet, ålder och livserfarenhet, handledning, kompetensutveck-

ling, ansvar samt befogenheter för att uppnå en differentiering på respektive     

arbetsplats. Risken finns att en ensidig arbetsgivarbedömning görs om inte de 

anställda kan ta ovanstående ansvar.324

Vårdförbundet SHSTF:s lönepolitiska program lägger grunden och utgör   

också en referens för hur organisationen kommer att lyckas: 

En grundläggande princip som SHSTF och de flesta fackliga  

organisationer har slagit fast är en lönepolitik på solidarisk  

grund – lika lön för lika arbete. Likvärdigt arbete ska lönesättas  

lika, oavsett inom vilken del av arbetsmarknaden vi arbetar och,  

lika självklart, oavsett kön. En solidarisk lönepolitik är inte 

detsamma som lika lön för alla, utan vi accepterar löneskillnader,  

–––––––––
320 SHSTF 1990, Lön för mödan, sid. 4. 
321 Intervju nr. 4. 
322 SHSTF 1990, Lön för mödan, sid.4. 
323 Handlingar till årsmötet 1993, sid. 17 f. ÖLA = Överenskommelse om lön och andra anställ- 

      ningsvillkor. 
324 Handlingar till årsmötet 1993, sid. 19. 
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eftersom olika arbeten är olika svåra och ställer olika krav på  

löntagaren. Arbetets innehåll och svårighetsgrad ska vara grunder-

na för lönedifferentiering i arbetet. Men man måste också ta hän-

syn till hur olika arbetsuppgifter utförs. Och för att göra bedöm-

ningen så rättvis som möjligt måste man ta hänsyn till tidigare er-

farenhet och utbildning, till arbetsledning, ansvar och administra-

tion. SHSTF värnar om medlemmars köpkraft. Men det betyder 

inte att alla individer inom vårt kollektiv alltid kan ha exakt samma  

löneutveckling. Ibland är det nödvändigt att göra särskilda  

relationsförändringar eller specialinsatser  för vissa medlemmar.  

Att lyfta fram en grupp i taget kan också vara ett sätt att på sikt  

lyfta fram hela kollektivet.  

I den sistnämnda strategin ligger en risk, då arbetsgivaren är medveten om den-

samma, och kan agera så att vissa grupper halkar efter och om så skulle ske finns 

snarare en tendens till splittring inom kollektivet: 

Genom att offensivt utnyttja lönesystemets möjligheter skapas för-

utsättningar att ta igen eftersläpningen i lön i förhållande till andra 

sektorer. Centrala samordnade förhandlingar ska inriktas på real-

löneskydd och andra grundläggande villkor, som gäller lika för 

alla medlemmar. Det borde vara självklart att avtal på den kom-

munala sektorn, som i avtal på den privata sektorn, ska innehålla 

någon form av statistiska ålderstillägg. I annat fall riskerar vi att 

hamna i ett läge där lönesumman blir mindre i takt med att med-

lemskåren föryngras. Tillägget ska baseras på levnadsålder och   

löneutvecklingen ska vara störst vid unga år och sedan plana ut. 

Därigenom kan man skapa en löneutveckling för individen i lokala 

förhandlingar.325

Nu lägger organisationen grunden för ett nytt lönesystem och skutan skall vändas 

och alla nya förväntningar infrias. 1986 års avtal blir nu inte den katastrof som 

många medlemmar befarar, utan fram till 1990 har Vårdförbundet en betydligt 

bättre löneutveckling än både privatanställda industriarbetare och medlemmar i 

Kommunalarbetareförbundet.326 Men fortfarande finner vi jämförelser med andra 

yrkesgrupper och propåer om hur sjuksköterskans arbete värderas, när det i bör-

jan av 1990-talet i debatten lyfts fram att en inom slutenvården på dagtid arbe-

tande sjuksköterskas medellön är 13 511 kr och att en ”sopåkare” tjänar 16 540 

kr/mån, och att samhället värderar sopor mer än människor.327

–––––––––
325 SHSTF Lön för mödan, sid.7. 
326 Olsson (1996), sid. 50. 
327 Vårdförbundet SHSTF i siffror, sid. 35 samt Sydsvenska Dagbladet 7. 4 1995. 
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1986 års lönesystem under 1990-talet 

När vi propagerade för det nya lönesystemet på lokal nivå var ett 

utav argumenten som vi drev väldigt hårt att det inte är rättvist att 

alla ”slöfockar" som inte hjälper till att utveckla och driva kliniken 

och avdelningen framåt skall ha samma lön som en som engagerar 

sig hårt i utvecklingen av klinik- och avdelningsarbetet.328

Det nya lönesystemet motsvarar till en början inte den förväntanshorisont som 

finns hos de flesta medlemmar. Tiden 1990 till 1995 kommer för sjuksköters-

kornas del att karakteriseras av en viss kräftgång gentemot andra grupper. De 

första åren, 1991 och 1992, kommer de flesta löntagare att omfattas av det s.k. 

Rehnbergska stabiliseringsavtalet. Avtalet syftar till att åstadkomma ett trend-

brott genom att försöka genomföra en kraftig nedvärdering av kostnadsutveck-

lingen i svensk ekonomi. Ett lönetak införs och från och med den 1 juli 1991 kan 

endast löneökningar falla ut till anställda som tjänar under 85 kr/tim eller 14 200 

kr/mån och då med högst 1,25 kr/tim respektive 209 kr/mån. För 1992 tilläts    

lönerna öka med tre procent dock lägst med 2,15 kr/tim eller 426 kr/mån för de 

som får löner som understiger ovanstående gränser. Stabiliseringsavtalet gäller 

fram till den 31 mars 1993, varefter förbundsvisa löneavtal åter sluts.329 Om     

lönemålet 1986 är 11 500 kr i genomsnittslön har sjuksköterskorna inte uppnått 

mycket, ty 1995 är medellönen 14 740 kr/mån. Lönen 11 500 kr motsvarar       

18 279 kr i 1995 års penningvärde.330

När förhandlingarna för 1995 års avtal inleds är samhällsförhållandena be-

tydligt förändrade för sjuksköterskornas del. För det första har privatiseringen 

inom sjukvården tagit fart, för det andra har bemanningsföretag börjat ”poppa 

upp” på arbetsmarknaden och för det tredje finns möjligheten för dem som bor i 

gränsområden till Norge och Danmark att söka välbetalda arbeten i dessa länder. 

En faktor är dock fortfarande oförändrad och det är bristen på sjuksköterskor. I 

likhet med 1986 års avtalsupptakt verkar förbundsstyrelsen och medlemmarna 

inte att gå i takt med varandra och förbundet får en omfattande debatt till ett 

medlemsförslag på en ökning av medellönen med 5 000 kr/mån. Avtalsperiodens 

längd är också en tvistefråga mellan medlemmar och förbundsstyrelse. När för-

bundsstyrelsen slutligen lägger sitt bud till arbetsgivarna stannar det på 21,97% 

under en treårsperiod. Arbetsgivarnas motbud lyder på 9,9% över 39 månader. 

Parterna står för långt ifrån varandra, och den 10 november strandar Vårdför-

bundet SHSTF förhandlingarna och varslar om strejk. Medlarna lyckas inte 

komma upp med ett acceptabelt kompromissförslag utan den 20 november går 

sjuksköterskorna åter ut i strejk. Problemet för förbundsstyrelsen verkar vara att 

förankra uppfattningen att det är de lokala förhandlingarna som nu är viktigast 

–––––––––
328 Intervju nr. 4. 
329 SCB 1995, sid. 13. 
330 Olsson (1996), sid. 51. 
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och att utfallet av avtalet inte kan fastställas förrän avtalsperioden är slut. Den  

officiella nivån är lagd och medlemmarnas önskemål kan leva vidare som en 

målsättning att uppnå i de lokala förhandlingarna. Strejken varar fram till den 4 

januari 1996, då Vårdförbundet SHSTF antar ett bud som ligger på 12,9% under 

en treårsperiod. I detta ligger 1,1% kompensation för en höjning av pensions-

åldern från 63 till 65 år. Avtalet som sluts är dock på fem år och de sista två åren 

på avtalet garanteras sjuksköterskorna 0,5% mer än Kommunalarbetareför-

bundets medlemmar. Detta innebär att, oberoende av det avtal Kommunal-

arbetareförbundet kommer att sluta, är sjuksköterskorna garanterade en löneök-

ning om lägst 0,5% mer än Kommunals medlemmar. Nu är lägstanivåerna satta 

och det är upp till de lokala förhandlarna att försöka plocka ut så mycket som 

möjligt. Vad sjuksköterskorna ytterligare kan hoppas på är att arbetsgivarna    

satsar det mesta av verksamhetspotten på deras grupp. Verksamhetspotten utgör 

0,5% av lönesumman i avtalet och förfogas av arbetsgivaren efter eget huvud. 

Förbundsordföranden Eva Fernvall har dock uttalat farhågor angående de lokala 

förhandlingarna, där hon menar att många landsting är socialdemokratiskt styrda 

och att sjukvårdsbiträden och undersköterskor gynnas i förhållande till sjuk-

sköterskorna. Hon anser således att klasskampen verkar vara överordnad köns-

kampen, vilket hon vänder sig mot.331 Hon verkar därmed bortse från att även 

undersköterskor och sjukvårdsbiträden är kvinnor. För att se hur den verkliga   

löneutvecklingen blir skall vi återvända till UMAS och se hur lönebilden ut- 

vecklas på fyra olika kliniker, av olika karaktär,  under 1990-talet. 

Lönebilden för sjuksköterskor på fyra kliniker inom UMAS 
1990 – 1999. 

Lokala avtal och handlingsprogram

De lokala förhandlingarna bedrivs således under 1990-talet betydligt närmare 

medlemmarna och kraven på de lokala företrädarna ökar, men detta gäller också 

de lokala huvudmännen. De lokala förhandlingarna skall nu börja ute på avdel-

ningarna genom att avdelningsföreståndaren har s.k. medarbetarsamtal med be-

rörda sjuksköterskor. Varje klinik bör ha utarbetat en kompetensutvecklings-

modell, i vilken kompetens och löneutveckling skall kunna kopplas samman. 

Kompetensutvecklingsmodellerna kommer att utformas olika beroende på vad 

som värderas som viktigt på respektive klinik. Denna modell diskuteras på 

medarbetarsamtalen och en betygsättning av sjuksköterskan sker samtidigt som 

även den framtida utvecklingen behandlas. Neuropsykiatriska kliniken har t.ex. 

utvecklat en modell med tre områden inom vilka en stegvis utveckling kan 

ske.332 Det första området berör den reella kompetensen och omfattar fyra steg. 

–––––––––
331 Olsson (1996), sid. 132. 
332 Förslag till arbetsvärderings lönesättningsinstrument för sjuksköterskor inom vårdenheten 

     neuropsykiatri. 
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Här betygsätts anpassningen till avdelningens vårdfilosofi samt arbetsrutiner   

under rubriker som omvårdnad, undersökningar/behandlingar information/hand-

ledning, forskning/utvecklingsarbete, planerings/ledningsarbete, arbetsmiljö, sä-

kerhet och ansvar. Under rubriken omvårdnad innebär kompetensstegens första 

steg att sjuksköterskan är  

…nyutbildad, och  går med handledare. Sjuksköterskan skall lära  

sig avdelningens rutiner och  fördjupa sin förståelse för samman-

hang och utveckla sin kliniska blick. 

Vidare gäller det t.ex. för sjuksköterskan att tränas i ansvaret för patientens om-

vårdnad och att detta sker på ett sådant sätt att det vittnar om respekt för patien-

tens självbestämmande och integritet. Under varje rubrik utvecklas en eller flera 

mål som bör uppnås. I ett andra steg går så utvecklingen vidare och sjuk-

sköterskan är nu 

…omvårdnadsansvarig och har ett självständigt omvårdnads-

ansvar. Kan dock fortfarande behöva råd och stöd av en mer kom-

petent/erfaren sjuksköterska. Skall bedriva sitt arbete utifrån klini-

kens verksamhetsidé och målsättning. Fördjupa och bredda sitt 

kunnande avseende avdelningens specialitet. 

I det tredje steget höjs kompetensen ytterligare så att sjuksköterskan kan 

…utveckla sin roll som omvårdnadsansvarig, kunna arbeta effek-

tivt mot långsiktiga mål, kan prioritera sitt arbete. Har stora kun-

skaper om omvårdnadsarbetets olika sidor och enhetens kultur och 

arbetssätt. 

Det sista steget i kompetensstegen uppnås när sjuksköterskan arbetar 

…efter en helhetssyn och har god förmåga att förmedla förtrogen-

het och formell kunskap. Fördjupar och utvecklar sin roll ytter-

ligare som omvårdnadsansvarig sjuksköterska.333

I det sista steget är sjuksköterskans kompetensutveckling slutförd. Sjuksköters-

kan är nu fullärd på avdelningsnivå så att hon, som påtalas under rubriken plane-

rings/ledningsarbete, skall kunna 

skapa och bibehålla ett fungerande vårdlag som kan ge optimal  

vård vikariera som avdelningsföreståndare/chef tillsammans 

med avdelningsföreståndaren leda utvecklingen av patientvård  

–––––––––
333 Förslag till arbetsvärderings lönesättningsinstrument för sjuksköterskor inom vårdenheten neuro- 

     psykiatri. 
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på avdelningen/kliniken vara ett stöd till övrig personal i svåra  

och komplicerade situationer delta i kollegial bedömning, vara 

resurs, konsult eller stöd till kollegor. 

       . 

Det andra området betygsätter den formella kompetensen och omfattar sju steg. 

Den formella kompetensen omfattar sjuksköterskans alla vidareutbildningar och 

kan krönas med egen forskning, som då utgörs av steg sju. Steg ett är grund-

utbildningen och introduktionsprogrammet på kliniken. Det tredje området be-

handlar personliga egenskaper som betygssätts efter en fyrgradig skala  behöver 

utvecklas, bra, mycket bra och utmärkt  och varje betyg genererar 2, 4, 6 eller 8 

poäng. Här bedöms mera subjektiva egenskaper som kommunikation/samarbete, 

engagemang/initiativförmåga, självständighet, ansvarskänsla/noggrannhet, flexi-

bilitet, empati samt organisationsförmåga.334 Härefter görs en sammanställning 

av de tre områdena och en totalpoäng uppnås som skall vara lönegrundande för 

sjuksköterskan. När så denna första bedömning är avklarad förs löneförslagen 

uppåt till vårdenhetschefen, som gör en samlad bedömning för kliniken hur      

löneutrymmet skall fördelas. På denna nivå kan det sålunda ske förändringar. Till 

sist förs hela paketet upp till personalavdelningen, där de egentliga förhand-

lingarna sker. Här kan vi garanterat räkna med förändringar. Om nu den förhand-

lingsberörda sjuksköterskan i omsorgen är missnöjd med resultatet kan fackliga 

förhandlingar inledas. Vid oenighet förs förhandlingarna upp på central nivå 

inom landstinget och skulle tvisten inte lösas där kan centrala förhandlingar i  

huvudstaden tillgripas.335 Det sistnämnda sker vid yttersta nödfall. De lokala för-

handlingarna sker under fredsplikt och därmed kan inga stridsåtgärder tillgripas. 

Den utarbetade modellen på neuropsykiatriska kliniken överensstämmer i stort 

med Avdelning Skånes förslag till lönepolitiskt program från 1993. I detta ses 

lönen som uppdelad i tre olika komponenter, en baslön som värderar grund-

utbildningen, en differentierad lön som värderar arbetets olika svårighetsgrader 

och till sist den individuella lönen som grundar sig på personlig prestation och 

duglighet. Kriterierna för den differentierade lönen menar lokalavdelningen vara: 

ansvar och befogenheter 

självständighet 

mångsidighet och mångfalden i arbetsuppgifterna 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad 

handledning av studerande och annan vårdpersonal 

krav på kompetensutveckling 

arbetsmiljö – i de fall en god arbetsmiljö p.g.a. verksamhetens  

art inte kan  tillgodoses 

När det gäller den individuella delen av lönen kan följande kriterier vara använd-

bara: 

–––––––––
334 Förslag till arbetsvärderings lönesättningsinstrument för sjuksköterskor inom vårdenheten neuro- 

     psykiatri. 
335 Olsson (1996), sid. 164. 
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erfarenhet i yrket  

annan arbetslivserfarenhet, livserfarenhet 

bidrag till verksamhetens mål 

prestation och duglighet 

personliga egenskaper 

utbildning, kompetens336

Häri hävdas också att den individuella och differentierade delen av lönen måste 

ökas om ett högre löneläge skall uppnås och att arbetsorganisationen måste änd-

ras så att arbetsuppgifterna inte fördelas lika mellan sjuksköterskorna vilket är 

vanligt vid denna tid. En passus i programmet är intressant när avdelningen 

framhäver att " s killnader i lönenivå kan, med det lönesystem vi har idag, upp-

stå mellan olika kliniker eller sjukvårdsdistrikt. Skulle sådana skillnader uppstå 

är det inget fackligt problem.”337 Detta är i och för sig en intressant skrivning, då 

det i princip innebär att det som en gång i tiden initierade en lönediskussion 

bland sjuksköterskorna, den orättvisa lönesättningen mellan land och stad, nu 

fullt ut återigen kan accepteras. Om det dessutom inte är ett fackligt problem    

förefaller det kunna leda till en utförsäljning av alla sjuksköterskor som arbetar i 

fattiga landsortskommuner. Ytterligare en väg som också utnyttjas av sjuksköter-

skor i försök att höja lönerna är att lämna in individuella anmälningar till AD 

gällande lönediskriminering. I det mål AD tagit upp gäller det då främst att fast-

ställa om en arbetsvärdering kan ske mellan två olika yrken, i detta fall mellan en 

barnmorska och två medicintekniker i Örebro.338 I detta fall drog barnmorskan 

det kortaste strået.

De lokala varianterna av löneprogram utvecklas ur det lönepolitiska program 

som kongressen antar 1993. I detta presenterar Vårdförbundet SHSTF de mål 

förbundet har med sin lönepolitik. Samtidigt pekar organisationen på hur         

genomdrivandet att uppnå dessa mål skall ske. Målsättningen är: 

- en uppvärdering av våra medlemmars arbete i vård och omsorg 

- att våra yrkesgrupper uppvärderas genom en förändring av  

  lönerelationerna gentemot andra grupper 

- att lika lön utgår för arbete av lika värde 

- att kvinnor inte lönediskrimineras vare sig individuellt eller  

  kollektivt 

- att alla medlemmar får en löneutveckling som går att förutse 

  och som speglar utvecklingen i arbetet. 

- att lönernas köpkraft bevaras för alla medlemmar 

- att vi får en större del än tidigare av det utrymme för  

  standardökning som skapas av tillväxten i ekonomin  

  och av våra arbetsinsatser. 

–––––––––
336 Förslag till lönepolitiskt handlingsprogram. Avdelning Skåne, sid. 10 
337 Förslag till lönepolitiskt handlingsprogram. Avdelning Skåne, sid. 8. 
338 Olsson (1996), sid. 153 f.  
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Medlen för att genomdriva lönepolitiken skall vara att: 

- lönerna differentieras utifrån arbetets innehåll, svårighetsgrad,  

  ansvar och befogenheter och varje medlems sätt att utföra sitt  

  arbete 

- varje medlem tar ansvar för sin egen utveckling i arbetet och för  

  att göra sin professionalism synlig 

- varje medlem får möjlighet att påverka sin yrkesutveckling och 

  därmed också sin löneutveckling 

- vi lokalt i samråd mellan förtroendevalda och medlemmar enas  

  om kriterier för lönesättning 

- förbundet träffar rikstäckande avtal om löneutrymmet 

- löneutrymmets storlek anges som ett lägsta utrymme som kan 

  överskridas i lokala kollektivavtalsförhandlingar 

- vi har en förhandlingsordning som innebär att parterna inte blir 

  bundna av fredsplikt förrän de lokala fördelningsförhandlingarna  

  avslutats 

- förbundet skapar opinion mot den kollektiva löne- 

  diskrimineringen. I det arbetet bör vi sträva efter samarbete med  

  andra kvinnodominerade organisationer.339

Grunden i det värderingssystem som byggs upp är således den treåriga sjukskö-

terskeutbildningen. Påbyggnad av kompetensutvecklande utbildningar ger så en 

ytterligare löneutveckling och till sist en bedömningsdel som visar på sjukskö-

terskans individuella utveckling i yrket. Borta är nu systemet med enbart ålders-

tillägg, och Vårdfacket SHSTF vill att  inte enbart  ålder och anställningstid  styr 

lönen utan hur sjuksköterskan faktiskt utvecklas inom yrket.340 Mera uttalade   

lönepolitiska mål formuleras på länsnivå i bl.a. Malmöhus, vars mål uttrycks så 

här: 

- att öka spännvidden mellan ingångs- och slutlöner 

- att få en snabb löneutveckling de första fem åren 

- att det finns en garanterad ålders- och erfarenhetsutveckling       

- att skillnaden mellan sjuksköterskan och avdelningsföreståndaren 

   på  normalvårdsavdelningen skall vara minst 2 000 kr  

- vårdadministrativa arbetsuppgifter skall vara löneledande i  för 

   hållande till andra administrativa funktioner på motsvarande nivå 

- att det finns ett individuellt inslag i lönen.341

Arbetsgivarna har nu inte samma syn som Vårdförbundet, vilket leder till att de, 

pressade av sjuksköterskebristens ok, nyanställer sjuksköterskor och ger dem 

–––––––––
339 Förslag till lönepolitiskt handlingsprogram avdelning Skåne, sid. 7 
340 www.vardforbundet.se, lönesystemet, sid. 5. 
341 Lönepolitiskt program 91-08-22, sid. 3. 
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höga ingångslöner, i det närmaste i nivå med de på avdelningen yrkesverk-

samma. En nygammal strategi dammas därmed av i och med att de kompetenta, 

på avdelningen verksamma sjuksköterskorna känner sig förfördelade och hotar 

med uppsägning.  

Att alla system har sina brister kan också följande exempel visa på när en   

medelålders manlig sjuksköterska ger sin syn på det nya lönesystemet:  

Jag är inte medlem i Vårdförbundet vilket gör att jag förhandlar 

mina löner själv. Jag tror att det nya lönesystemet kommer att 

gynna männen då det finns ett intresse av att behålla män på       

avdelningsnivå, detta gör att män som satsar på avdelnings-

relaterad utbildning kommer att värderas högre än kvinnor och få 

en bättre löneutveckling. Nu är jag själv bäste kompis med verk-

samhetschefen mot vilken lönerna förhandlas, vilket gör att jag 

kunnat lyfta ut en högre lön än mina arbetskamrater med längre 

arbetstid och högre kompetens.342

Den manlige sjuksköterskan uttrycker med emfas det orimliga i ett dylikt system. 

Det kan också ses som en medveten arbetsgivarstrategi att lyfta upp icke an-

slutna medlemmar i lön och på så sätt så splittring i de fackliga leden. För att se 

hur lönerna utvecklas i det nya lönesystemet följer nu en mera detaljerad analys 

av löneförhållandena på fyra kliniker på UMAS. 

De fyra klinikerna 

Urvalet av kliniker sker med utgångspunkt från hur stor andel män som arbetar 

inom respektive klinik samt från Waerness tre omsorgskategorier, dvs. (1)   om-

sorgsarbete kopplat till tillväxt eller resultat, (2) omsorgsarbete kopplat till status 

quo – läge eller stillastående och (3) omsorgsarbete kopplat till situationer präg-

lade av tillbakagång. I relation till det senare skulle då grovt indelat Anestesi-

kliniken tillhöra den första kategorin där omsorgen knyts till tillväxt och resultat. 

Klinikens huvuduppgift är anestesi- och intensivvård, där anestesiavdelningens 

främsta uppgift är att ge narkos och bedöva patienterna inför operationer, medan 

intensivvårdsavdelningen handhar akut och mycket svårt sjuka patienter. Det är 

således i det pre-, peri- och postoperativa skedet som anestesikliniken bedriver 

patientvård. Förutom de fasta verksamheterna som operation, intensivvårds-

avdelning och uppvakningsavdelning bistår kliniken med ett akutteam, en sjuk-

vårdsgrupp för utryckning till skadeplatser samt narkoser och sederingar vid   

undersökningar på röntgen, klinisk-fysiologiska avdelningen och psykiatriska 

kliniken. Kliniken driver även en enhet för patienter med mycket svåra smärttill-

stånd.  Kliniken präglas av en verksamhet med mycket hög medicin-teknisk nivå, 

–––––––––
342 Intervju nr. 5. 
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vilket ställer stora krav på personalens kompetens och kunskapsuppföljning, då 

vi här kan finna en teknologi i ständig förändring.343

De psykiatriska och medicinska klinikerna kan sägas tillhöra den andra kate-

gorin, där omsorgen är knuten till status-quo eller stillastående. Det bör dock på-

pekas att det inom klinikerna även finns små enheter som kan knytas till den för-

sta kategorin, exempelvis akutpsykiatriska avdelningar och mera specialiserade 

avdelningar på medicinkliniken. De båda klinikerna genomgår under undersök-

ningsperioden stora förändringar, och medicinkliniken kommer att om-

organiseras till nya kliniker eller uppgå i gamla, och den upphör som enhet i  

mitten av 1990-talet. Det kan dock sägas att kliniken före nedläggningen uppvi-

sar en splittrad verksamhet med en allmänmedicinsk inriktning som t.ex. hjärt-, 

kärl-, tarm- och lungsjukdomar. Även psykiatrin uppvisar en splittrad verksam-

het, och speciellt efter sektoriseringens genomförande och Östra Sjukhusets 

nedmontering i mitten av 1990-talet är verksamheten lokaliserad till små enheter, 

bortsett från akutverksamheten som bedrivs på UMAS. Öppenvårdsideologins 

genomslag gör att viss verksamhet bedrivs med arbetsteam som kontaktyta mot          

patienter med enskilt boende.344

Den psykogeriatriska kliniken kan till sist placeras i den tredje kategorin och 

är således knuten till omsorgsarbete som präglas av tillbakagång. Den psyko-

geriatriska kliniken genomgår även den omfattande strukturomvandlingar under 

1990-talet. Flera vårdavdelningar läggs ned och idag återstår inom slutenvården 

endast två utredningsavdelningar. Klinikens verksamhetsområden är idag främst 

inriktade mot komplicerade, terapeutiska och differentialdiagnostiska problem 

vid misstänkta organiska demenstillstånd samt behandling av dessa och utred-

ning och behandling av speciella beteenden och psykologiska störningar vid    

demenssjukdom. När kliniken öppnas upp i slutet av 1980-talet är de flesta av-

delningarna inriktade på omvårdnadsomhändertagande av demenspatienter. Idag 

kan kliniken ses som en specialistklinik med omfattande forskning och en stor 

öppenvårdsverksamhet. 345

På tre kliniker ligger andelen män över riksgenomsnittet för den totala andelen 

män inom sjuksköterskekåren och på en klinik under eller i nivå med riksgenom-

snittet.346 Psykiatrisk vård har av hävd engagerat många män och den psykiat-

riska kliniken på UMAS utgör inget undantag. Orsaken till det höga antalet man-

liga sjuksköterskor inom denna klinik finner vi i omständigheten att många man-

liga skötare utbildar sig till sjuksköterskor. (Se Kap. 6) Detsamma kan anses gäl-

la den psykogeriatriska kliniken som ursprungligen tillhörde psykiatrin. Inom det 

somatiska området är tillströmningen störst på anestesikliniken, vilket kanske 

kan härledas till yrkets medicin–tekniska karaktär. Den medicinska kliniken har 

den lägsta andelen manliga sjuksköterskor  förmodligen ett resultat av den låga 

–––––––––
343 Webb.malmo.i.skane.se/anestesi/ 
344 Webb.malmo.i.skane.se/psyk/ 
345 Överenskommelse avseende verksamhet inom Vårdenhet neuropsykiatri för 2002. 
346 Vårdförbundet SHSTF i siffror, sid. 8 samt www.vardförbudet.se. 1993 totalt 6,7 % män och  

      1999 7,3 %.   
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status som omvårdnadsrelaterade yrken har bland sjukvårdspersonal. Det totala 

antalet sjuksköterskor på respektive klinik redovisas i tab.5:8. 

Tabell 5:8.  Antalet sjuksköterskor på fyra kliniker på UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och  

                    1999. 

                 
Källa: Lönelistor på respektive klinik, Lönekontoret UMAS.

De yrkesgrupper som ingår i undersökningen är avdelningsföreståndarna, obe-

fordrade sjuksköterskor samt på anestesikliniken sektionsledarna (se tab.5:9). I 

vissa fall kommer jämförelser även att göras med yrkesgrupper av mindre om-

fattning som klinikföreståndare, vårdenhetschefer m.m. De tio år undersökningen 

omfattar är en mycket turbulent period och organisatoriskt sker många föränd-

ringar på sjukhuset. Detta innebär bl.a. att medicinkliniken omvandlas under  

mitten av 1990-talet och slutar kort efteråt att existera. De personalgrupper som 

främst drabbas av nedskärningar under perioden tillhör dock främst LO-

kollektivet (sjukvårdsbiträden). På samtliga kliniker ökar antalet sjuksköterskor 

under perioden, medicinkliniken undantagen, samtidigt som antalet vårdplatser 

minskar. Nu ska vi ha klart för oss att inte alla sjuksköterskor arbetar heltid utan 

arbetstiden varierar mellan respektive klinik och år. Sammantaget kan sägas att 

kvinnorna arbetar betydligt mer deltid än vad männen gör. Den klinik där det 

största deltidsuttaget finns är inte oväntat medicinkliniken, följd av anestesi-

kliniken, psykiatrisk klinik och till sist psykogeriatriska kliniken. 1990 arbetar 

43% av de kvinnliga sjuksköterskorna deltid på medicinkliniken, men bara en av 

klinikens elva manliga sjuksköterskor (9%) gör det. Den psykogeriatriska klini-

kens män arbetar alla heltid vid undersökningstillfällena, medan kvinnornas del-

tidsuttag fluktuerar över perioden från 3% 1990, till 29% 1995 respektive 13% 

1999. På anestesikliniken är tendensen den samma som vid de tidigare nämnda 

klinikerna: ¼ av kvinnorna har deltid medan endast, som mest, 5% av männen 

har det. Den enda klinik som uppvisar avvikande siffror är den psykiatriska, där 

kvinnor och män har lågt deltidsuttag samtidigt som differensen mellan de båda 

könen ej är så stor. 1990 har 19% kvinnor deltid och 15% av männen, siffror som 

1995 är 10% för kvinnor och 9% för män, för att slutligen 1999 ligga så lågt som 

9% för kvinnorna och 3% för männen. Nattpersonalen har ett betydligt högre 

deltidsuttag än dagpersonalen; 1990 har exempelvis 75% av nattsjuksköterskorna 

på den psykiatriska kliniken deltid.347 På den psykogeriatriska kliniken har alla 

nattsjuksköterskor deltid 1995. 

–––––––––
347 Lönelistor från respektive klinik. 

KLINIK                          ÅR  1990 1993 1995 1997 1999 

Anestesikliniken 142 126 158 173 182 

Psykiatriska kliniken 183 196 200 207 237 

Psykogeriatriska kliniken   34   40  44  47  49 

Medicinska kliniken 183 166  48     -    - 
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Tabell 5:9.  Andelen män på fyra kliniker på UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 samt 1999, 

                     faktiskt antal samt  procent av totala antalet sjuksköterskor i respektive 

                    yrkesgrupp. 

År 1990 1993 1995 1997 1999

Klinik Kön/Andel män Kv M % Kv M % Kv M % Kv M % Kv M %

ANESTESIKLIN. 

Klinikföre/Vårdenhetschef 2 - - 2 - - 1 - - 1 - - 1 - -

Avdelningsföreståndare 11 - - 10 - - 9 - - 3 - - 4 - -

Sektionsledare 13 3 19 9 3 25 16 4 20 23 3 12 23 3 12

Obefordrade ssk. 97 15 13 90 12 12 109 18 14 119 22 11 127 21 14

Övriga 1 - - - - - 1 - - 1 1 50 2 1 33

Totalt 124 18 13 111 15 12 136 22 14 147 26 15 157 25 14

PSYKIATRISKA KLIN.

Klinikföre. 6 2 25 6 2 25 - - - - - - - - -

Avdelningsföre 22 7 24 28 9 24 29 8 22 22 8 27 24 9 27

Obefordrade ssk. 116 24 17 117 34 23 129 34 21 136 41 23 156 45 22

Övriga 3 3 50 - - - - - - - - - 2 1 33

Totalt 147 36 20 151 45 23 158 42 21 158 49 23 182 55 23

PSYKOGER. KLIN. 

Klinikföre/Vårdenhetschef 2 - - 2 - - - - - 1 - - 1 - -

Avdelningsföreståndare 8 1 11 7 - - 6 - - 6 - - 6 - -

Obefordrade ssk. 20 3 13 23 6 21 29 6 17 33 5 13 33 5 13

Övriga - - - 1 1 50 2 1 33 2 - - 4 - -

Totalt 30 4 12 33 7 17 37 7 16 42 5 11 44 5 10

MEDICINKLINIKEN 

Klinikföreståndare 1 1 50 - 1 100 - - -

Avdelningsföreståndare 17 - - 14 - - 4 - -

Obefordrade ssk 154 10 6 141 10 7 38 3 7

Övriga - - - - - - 3 - -

Totalt 172 11 6 155 11 7 45 3 6

Källa: Lönelistor från respektive klinik. Lönekontoret, UMAS.

Av medicinklinikens nattsjuksköterskor arbetar 89% deltid 1990 och på aneste-

sikliniken har alla deltid vid samma tidpunkt. Orsaken till det höga deltidsuttaget 

för nattsjuksköterskorna står att finna i det faktum att det är mycket slitsamt att 

upprätthålla en heltidstjänst men också att det är mycket lättare att kombinera 

studier, familjerelaterat arbete och fritidsintressen med en deltidstjänst på natten. 

Det ekonomiska bortfallet blir inte heller så stort p.g.a. att OB-tillägget till-

kommer. 
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Anestesikliniken

Ledningen för sjukvårdspersonalen på anestesikliniken består under åren 1990 

och 1993 av två klinikföreståndare. År 1995 finns det en, och resterande år har 

ledningen övertagits av en vårdenhetschef. Alla dessa tjänster besätts av kvinnor. 

Lönerna för de båda klinikföreståndarna skiljer sig inte nämnvärt under de två 

första åren. 1990 tjänar båda strax över 16 000 kr/mån, 1993 är lönen 18 509 

kr/mån för båda och 1995 är den 18 879 kr/mån för den ende kvarvarande klinik-

föreståndaren.348 Spännvidden i klinikföreståndarnas löner 1990 ligger mellan  

14 498 kr och 16 158 kr. Efter en omorganisation byter klinikerna namn till 

vårdenheter och nya ledare blir vårdenhetschefer. Befattningsbeskrivningen för 

de sistnämnda är betydligt mer omfattande än för klinikföreståndarna vilket ock-

så märks i lönekuvertet. Vårdenhetschefen tjänar 1997 inte mindre än 31 000 kr 

och 1999 33 300 kr. 

Även avdelningsföreståndarna på kliniken är under hela perioden kvinnor. Då 

omorganisationen sker på kliniken i mitten på 1990-talet sjunker antalet av-

delningsföreståndare men antalet sektionsledare ökar. Avdelningsföreståndarnas 

löneutveckling redovisas i tab. 5:10. Endast tre respektive fyra avdelningsföre-

ståndare arbetar på vårdenheten 1997 och 1999, medan det de övriga åren är om-

kring tio. Vi bör vara medvetna om att det fortfarande 1990 finns rester av det 

gamla lönesystem kvar, vilket innebär att många sjuksköterskor fortfarande har 

samma löner. Så har t.ex. fyra avdelningsföreståndare på anestesikliniken samma 

lön 14 498 kr och tre hade 15 701 kr. Först 1993 har det gamla lönesystemet 

släppt sitt grepp, och lönerna varierar detta år mellan 18 162 kr och 15 732 kr. 

Två avdelningsföreståndare har 1995 sprängt tjugotusenkronorsvallen. Den högst 

avlönade har 20 417 kr, medan den lägst betalda har 16 475 kr. 1997 är lägstalön 

22 156 kr och högsta 24 655 kr. Mellan 1995 och 1997 sker alltså ett rejält löne-

lyft för avdelningsföreståndarna på anestesikliniken, men lönespridningen är be-

gränsad. 1999 tjänar den högst betalde avdelningsföreståndaren 29 750 kr och 

den lägst betalde 23 500 kr. Mellan 1997 och 1999 sker således en betydande   

lönespridning. Reallönerna för avdelningsföreståndarna på anestesikliniken ökar 

under perioden 1990–1999 med 28,2% och under perioden 1995–1999 med   

38,6 %.349

–––––––––
348 I fortsättningen är det månadslöner som behandlas om inget annat anges och i tabellerna redovisas  

      krontal. 
349 Konsumentprisindex (KPI) från SCB (1980=100), fastställda tal, samt beräknade årsmedeltal. Jag 

har i mina beräkningar använt de beräknade talen för januari månad respektive år. 1990=1990; 

1995=251,3 samt 1999=256,2.  Ex. Lön 1990: 15 220 kr. Lön 1999: 25 187 kr.  25 187:15 220 = 

1,65x100 = 165 dvs. 65 % löneökning. KPI 1999=256,2 och 1990=199,0  256,2:199,0=1,33x100 

= 128,7  165:128,7=1,282x100 = 128,2 dvs. en reallöneökning med 28,2 %. I övrigt nominella 

löner.   
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Tabell 5:10.  Medellön och medianlön för avdelningsföreståndare på anestesikliniken  

                      UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 15 220 16 709 17 820 23 028 25 187 

Medianlön 15 383 16 276 16 727 22 274 23 500 

Källa: Lönelistor för anestesikliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. Lönekontoret  

          UMAS. 

Denna grupp av kvinnor har en mycket god löneutveckling under en nioårs-

period, då deras nominella medellön ökar med 65%. Det är inte för att de är 

kvinnor som de får ökad lön utan det är snarare p.g.a. en ökad hierarkisering som 

framgången nås. Likväl kan vi konstatera att det är kvinnan som drar fördel av 

hierarkiseringen. 

Sektionsledarnas löner för perioden framgår av tab. 5:11. Reminiscenser av 

det gamla lönesystemet lever kvar 1990 även bland sektionsledarna och av   

gruppens sexton sjuksköterskor har åtta lönen 14 148 kr. Till 1999 ökar antalet 

sektionsledare till 26. Som vi ser ovan (se sid. 139. ) är det bara 3 – 4 män enga-

gerade i yrkeskategorin vid samtliga undersökningsår. De tre manliga sektions-

ledarna ligger 1990 alla i botten med en lön på 14 148 kr, vilket vid denna tid-

punkt är under både medellönen och medianlönen.  Den högst betalde sektions-

ledaren tjänar 14 880 kr 1990 och den lägst betalde 14 148 kr – en lönedifferens 

på enbart 732 kr. 1995 har denna differens ökat till 2 400 kr för att slutligen 1999 

utgöra 5 000 kr. Den mest välavlönade sektionsledaren, en kvinna, tjänar 24 000 

kr år 1999 och de lägst avlönade, två kvinnor, 19 000 kr. 

Samtliga tre manliga sektionsledare som arbetar på kliniken 1990 är kliniken 

trogna och arbetar fortfarande kvar 1999. Sju av de tretton ursprungliga kvinn-

liga sektionsledarna arbetar fortfarande kvar 1999. Under inget av mättillfällena 

kommer de manliga sektionsledarna över medellönen eller medianlönen. År 

1999 är medellönen för de manliga sektionsledarna 20 167 kr medan den för de 

kvinnliga är 20 955 kr. Reallöneökningen för sektionsledarna under perioden 

1990-1999 är 12,9% och för perioden 1995-1999 är den 20,8%, alltså betydligt 

lägre reallöneutveckling än för klinikföreståndarna. En jämförelse mellan de 

manliga och kvinnliga sektionsledarnas reallöneutveckling visar att under perio-

den 1990-1999 har kvinnorna en bättre utveckling än männen, 12,9% mot 10,8 

%, men under perioden 1995-1999 stiger männens reallöner med 22,8% mot 

kvinnornas 20,8%. Sektionsledarnas medellön ökar med 45% under perioden. 
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Tabell 5:11.  Medellön och medianlön för sektionsledarna på anestesikliniken UMAS 

                       1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.  

Källa: Lönelistor för anestesikliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. Lönekontoret 

UMAS

De obefordrade sjuksköterskornas löner under de olika mätperioderna redo-

visas i tab. 5:12. Av de 112 obefordrade sjuksköterskor som finns på kliniken 

1990 arbetar c:a hälften kvar 1999, avgången är procentuellt lika stor för båda 

könen. 

Tabell 5:12.  Medellön och medianlön för de obefordrade sjuksköterskorna på  

                       anestesikliniken UMAS 1993, 1995 1997 och 1999.          

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 13 188 14 632 15 457 17 468 18 658 

Medianlön 13 182 14 767 15 400 17 500 18 800 

Källa: Lönelistor för anestesikliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. Lönekontoret 

          UMAS. 

Lönedifferensen mellan sjuksköterskorna 1990 ligger i skovet 16 636 kr och     

11 101 kr. 1999 är skillnaden mellan högsta- och lägstalön 5 100 kr; den sjuk-

sköterska som tjänar mest uppbär en lön på 21 000 kr. Som vi ser är kliniken   

tidigt ute med en relativt stor lönedifferentiering, men differentieringen ökar inte 

alls under perioden så som den gör för de företrädesvis kvinnliga sjuk-           

sköterskorna som står i ledningen för kliniken. För hela gruppen obefordrade 

sjuksköterskor är reallöneökningen under perioden 9,9%. Reallöneutvecklingen 

för    respektive kön är under perioden klart till männens fördel. Männens real-

löneökning var 13,4%, medan kvinnorna fick nöja sig med 9,4%. Vi ser att real-

löneökningen är betydligt lägre för de obefordrade sjuksköterskorna än den är för 

de i arbetsledande ställning. Medellönen för gruppen ökar med 41% under perio-

den. Det är också mellan 1995 och 1999 som de manliga obefordrade sjuk-

sköterskorna på anestesikliniken har en mycket god reallöneutveckling med   

25,9%, medan kvinnorna endast når upp till 17,2%. Medellönen för de manliga 

obefordrade sjuksköterskorna på anestesikliniken ligger däremot under de kvinn-

liga sjuksköterskornas under alla mätår utom 1999, vilket kan ses i tab. 5:13. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 14 361 16 344 16 944 19 827 20 864

Medianlön 14 288 16 390 16 703 19 864 20 601
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Tabell 5:13 och Diagram 5:1.  Medellön för kvinnliga och manliga obefordrade  

                                                    sjuksköterskor på anestesikliniken UMAS 1990, 1993, 

                                                   1995, 1997 och 1999.  

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Män  13 003  14 593  14 781  17 363  18 968 

Kvinnor  13 217  14 638  15 569  17 488  18 607 
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Källa:  Lönelistor för anestesikliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. Lönekontoret 

UMAS.

Medellönen för de manliga obefordrade sjuksköterskorna ligger 1990 strax under 

medellönen för alla obefordrade sjuksköterskor. Det samma gäller både 1993, 

1995 och 1997 för att 1999 ligga något över. Det sista mätåret är för övrigt det 

enda som männens medellön är högre än medianlönen. 11% av samtliga obe-

fordrade sjuksköterskor tjänar 1999 över 20 000 kr i månaden. Över hela perio-

den har dock de manliga obefordrade sjuksköterskorna en något bättre procen-

tuell utveckling av medellönen, 46% mot kvinnornas 41%, men denna relativa 

förbättring är koncentrerad till de två sista mätåren under perioden. Tab. 5:14   

visar klart hur männen under de första fyra mätåren på intet sätt har en bättre lö-

nesituation än kvinnorna. Fram till 1995 tillkommer det åtta nya manliga sjuk-

sköterskor och till 1997 nio, varav några har en snabb löneutveckling. Bland de 

148 obefordrade sjuksköterskorna som arbetar på kliniken 1999 är det 52 som 

finns kvar sedan 1990 och av dessa är sex män. En jämförelse mellan dem som 

arbetat på kliniken under hela 1990-talet utfaller 1999 till männens fördel, då 

medellönen för dessa är 19 853 kr, medan kvinnornas är 19 116 kr, dvs. en diffe-

rens på 737 kr. 
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Tabell 5:14.  Antal manliga obefordrade sjuksköterskor indelade i lönemässiga kvartiler 

på  anestesikliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999, utifrån samt-

ligas löner. 

Källa: Lönelistor för anestesikliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. Lönekontoret  

          UMAS.

Under 1990 ligger tio av männen under medianlönen, 1993 är fördelningen fifty-

fifty kring medianen, men värt att notera är att endast en man befinner sig i den 

övre kvartilen. År 1997 ligger tretton av männen under medianlönen för att 1999 

nå en rekordnivå med tretton av männen över medianlönen och därav är tolv i 

den övre kvartilen. Detta kan då jämföras med 1990 då kvinnornas medellön i 

denna grupp är 13 308 kr och männens 13 243 kr. Samtliga av dessa män befin-

ner sig 1999 i de två övre kvartilerna, varav fem i den övre. Bland kvinnorna är 

det då endast 28% som ligger i den övre kvartilen. Detta innebär att de manliga 

sjuksköterskornas löneutveckling är betydligt bättre än sina kvarvarande med-

systrars. Den obefordrade sjuksköterska som tjänar mest på vårdenheten 1999 är 

en man och han har 21 000 kr. Detta är dock inte så mycket mer än den bäst be-

talda kvinnliga sjuksköterskan som har 20 923 kr. Noterbart för anestesikliniken 

är att männen bland de obefordrade sjuksköterskorna når sina lönemässiga fram-

gångar i slutet av perioden. 

Sammanfattar vi utvecklingen på anestesikliniken ser vi att det övre skiktet 

klinikföreståndare/enhetschef och avdelningsföreståndare förbehålles kvinnor. 

När det gäller sektionsledarna finner vi däremot ett litet antal manliga utövare. 

Dessa har i förhållande till sina kvinnliga kollegor en sämre löneutveckling     

under perioden, men knappar in något under de sista mätåren när det gäller real-

löneutvecklingen. De manliga sektionsledarnas medellöner ligger dock fortfa-

rande betydligt under de kvinnligas vid mätperiodens slut, 20 167 kr respektive 

20 955 kr. Det är således kvinnor som gör karriär på anestesikliniken och dessa 

kvinnor har en mycket god löneutveckling. 

De obefordrade sjuksköterskornas löner uppvisar i stort samma tendens som 

sektionsledarnas utom det sista mätåret, då de manliga sjuksköterskorna har en 

betydligt bättre lönesituation än sina kvinnliga arbetskamrater. Vi kan sålunda 

konstatera att kvinnorna, i en jämförelse med sina manliga kollegor, lönemässigt 

hävdar sig gott på anestesikliniken under perioden och det är endast 1999 som en 

tendens finns till en svängning i lönebilden och då bland de obefordrade sjuk-

sköterskorna.  

Reallöneutvecklingen under de första mätåren är negativ för de båda grupper-

na, vilket borde indikera att det nya lönesystemet under denna period inte varit 

till någon hjälp för sjuksköterskorna på anestesikliniken. Det är främst mellan 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

4:e kvartilen övre 4 1 2 6 12 

3:e kvartilen 1 5 3 3 1 

2:a kvartilen 4 2 4 5 4 

1:a kvartilen undre 6 4 9 8 4 
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åren 1995 och 1999 som en reallöneförstärkning sker. Vidare kan vi fokusera på 

de ökade löneskillnaderna mellan kvinnliga sjuksköterskor i arbetsledande ställ-

ning och obefordrade, dvs. den sociala positionen, är mera betydelsefull för      

löneutvecklingen än kön. De små löneskillnader, som förekommer mellan kvinn-

liga och manliga obefordrade sjuksköterskor under de första mätåren, äts upp av 

männen det sista undersökningsåret, och bland de sjuksköterskor med tjänst-

göringstid över hela perioden verkar kön vara mera betydelsefullt än social ställ-

ning..  

Psykiatriska kliniken 

På den psykiatriska kliniken finner vi män på alla nivåer. Två män är klinikföre-

ståndare av en total på åtta under åren 1990 och 1993. Medellönen för de man-

liga klinikföreståndarna ligger de båda åren precis under medellönen för de 

kvinnliga klinikföreståndarna, och de facto sker en svag förändring till det sämre 

för männen under treårsperioden. Reallöneutvecklingen för klinikföreståndarna 

var under perioden 1990–1993 negativ, - 8,3%. 

Löneutvecklingen för avdelningsföreståndarna redovisas i tab. 5:15. Den 

högsta lönen är 1990 15 383 kr och den lägsta 13 498 kr, och 1999 tjänar den 

bäst betalde avdelningsföreståndaren 24 000 kr, medan den lägst betalde har     

19 284 kr. En ökning av lönedifferensen från 1 885 kr till 4 716 kr, vilket är en 

ökning med 10,5 procentenheter. Reallönerna för avdelningsföreståndarna stiger 

med 15,6% under hela perioden och för mätperioden 1995-1999 med 22,5%. 

Den procentuella ökningen av medellönen är också högre för kvinnorna under 

perioden, 49% mot männens 48%.  

Tabell 5:15.  Medellön och medianlön för avdelningsföreståndare på den psykiatriska 

                      kliniken UMAS 1990,1993, 1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 14 380 16 278 17 142 19 601 21 397 

Medianlön 14 236 16 209   17 007 19 402 20 942 

Källa: Lönelistor för psykiatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.  

           Lönekontoret UMAS.

Avdelningsföreståndarnas medelålder är 1999 52 år och 43% av 1990 års manli-

ga kader arbetar fortfarande kvar 1999, att jämföra med de kvinnliga avdelnings-

föreståndarna där 38% är kvar. Medellönen för manliga avdelningsföreståndare 

är 1990 14 562 kr, och till 1999 stiger den till 21 565 kr. De manliga avdelnings-

föreståndarnas medellön ligger under alla åren strax över de kvinnliga förestån-

darnas, vilket kan ses i tab. 5:16. De kvinnliga avdelningsföreståndarna har där-

emot en något mera gynnsam reallöneutveckling under perioden, dock ej mer än 

0,5% mer än sina manliga kollegor. 
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Tabell 5:16.  Medellöner för kvinnliga och manliga avdelningsföreståndare på  

                      psykiatriska kliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 samt 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Män  14 562  16 495  17 558  20 062  21 565 

Kvinnor  14 322  16 208  17 027  19 434  21 334 

Källa: Lönelistor för psykiatriska kliniken 1990, 1993,  1995, 1997 och 1999.  

          Lönekontoret UMAS. 

Medellönen för hela gruppen avdelningsföreståndare stiger under perioden med 

49% och är i stort sett densamma för båda könen.

I tab.5:17 redovisas medel- och medianlöner för de obefordrade sjuksköters-

korna på den psykiatriska kliniken. Av psykiatriska klinikens 201 obefordrade 

sjuksköterskor 1999 är det 48 som arbetar hela undersökningsperioden, varav 36 

är kvinnor och 12 män. Den högsta lönen på kliniken är 1990 15 180 kr och den 

lägsta 10 455 kr, dvs. en skillnad på 4 725 kr. 1999 är den högsta lönen 24 935 kr 

och den lägsta 14 000 kr, vilket gör en lönedifferens på 8 935 kr. En redan hög 

lönedifferens ökas under perioden med 18 procentenheter.  

Tabell 5:17.  Medellöner och medianlöner för obefordrade sjuksköterskor på den 

                      psykiatriska kliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

ÅR  1990  1993 1995  1997 1999 

Medellön 12 636 14 214 14 681 16 474 17 730 

Medianlön 12 481 14 344 14 664 16 572 17 637 

Källa: Lönelistor för psykiatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

           Lönekontoret, UMAS 

Den högsta lönen bland de obefordrade sjuksköterskorna, 24 935 kr, innehas 

1999 av en kvinnlig sjuksköterska som tidigare varit avdelningsföreståndare men 

även den lägsta lönen, 14 000 kr, uppbärs av en kvinna. Den kultur som utveck-

lats innebär i regel att förhandlade löner på en nivå tas med om en förflyttning 

sker nedåt i hierarkin. Reallönerna för alla obefordrade sjuksköterskor har under 

hela perioden stigit med 9 % och under perioden 1995-1999 med 18,5%. Reallö-

neutvecklingen för kvinnorna är bättre än för männen såväl under hela perioden 

som under perioden 1995-1999 – 9,5% respektive 19,1% mot männens 6,6% re-

spektive 16,3%. Kvinnornas procentuella ökning av medellönen är också något 

högre än männens, 41% mot 37%. En jämförelse mellan yngre och äldre obe-

fordrade sjuksköterskor 1999 visar, att den eventuella oro som finns att äldre 

sjuksköterskor skulle få en sämre löneutveckling än de yngre, kommer på skam. 

I gruppen sjuksköterskor äldre än 50 år 1999, som arbetat hela undersöknings-

perioden, är medellönen 18 336 kr, medan det för gruppen sjuksköterskor under 

30 år är 15 826 kr, dvs. en differens på 2 510 kr. Unga nyutbildade sjuksköter-

skors förhandlingssituation verkar dock 1999 fortfarande vara svag på kliniken, 
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då det endast är ett fåtal som har en lön över 16 000 kr och den sämst betalde har 

som tidigare nämnts 14 000 kr och är en 26 årig kvinna. Principen att locka till 

sig nya sjuksköterskor med betydligt högre löner får under perioden inte någon 

större genomslagskraft på kliniken utan det är trotjänare och tidigare avdelnings-

föreståndare som lyfter de verkligt höga lönerna bland de obefordrade sjuk-

sköterskorna 1999. Dock börjar en svag tendens märkas de senaste under-

sökningsåren att nyanställda får högre ingångslöner än sjuksköterskor med några 

års anställning.  

Vid en jämförelse mellan manliga och kvinnliga obefordrade sjuksköterskor, i 

gruppen som arbetat under hela undersökningsperioden och som är över 50 år, 

visar det sig att medellönerna inte skiljer sig nämnvärt, 18 361 kr respektive     

18 328 kr. Tillströmningen av män ser ut att avta då det bland de yngre sjukskö-

terskorna, under 30 år 1999, endast 4 är män och 26 kvinnor. Men det finns en 

handfull obefordrade yngre sjuksköterskor som under perioden får mycket goda 

lönepåslag och ger på så sätt den tredje karriären – den fackliga målsättningen att 

även de som stannar kvar i själva vårdarbetet bör ha en god löneutveckling –  ett 

ansikte. Så ökar t.ex. en kvinnlig sjuksköterska sin lön med 56 % under en fyra-

årsperiod, från 13 600 kr år 1995 till 21 200 kr år 1999. Den sämst betalde av-

delningsföreståndaren har samma år 19 284 kr. Medellönerna för de manliga 

obefordrade sjuksköterskorna redovisas i tab. 5:18 och Diagram 2 och visar att 

männen har något högre medellöner samtliga mätår utom 1997. 

Tabell 5:18 och Diagram 5: 2.  Medellöner för kvinnliga och manliga obefordrade 

      sjuksköterskor på psykiatriska kliniken UMAS 1990,  

     1993,1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Män 12 963 14 477 14 995 16 413 17 778 

Kvinnor 12 568 14 179 14 595 16 492 17 714 

Källa:  Lönelistor för psykiatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

            Lönekontoret  UMAS. 
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Männen på den psykiatriska kliniken fördelar sig relativt jämnt i lönespektrat 

1999 då 22 befinner sig i de övre två kvartilerna och 23 i de två undre, vilket tab. 

5:19 visar. De övriga undersökningsåren finns det övervägande antalet män i de 

övre kvartilerna.   

Tabell 5:19.  Antal manliga obefordrade  sjuksköterskor indelade i lönemässiga kvartiler  

på  psykiatriska kliniken UMAS 1990, 1993,1995, 1997 och 1999, utifrån 

samtligas löner. 

ÅR  1990 1993 1995 1997 1999 

4:e kvartilen övre       8       11     10        11      13

3:e kvartilen       7         9      11      11        9

2:a kvartilen       5       10        7        7      11

1:a kvartilen undre       4         4        6      12      12

Källa: Lönelistor för psykiatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

           Lönekontoret UMAS. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den höga andelen män som arbetar 

som avdelningsföreståndare är utmärkande för den psykiatriska kliniken. Även 

andelen män bland klinikföreståndarna är som vi sett hög och de två under-

sökningsår yrkesgruppen kan följas, 1990 och 1993, är andelen män 25%.      

Lönebilden på den psykiatriska kliniken visar en svag tendens till en manlig     

favorisering såväl bland avdelningsföreståndarna som bland de obefordrade sjuk-

sköterskorna, undantaget 1997 för den senare gruppen, när det gäller medellöner. 

De manliga klinikföreståndarna har däremot en motsatt trend de mätår de finns 

med i undersökningen med medellöner under sina kvinnliga kollegor. Lönediffe-

renserna ökar på kliniken och en redan hög lönedifferens bland de obefordrade 

sjuksköterskorna 1990 fördubblas till 1999. Även på den psykiatriska kliniken är 

löneökningarna större bland avdelningsföreståndarna än bland de obefordrade 

sjuksköterskorna. Men då den procentuella- och reallöneutvecklingen för kvin-

nor bland de obefordrade sjuksköterskorna är mera gynnsam än männens kan det 

nog fastslås att löneutvecklingen i stort sett är likartad mellan män och kvinnor. 

Psykogeriatriska kliniken 

Den psykogeriatriska kliniken är en liten klinik jämfört med de övriga klini-

kerna i undersökningsmaterialet och där arbetar som mest 48 sjuksköterskor. 

Klinikföreståndare och avdelningsföreståndare är i huvudsak av kvinnor. Det är 

endast under 1990 som en manlig sjuksköterska arbetar som avdelningsförestån-

dare. Alla klinikföreståndare är således kvinnor, och även den nyinrättade befatt-

ningen som vårdenhetschef 1997 besätts med en kvinna. Ledningen på kliniken 

utgörs således av enbart kvinnor bortsett från ovan nämnda undantag. Av-

delningsföreståndarnas löneutveckling under perioden kan ses i tab. 5:20. 
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Tabell 5:20.  Medellön och medianlön för avdelningsföreståndare på den 

                       psykogeriatriska kliniken UMAS 1990, 1993,1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 14 799 16 586 17 829 19 863 k 21 667  

Medianlön 14 680  16 404 17 711  19 607  21 925  

Källa: Lönelistor för psykogeriatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.

          Lönekontoret UMAS. 

Reallönerna för avdelningsföreståndarna på den psykogeriatriska kliniken ökar 

med 13,8% under hela perioden och med 19,3% för perioden 1995-1999. Den 

procentuella löneökningen över perioden uppgår till 46%. Den högsta lönen 

1990 för en avdelningsföreståndare är 15 480 kr och den lägsta är 14 236 kr, dvs. 

en lönedifferens på 1 244 kr. 1999 har den bäst betalde avdelningsföreståndaren 

22 771 kr, medan den lägst betalde har 19 814 kr och därmed ökas lönedifferen-

sen till 2 957 kr, vilket är en ökning med 6,2 procentenheter. Den ende manlige 

avdelningsföreståndaren på kliniken har den lägsta lönen 1990. Den bäst betalde 

avdelningsföreståndaren arbetar på kliniken under hela undersökningsperioden 

och har under denna period en ökning av sin lön med 47%. Den avdelningsföre-

ståndare med bäst pekuniära utveckling är dock den som avancerar i karriärste-

gen och blir enhetschef. Den kvinnliga enhetschefen lyfter 1999 en lön på 30 600 

kr och har under perioden ökat sin lön med 98% eller uttryckt i reallön en       

ökning med 54%.   

Det totala antalet obefordrade manliga sjuksköterskor varierar något över    

perioden. Från mitten av 1990-talet finns det 5 – 6 obefordrade manliga sjukskö-

terskor på kliniken. Av de fem männen 1999 arbetar fyra på kliniken redan i bör-

jan av 1990-talet, vilket innebär att kliniken kan anses ha en stabil kader av man-

liga sjuksköterskor.

Tabell 5:21.  Medellön och medianlön för obefordrade sjuksköterskor på den 

                       psykogeriatriska kliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Medellön 12 829 14 137 14 516 16 310 17 286

Medianlön 12 869 14 200 14 746 16 450 17 526

Källa: Lönelistor från psykogeriatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.  

          Lönekontoret, UMAS. 

Reallönerna för de obefordrade sjuksköterskorna ökar under hela perioden med 

4,7% och med 16,9% för perioden 1995-1999. Den procentuella ökningen av 

medellönen för alla obefordrade sjuksköterskor är under hela perioden 35%. 

 Av tab. 5:22 framgår att medellönen för de obefordrade manliga sjuksköters-

korna under hela perioden ligger över medellönen för samtliga obefordrade 
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kvinnliga sjuksköterskor. Den största skillnaden i kronor är 1999, då den manliga 

medellönen ligger på 17 988 kr och den kvinnliga på 17 179 kr. Den procentuella 

ökningen av medellönen för männen är under perioden 35,6%, medan den för 

kvinnorna är 34,6%. Reallönerna för männen stiger under hela perioden med   

5,3%, medan den för kvinnorna ökar med 4,6%. 

Tabell 5:22 och Diagram 5: 3.  Medellön för kvinnliga och manliga obefordrade 

                                                     sjuksköterskor på psykogeriatriska kliniken UMAS 

                       1990, 1993,1995, 1997 och 1999. 

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999 

Män 13 268 14 455 14 625 16 718 17 988 

Kvinnor 12 763 14 054 14 494 16 248 17 179 
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Källa:  Lönelistor för den psykogeriatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999.  

            Lönekontoret, UMAS. 

För perioden 1995–1999 ökar de manliga sjuksköterskorna sina reallöner med 

20,7%, medan de kvinnliga sjuksköterskornas ökning är 16,3%. Den lägsta     lö-

nen är 1990 11 453 kr och den högsta är 13 898 kr, och 1999 tjänar den lägst be-

talde obefordrade sjuksköterskan 15 000 kr och den högst betalde 19 500 kr. Lö-

neskillnaderna ökar från 2 445 kr 1990 till 4 500 kr 1999, vilket ger en ökning 

med 8,7 procentenheter. Psykogeriatriska klinikens män ligger något högre i den 

inbördes lönemässiga rangordningen, vilket kan ses i såväl tab. 5:22 som 5:23. 

Männens löner ligger generellt något över kvinnornas, men löneutvecklingen är 

ungefär densamma för män och kvinnor med en procentuell löneökning på 35%.   

Vårdenheten neuropsykiatri är klinikens nya benämning fr.o.m. 1997, och en 

f.d. kvinnlig avdelningsföreståndare är 1999 vårdenhetschef med en lön på       

30 600 kr/mån. På kliniken arbetar även tre team-sjuksköterskor som är med-

tagna i den allomfattande statistiken men lämnas för övrigt i analysen. En pre-

sentation av löneutvecklingen för team-sjuksköterskorna som separat grupp för-
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stärker nog bilden av en ökad hierarkisering, men då gruppen är så liten väljer 

jag att hänföra dem till de obefordrade sjuksköterskorna.  

Tabell 5:23.  Antal manliga obefordrade sjuksköterskor indelade i lönemässiga kvartiler 

på den psykogeriatriska kliniken UMAS 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999, 

utifrån samtligas löner.  

ÅR 1990 1993 1995 1997 1999

4:e kvartilen övre 2 2 3 2 2 

3:e kvartilen 0 2 1 2 2 

2:a kvartilen 0 1 0 0 1 

1:a kvartilen undre 1 1 2 1 0 

Källa: Lönelistor för psykogeriatriska kliniken 1990, 1993, 1995, 1997 och 1999. 

           Lönekontoret, UMAS. 

Även inom psykogeriatriska kliniken kan en svag tendens ses som ger nyanställ-

da bättre ingångslöner än tidigare anställda. Bland de obefordrade sjuksköters-

korna på kliniken är det bara två som 1999 sprängt 19 000 kronorsvallen och en 

av dessa är en f.d. avdelningsföreståndare. Detta kan jämföras med psykiatriska 

kliniken där, 15% tjänar över 19 000 kr vid samma tidpunkt. På kliniken finns 

ingen obefordrad sjuksköterska som tjänar mer än en avdelningsföreståndare. In-

riktningen på en tredje karriär är inte så stark på denna klinik, ty begreppet kan 

egentligen bara hänföras till en sjuksköterska, en yngre man. Denna ökar sin lön 

med 56% under perioden och har en reallöneökning med 21% under samma tid, 

vilket kan anses som gott jämfört med ovan nämnda värden. Sammanfattningsvis 

kan konstateras att avdelningsföreståndarna har en bättre löneutveckling än de 

obefordrade sjuksköterskorna även på den psykogeriatriska kliniken. Bland de 

obefordrade sjuksköterskorna har män ett något högre löneläge än kvinnor men 

över tiden sker inga större förändringar. Lönedifferensen är något blygsammare 

än på de två   tidigare presenterade klinikerna 

.

Medicinkliniken

Då Medicinkliniken upphör att existera efter 1995, kan vi bara följa sjuksköters-

korna på kliniken åren 1990, 1993 och 1995. Som ses ovan i tab. 5:8  har också 

kliniken en fallande trend i antalet sjuksköterskor. Av 1990 års sjuksköterskor är 

164 obefordrade, 17 är avdelningsföreståndare och 2 är klinikföreståndare. Köns-

mässigt var fördelningen jämn bland klinikföreståndarna, en man och en kvinna, 

och lönemässigt tillämpas principen lika lön för lika tjänst, båda tjänar 15 501 kr. 

Under 1993 är den manlige klinikföreståndaren ensam kvar som arbetsledare och 

tjänar nu 16 929 kr. År 1995 är klinikföreståndartjänsten avvecklad.  
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Som framgår av tab. 5:9 finns det ingen man bland de 17 avdelningsföre-

ståndarna på medicinkliniken 1990. Löneutvecklingen för avdelningsföre-

ståndarna under perioden redovisas i tab. 5:24. Spännvidden för avdelningsföre-

ståndarnas löner ligger 1990 mellan en lägsta lön på 12 363 kr upp till en högsta 

på 15 074 kr. 1993 är lägsta respektive högsta 15 349 kr och 17 130 kr. 1995 

finns det endast fyra avdelningsföreståndare på kliniken, varav den högst betalde 

tjänar 17 638 kr och den lägst betalde har 15 592 kr, vilket de facto ger ett mins-

kat lönegap från 1990 till 1995. Lönedifferensen mellan avdelningsföreståndarna 

sjunker istället för att öka under undersökningsperioden. Det senare kan förmod-

ligen relateras till det minskade antalet avdelningsföreståndare. Reallöneut-

vecklingen för medicinens avdelningsföreståndare under perioden 1990-1993 är         

-5,8%. 

Tabell 5:24.  Medellön och medianlön för avdelningsföreståndare på medicinkliniken 

                      UMAS 1990, 1993 och  1995. 

ÅR 1990    1993 1995 

Medellön 14 045 16 022 16 588

Medianlön 14 236 15 867 16 560

Källa: Lönelistor för medicinkliniken 1990, 1993 och 1995. Lönekontoret  UMAS.

De obefordrade sjuksköterskornas löneutveckling redovisas i tab. 5:25. Löne-

differensen 1990 är 4 125 kr, då den högst avlönade obefordrade sjuksköterskan 

har 14 180 kr och den lägst betalde 10 055 kr. Till 1993 ökar differensen något 

till 4 177 kr, där högstalön är 15 864 kr och lägsta 11 687 kr. 1995 är den högsta 

lönen 16 000 kr och den lägsta 12 200 kr, vilket innebär att lönedifferensen sjun-

kit något till 3 800 kr. Även här ser vi att lönedifferensen sjunker under under-

sökningsperioden. Andelen manliga sjuksköterskor på kliniken är relativt      

konstant under undersökningsperiodens två första mätår men sjunker då kliniken 

är under avveckling i mitten av 1990-talet. 

Tabell 5:25.  Medellön och medianlön för obefordrade sjuksköterskor på medicinkliniken  

                       UMAS 1990, 1993 och 1995. 

ÅR 1990 1993 1995 

Medellön 12 115 13 561 13 746

Medianlön 12 263 13 761 13 600

Källa: Sammanställning för lönelistor på medicinkliniken 1990, 1993 och 1995. 

           Lönekontoret UMAS.     

Medellönen för de manliga obefordrade sjuksköterskorna under de tre åren är 

1990 12 218 kr, 1993 13 786 kr och 1995 12 930 kr, och av tab. 5: 26 framgår att 

männen ligger något högre än kvinnorna utom det sista året 1995, då kvinnorna 

har betydligt högre lön än männen. Huvudförklaringen till den senare utveck-
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lingen torde vara att det sista året kvarstår endast tre manliga sjuksköterskor i 

tjänst varav två är nyanställda. 

Det sista året på medicinavdelningen utgör inget bra jämförelsematerial, då 

kliniken är under avveckling. Under år 1990 tjänar dock 80% av männen över 

medellönen på kliniken och 1993 är det 70%. Vi kan också konstatera att medel-

lönerna såväl 1990 som 1993 är högre för de obefordrade manliga sjuksköters-

korna än för deras kvinnliga kollegor, men 1995 halkar männen efter på grund av 

att de nyanställda är nyligen utexaminerade sjuksköterskor.   

Tabell 5:26 och Diagram 5:4.  Medellön för kvinnliga och manliga obefordrade sjukskö-    

                                                   terskor på medicinkliniken UMAS 1990, 1993 och   
                                             1995. 

ÅR 1990 1993 1995 

Män 12 218 13 786 12 930

Kvinnor 12 109 13 546 13 812
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Källa:  Lönelistor för medicinkliniken 1990, 1993 och 1995. Lönekontoret  UMAS.

Reallöneutvecklingen för såväl manliga som kvinnliga obefordrade sjukskö-

terskor är negativ under åren 1990 till 1993, dock något sämre för kvinnornas del     

-7,5% mot männens -6,9%. I tab. 5:27 visas hur männen fördelar sig i förhållan-

de till medianlönen. Så länge kliniken fungerar i full omfattning hävdar sig män-

nen bra och både 1990 och 1993 befinner sig sju av tio av männen över median-

lönen. 
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Tabell 5:27.  Antal manliga obefordrade sjuksköterskor indelade i lönemässiga kvartiler 

                      på medicinkliniken UMAS 1990 och 1993, utifrån samtligas löner. 

ÅR 1990 1993

4:e kvartilen övre 1 3 

3:e kvartilen 6 4 

2:a kvartilen 2 2 

1:a kvartilen undre 1 1 

Källa: Lönelistor för medicinkliniken 1990 och 1993. Lönekontoret UMAS.

Då nya system införs finns det i initialskedet ofta ett visst motstånd bland 

brukarna. Den eviga frågan ”man vet vad man har men inte vad man får” gör sig 

påmind. Det nya lönesystemet för sjuksköterskorna är inget undantag och väcker 

många frågor och känslor hos medlemmarna i Vårdfacket. Jag skall därför av-

sluta med några intryck från fyra manliga sjuksköterskor som på något vis både 

upplevt det gamla och det nya lönesystemet. Det bör påpekas att den bild som 

dessa sjuksköterskor ger på intet sätt skall ses som representativ för hela kåren 

utan mera ses som en belysning av några uppfattningar som kan finnas på gräs-

rotsnivå. 

Fyra manliga sjuksköterskors syn på det nya lönesystemet 

Adam är den yngste av de manliga sjuksköterskor jag intervjuat. Han är 34 år 

gammal år 2001, och arbetar inom sjukvården som sjuksköterska sedan sex år. 

Han är under en kortare period förtroendevald företrädare för Vårdförbundet på 

sin första arbetsplats och trivs bra i sitt arbete som sjuksköterska.350 Han har så-

ledes under hela sitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska arbetat under det nya 

lönesystemet. För närvarande planerar Adam att söka arbete i Köpenhamn, då 

lönerna är betydligt bättre i Danmark än i Sverige och samtidigt har ju den nya 

bron också underlättat pendlingen. Adam ställer sig positiv till lönesystemet och 

menar att principen med att utarbeta löneersättningsmodeller/kompetensstegar är 

godtagbar, då sjuksköterskorna ju har möjlighet att påverka utformningen av de-

samma. Problemet inställer sig när närmsta chef inte följer ingångna överens-

kommelser, och Adam menar att chefen härigenom kommit att få en alltför stor 

betydelse i löneprocessen. Vidare anser han att hela lönesystemet faller om man 

som i vissa fall ger nyutbildade sjuksköterskor högre lön än dem som arbetat på 

avdelningen en längre tid. Svaga fackliga företrädare förbättrar på intet sätt      

saken. På frågan om han tror att det nya lönesystemet drivit upp lönerna för sjuk-

sköterskorna svarar han att det snarare är bristen på utbildade sjuksköterskor, nya 

–––––––––
350 De manliga sjuksköterskorna presenteras under fingerade namn. 
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aktörer på marknaden samt i Malmö närheten till Köpenhamn som är orsaken till 

en relativt god löneutveckling de senaste åren.351

Bertil blir legitimerad sjuksköterska 1991 och arbetar därefter på ett flertal 

avdelningar. Han är 2001 36 år och arbetade tidigare under några år som under-

sköterska och kom då i kontakt med det gamla lönesystemet som är uppbyggt på 

löneklasser. Hela tiden efter utbildningen arbetar han på avdelningsnivå och 

känner inget behov av att göra karriär, då han trivs bra med det nära patient-

arbetet. Alltsedan 1997 arbetar han deltid på natten (70%) men går från och till 

in och arbetar på dagen på andra typer av avdelningar för att på så sätt bredda sin 

kunskap och få andra influenser. I början av 1990-talet, när Björn Rosengren 

som TCO:s ordförande besöker en porrklubb och betalar med organisationens 

plastkort och Vårdförbundets Inger Olsson ger honom sitt stöd, känner Bertil att 

han inte längre kan vara medlem i Vårdförbundet. Det beslutet har han inte ång-

rat, då Vårdförbundets politik ofta inte överensstämmer med hans eget synsätt 

och ger ett exempel då den nuvarande ordföranden Eva Fernvall gör uttalanden 

om att det finns gott om pengar inom vården samtidigt som hon uppmanar med-

lemmarna att börja arbeta för bemanningsföretag för att på så sätt höja sina löner. 

Detta menar Bertil är ett svek mot alla medlemmar inom den offentliga vården, 

ty, om något, är det brist på pengar inom vården. Bertil är starkt kritiskt till det 

nya lönesystemet som han menar ensidigt gynnar arbetsgivarparten. Han ser ett 

problem i det svaga lokala fackliga intresset och att det därigenom blir en stor 

omsättning på de fackliga företrädarna. Han ger ett skräckexempel där en före-

trädare, efter två veckor på sin post, får gå in och löneförhandla mot ett batteri av 

välutbildade arbetsgivarrepresentanter. Vidare pekar han på att den kompetens-

stege som finns på avdelningen inte fungerar; den har i varje fall inte varit synlig 

den senaste tiden. Bertil förhandlar, som ickemedlem, sina löner själv gentemot 

arbetsgivaren och ger ett exempel på hur systemet kan slå. På sin senaste arbets-

plats är han bäste kompis med verksamhetschefen mot vilken lönerna förhandlas, 

vilket gör att han får större lönelyft än sina arbetskamrater med längre tjänstgö-

ringstid och högre kompetens. Bertil påpekar med emfas det orimliga i ett dylikt 

system, men drar sig å andra sidan inte för att utnyttja det. Han tror också att    

lönesystemet gynnar männen och alltid kommer att göra så.  Då det finns ett    

intresse av att behålla män på avdelningsnivå, kommer män som satsar på avdel-

ningsrelaterad vidareutbildning att värderas högre än motsvarande kvinnliga   

prestationer, vilket enligt Bertil gör att männen får en bättre löneutveckling än 

kvinnorna. Vårdförbundet är en papperstiger och kan i någon större omfattning 

inte påverka lönerna, vilket den ständiga bristen på sjuksköterskor bevisar. Om 

Vårdförbundet varit starkt hade naturligtvis sjuksköterskelönerna för länge sedan 

varit uppjusterade. Så är nu inte fallet vilket enligt Bertil, bevisar att det är       

arbetsgivarna som bestämmer lönerna.352

Cesar är en 47-årig sjuksköterska som blir färdig med sin utbildning 1988. 

Tidigare arbetar han som mentalskötare och är en av de skötare som ingick i de 

extraordinära åtgärderna med betald och avkortad utbildning till sjuksköterska 

–––––––––
351 Intervju nr. 7. 
352 Intervju nr. 5. 
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som förekommer på 1970- och 1980-talet.  För närvarande arbetar han inom 

psykiatrin och är även facklig företrädare på sin arbetsplats. Det sistnämnda     

innebär att han förhandlar löner för sina arbetskamrater. Han har tidigare ingen 

facklig erfarenhet men tog efter förfrågan på sig uppdraget, då han tror sig kunna 

påverka löneutvecklingen i gynnsam och rättvis riktning för sina arbetskamrater. 

Efter sin första löneförhandling känner han sig mycket nöjd då han tycker att han 

för vissa av sina kollegor har kunnat höja lönen med flera tusen kronor. Han    

anser att det gamla lönesystemet är mera solidariskt och att det nya kan skapa 

konflikter på arbetsplatsen. Han tror att de sjuksköterskor som hamnar på efter-

kälken lönemässigt tappar sugen och detta skapar ett missnöje. I förlängningen 

tror dock Cesar att han som företrädare skall kunna arbeta på så sätt att alla får 

del av lönepåslagen. Den gynnsamma utveckling som lönerna haft på Cesars    

arbetsplats menar han beror på sjuksköterskebristen, bemanningsföretag och när-

heten till Köpenhamn. Det sistnämnda är nära knutet till den svenska valutans 

ställning. En stark svensk valuta ger mindre sökande i Danmark och tvärt om. 

Just sjuksköterskebristen anser han vara huvudanledningen då han märkt att hot 

om uppsägning har kunnat ge en bättre löneutveckling. Förhållandet att förhand-

lingsmotparten är sjuksköterska ger både för- och nackdelar. Den största nack-

delen är godtycket och att ”chefens favoriter” kommer att gynnas medan för-

delen är den goda kunskapen om omvårdnadsarbetet.353

David har en livslång erfarenhet inom sjukvården och går i pension 1999. 

Fram till 1967 arbetar han inom psykiatrin och därefter påbörjar han sjuksköters-

keskolan. Efter legitimeringen fortsätter han inom psykiatrin och arbetar från 

mitten av 1970-talet mest deltid på natten. Tio år efter sjuksköterskeutbildningen 

går han en medicinsk-kirurgisk specialistutbildning. Han har erfarenheter av 

fackligt arbete från det tidiga 1970-talet men avböjer erbjudanden om en facklig 

karriär och har från mitten av 1970-talet inte varit engagerad i fackligt arbete. De 

sista tio åren i sitt yrkesliv kommer han att omfattas av det nya lönesystemet. 

David anser att löner skall grundas på utbildning och kalla fakta och inte princi-

pen att man skall prata i egen sak. Han anser att alla måste ta sitt ansvar och   

sköta sitt arbete, det finns ju inget sätt att komma undan och därför borde alla ha 

samma lön. Om det nu är så att män är mera verbalt aggressiva och bättre för-

handlare kommer ju lönesystemet i förlängningen att gynna männen. Personligen 

tycker han sig dock inte vara drabbad av det orättvisa i systemet, då man på hans 

sista arbetsplats i förhandlingarna lyckas genomdriva beslut så att alla får lika 

stora löneförhöjningar. Han vänder sig vidare mot principen att arbetsledare är 

medlemmar i samma fack som sin motpart. Risken är uppenbar för en intresse-

konflikt som kan ta sig rent komiska former, då parterna först träffas på fackfö-

reningsmötet för att sedan träffas på förhandlingsarenan. Vad som främst styr  

lönernas utveckling är tillgång och efterfrågan och den stora bristen på sjuk-

sköterskor är för närvarande anledningen till den goda löneutvecklingen. Jämlik-

het i en demokrati kräver enligt David att lönerna är lika vid utförandet av lika 

arbete och därför förordar han det gamla lönesystemet, med fastställda löne-

–––––––––
353 Intervju nr. 3. 
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klasser relaterade till utbildning och ålder, framför det nya individuella löne-

systemet med en mycket diffus reglering.354

Sammanfattning

Syftet med detta kapitel har varit tvåfaldigt. Huvudsyftet var att undersöka löne-

utvecklingen på fyra kliniker på UMAS i Malmö under 1990-talet. I fokus står 

då förhållandet mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor. Frågeställningen 

som mera explicit lyfts fram är om män gynnas av att ett nytt lönesystem införs 

under senare delen av 1980-talet. Med utgångspunkt från lönelistor från respek-

tive klinik görs sammanställningar av olika yrkesgruppers löneutveckling samti-

digt som jag också ser på vilket kön som besätter karriärposterna. Det andra syf-

tet är att sporadiskt försöka belysa sjuksköterskornas löneutveckling i förhållan-

de till andra grupper i det svenska samhället.  Det senare sker med hjälp av tidi-

gare publicerat statistiskt material och med utgångspunkten i sjuksköterskans ti-

digt uttalade låglönestatus. Därför återvänder vi till förra seklets begynnelse för 

att försöka belysa sjuksköterskekollektivets lönemässiga ställning inom sjuk-

vårdskollektivet då och nu. 

I inledningen av detta kapitel i tab. 5:3 ser vi lönerelationerna i förra seklets 

begynnelse mellan olika yrkesgrupper av sjukvårdspersonal på MAS..  

Tabell 5:28. Lönerelationer för vissa kategorier läkare och sköterskor utifrån 

                     genomsnittliga månadslöner år 1970, 1975 och 1996. Procent av  

                     överläkarens lön. 

Källa: Läkarprofessionens feminisering, sid.. 111. 

1.      Befattningskategorin ”distriktssköterskor” innehåller år 1970 även gruppen 

distriktssköterskebarnmorskor. 

2. År 1970 och 1975 innehåller befattningskategorin ”sjuksköterskor” även sjuk- 

sköterskor vid barnavårdscentral samt barnmorskor och assistenter. 

–––––––––
354 Intervju nr.2. 

BEFATTNING/KATEGORI 1970 1975 1996

överläkare 100 100 100 

leg. underläkare 71 58 57 

sjukv/primärvårdsförestånd. - - 58 

klinikföreståndare 27 30 53 

avd. sköt/föreståndare 25 27 49 

distriktsköterska¹ 26 27 42 

sjuksköterska² 22 24 42 
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I tab. 5:28 ges en uppfattning om hur lönerelationerna läkare och vissa sjukskö-

terskeyrken förändras under senare delen av förra seklet. En jämförelse mellan 

dessa båda  tabeller visar att sjuksköterskornas lönerelation i förhållande till en 

överläkarlön har förbättrats avsevärt En avdelningsföreståndare har 1996 i det 

närmaste hälften av en överläkarlön, vilket kan jämföras med en översköterska 

som 1905 har 13% av överläkarens lön. En avdelningssköterska har 1905 10% 

av överläkarens lön medan hon 1996 har 42%. Förlorarna i detta längre perspek-

tiv verkar vara underläkarna som 1996 i det närmaste kan jämföras med vissa 

sjuksköterskegrupper – klinikföreståndare och sjukvårdsföreståndare. En jämfö-

relse med övrig personal visar att en sjukhusvaktmästare tjänar i det närmaste 

dubbelt så mycket som en avdelningssköterska 1905. 1999 har en vaktmästare i 

kommunal tjänst en medellön på 14 788 att då jämföra med våra sämst betalda 

obefordrade sjuksköterskor på den psykogeriatriska kliniken som har 16 905 

kr.355 En maskinist på MAS hade tre gånger så hög lön som en avdelningsskö-

terska 1905 och 1999 är maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatö-

rers medellön 16 324 kr. En grupp som sjuksköterskorna över åren ofta jämför 

sig med och  uttalar en önskan om att komma i nivå med är folkskollärarna. 

Folkskolan är dock avskaffad men en jämförelse låter sig göras med dagens 

grundskolelärare. En kvinnlig grundskolelärare hade en medellön 1999 på 18 

813 kr, vilket kan jämföras med en obefordrad sjuksköterskas medellön på anes-

tesikliniken samma år som är 18 646 kr, men det är dock en bit kvar för vår obe-

fordrade sjuksköterska på psykogeriatriska kliniken.356

I tab. 5:6 ser vi hur sjuksköterskornas löner förhåller sig till undersköterskor 

och sjukvårdsbiträden i slutet av 1960-talet och fram till början av 1980-talet. 

Lönedifferenserna mellan dessa grupper är mycket liten vid denna tid och under 

vissa år tjänar undersköterskor och sjuksköterskor så gott som lika mycket. Me-

dellönen för ett vårdbiträde anställd inom landstinget 1999 är 14 707 kr medan 

en undersköterska tjänar 14 755 kr. En undersköterska anställd i Malmö kom-

mun har vid samma tidpunkt 14 508 kr.357 Detta kan då ställas i relation till de 

lägst betalda obefordrade sjuksköterskorna på psykogeriatriska kliniken som har 

en medellön på 17 286 kr. De avdelningsföreståndare som har lägst medellön vid 

denna tidpunkt är de på psykiatriska kliniken som tjänar 21 397 kr. Om en un-

dersköterska 1973 tjänade 97% av en sjuksköterskas lön så tjänar hon 1999 en-

dast 85% och förhållandet mellan en undersköterska och en avdelningsförestån-

dare samma år är 81% respektive 69%. Hur det förhåller sig med löneutveck-

lingen i förhållande till industriarbetare m.fl. återkommer jag till längre fram. 

Dylika jämförelser som ovan är svåra att göra då det rimligen är en mängd olika 

faktorer som kan påverkar ett yrke över tiden. Jag menar dock ändå att det kan 

vara fruktbart att göra det, då de ändå kan ge en föreställning om hur värderingar 

av olika yrken förändras över tiden. De visar också att det går att förändra struk-

turer och att bryta negativa trender. 

–––––––––
355 www.scb.se, Arbetsmarknad – Primärkommunal personal – Genomsnittlig månadslön efter yrke 
356 www.scb.se, Arbetsmarknad – Primärkommunal personal – Genomsnittlig månadslön efter yrke. 
357 www.kommunal.se /avtal/  Medellöner för undersköterskor och vårdbiträden i landsting och  

     kommun. 
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En jämförelse med industriarbetare sammanställd från lönestatistiskt material 

från SCB visar att sjuksköterskorna hävdar sig gott jämfört med tidigare, vilket 

redovisas i tab. 5:29.  Detta material bygger på nationellt statistiskt material och 

det verkar som om manliga sjuksköterskor under de senaste åren i allmänhet har 

en förmåga att lyfta ut högre löner än kvinnliga, ty fram till 2002 tycks klyftan 

öka ytterligare mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor jämfört med mitt 

lokala material tre år tidigare. Ett annat mycket intressant förhållande som kan 

utläsas är att lönedifferenserna inom de redovisade sjuksköterskegrupperna är 

betydligt större än inom de redovisade yrkesområdena i industrin. Då könsförhål-

landena är de omvända inom dessa tre industriyrken än inom sjuksköterskekåren 

väcks en mängd spännande frågor. Kanske är det så att manligt dominerade fack-

föreningar inom industrisektorn har lärt sig jämställdhetsläxan bättre, i frågan om 

löneutjämning, än kvinnligt dominerade inom tjänstemannasektorn?  

Tabell 5:29.  Månadslöner för vissa sjuksköterskor och industriarbetare i Sverige år

                       2002. 

 YRKE     MÅNADSLÖN 2002 – 05 – 03  KVINNOR MÄN 

Sjuksköterskor           

Anestesi 21 700 23 800 

Psykiatri 20 600 21 100 

Industriarbetare 

Plåtslagare 18 300 18 900 

Filare / svarvare 18 500 19 200 

Smeder 19 000 19 700 

Källa: www.scb.se  lönestatistisk årsbok. 

De tidigare nämnda könsmässiga löneskillnaderna framgår här klart och samma 

tendens finns bland industriarbetarna. Vi kan också konstatera att i de ovan jäm-

förande yrkeskategorierna är industriarbetarna nu distanserade lönemässigt.   

Detta kan då också jämföras med det material från början av förra seklet då indu-

striarbetarna tjänade betydligt mer än sjuksköterskegruppen. (Se tidigare tab. 5:1 

och 5:2) 

Efter andra världskriget och utbyggnaden av den offentliga sektorn skapas en 

stor kvinnoarbetsmarknad speciellt inom hälso- och sjukvården. Dessa arbeten är 

låglöneyrken och är på ett sätt en förutsättning för sektorns existens och expan-

sion. Sjuksköterskorna kommer att hänföras till detta kvinnokollektiv och blir 

därmed en tjänstemannagrupp med mycket låga löner. SSF påtalar tidigt att före-

ningens medlemmar är lönemässigt fel placerade i hierarkin. Jag visar hur denna 

felaktiga löneplacering varar fram till mitten av 1990-talet, då sjuksköterskorna 

tar ordentliga kliv lönemässigt gentemot de grupper de jämför sig med inom   

hälso- och sjukvårdssektorn men också mot grupper inom det egna tjänsteman-

nakollektivet. Eva Fernvall är i mitten av 1990-talet orolig för att de social-

demokratiskt styrda landstingen skall sätta klasskampen före könskampen. Ut-
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talandet kan vid en första anblick verka svårtolkat. Gynnas den stora gruppen 

kvinnor, vårdbiträden och undersköterskor är det fråga om klasskamp, gynnas 

sjuksköterskorna rör det sig om könskamp. Uttalandet måste grunda sig före-

ställningen att det enbart är arbetarklassen som bedriver klasskamp, en föreställ-

ning som starkt kan ifrågasättas. Om det nu är så att de stora kvinnokollektiven 

gynnas lönemässigt, är detta i så fall inte en framgång i könskampen? Den oro 

som kommer till uttryck är obefogad, då landstingens klasspreferenser verkar 

ligga hos ”tjänstemannaklassen”, vilket fått till följd att sjuksköterskorna går seg-

rande ur könskampen – eller skall det vara klasskampen – ett faktum som den 

goda löneutvecklingen för sjuksköterskor i slutet av 1990-talet visar på.  Men det   

kanske faktiskt ändå är så att klasskampen kom i förgrunden såväl lokalt som  

nationellt.  

En av anledningarna till sjuksköterskornas goda löneutveckling menar jag är 

feminismens starka framväxt i det svenska samhället. Acceptansen för kvinno-

frågor på arbetsmarknaden är större idag än tidigare. Men som tidigare påpekats 

kan feminism fyllas med olika innehåll och vad jag vill visa med diskussionen 

ovan är att Vårdförbundet inte omfattas av en feminism som eftersträvar att ut-

jämna skillnaderna för stora grupper av kvinnor och inte heller att avskaffa eko-

nomins påverkan på de mänskliga omsorgsbehoven. Det är inte en feminism som 

t.ex. Lena Gemzöe förespråkar där ”[d]en feministiska frigörelsen måste vara 

emot hierarkier som visar sig i löneskillnader, kvinnors underordning, rasism och 

diskriminering.”358 Det vi bevittnar är snarare en ”historisk korrigering”, dvs. 

sjuksköterskorna får äntligen den lön de alltid anser sig ha varit förtjänade av.  

Kön ger mera lön, men bara för den egna gruppen/sociala klassen, dvs. kön ut-

nyttjas i en traditionell facklig strategi för att höja lönerna för den egna gruppen. 

Kvinna är här reducerad till sjuksköterska, medan undersköterska och vårdbiträde 

är uteslutna ur den definitionen. Feminism blir ett medel och som sådant reduce-

rat, klass verkar framstå som den viktigaste kategorin. 

Sjuksköterskekåren av idag har förbättrat sitt relativa löneläge betydligt jäm-

fört med för 40 år sedan, och utsikterna till ytterligare förbättringar är goda. Är 

det då det nya lönesystemet som är orsaken till de förbättringar som speciellt 

skett efter 1995 eller är det andra faktorer som spelat in? En orsak ges ovan men 

för att svara uttömmande på denna fråga krävs en djupare analys speciellt av de 

faktorer på den offentliga arbetsmarknaden som förändrat densamma som t.ex. 

det faktum att köparna av sjuksköterskornas arbetskraft har blivit flera. Den skri-

ande bristen på sjuksköterskor i kombination med en ny taktik, där hot om 

punktvisa uppsägningar inom vitala vårdsektorer uttalas, är naturligtvis också 

faktorer som påverkar löneutvecklingen. Men också sjuksköterskekårens envetna 

kamp med utbildningsfrågor och legitimation spelar en viktig roll. Men att enbart 

tillskriva det nya lönesystemet den relativt goda löneutvecklingen under de      

senaste åren låter sig inte göras. Det 1986 införda nya lönesystemet som till skill-

nad från det gamla bygger på en mera omfattande individuell lönesättning inne-

bär fullt utbyggt att det är på det lokala planet som marknadsanpassningen skall 

ske, vilket gör att de lokala förhandlingarna successivt kommer att få större be-

–––––––––
358 Kommunalarbetaren 2003:4, sid. 34. 
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tydelse. I de centrala förhandlingarna fastställs en minimigräns för löneuttagen 

lokalt, varefter det är upp till de lokala förhandlarna att plocka ut så mycket som 

möjligt. Kriterierna för den individuella lönesättningen varierar från klinik till 

klinik och det har skapats en mängd olika kompetensstegar och löneutveck-

lingsmodeller. Enhetschefer, klinikföreståndare och avdelningsföreståndare får 

en betydande och central roll i det nya lönesystemet, då det är med dessa de 

andra sjuksköterskorna initialt skall ha sina lönegrundande utvecklingssamtal. 

Dessa chefer måste förmodligen många gånger komma i en intressekonflikt     

genom att de både representerar arbetsgivaren och tillhör samma fackförening 

som den förhandlande sjuksköterskan. I dag börjar lönesättningssystem dyka upp 

där sjuksköterskorna bedömer varandra i samarbete med enhetschefen.359

Anestesikliniken är den klinik som genomgående ligger högst i medellöner 

och medianlöner för samtliga yrkeskategorier. Resultatet är på intet sätt överras-

kande då yrket röner hög status och är mycket specialiserat. De obefordrade 

manliga sjuksköterskorna har till en början av perioden en svag ställning löne-

mässigt, vilket såväl medellöner som kvartilindelningen visar. I slutet av perio-

den har de dock förbättrat sin position betydligt, då medellönerna ligger över   

genomsnittet och 12 av 21 män är placerade i den övre kvartilen. Bland klinik-

föreståndare och avdelningsföreståndare på anestesikliniken arbetar under hela 

undersökningsperioden enbart kvinnor. Den klinik som uppvisar de lägsta      

medellönerna och medianlönerna för män är medicinkliniken så länge den existe-

rar. Vi kan således dra den slutsatsen att medicin-tekniska yrkesområden fortfa-

rande prioriteras lönemässigt framför mera omvårdnadsinriktade yrken enligt 

Waerness kategori 2 och 3. Lokala lönepolitiska mål som genomförts är främst 

en betydande lönedifferentiering, där social position snarare än kön är avgörande 

för utvecklingen. Samtidigt är lönerna mer individrelaterade än tidigare. Till en 

början uppfattas det nya lönesystemet som en fråga om inställsamhet, men nu när 

mera fasta former är på väg att växa fram uppfattas det som mera hanterbart.360

Vad som ytterligare är glädjande att notera är att satsningen på det Vårdför-

bundet kallar ”den tredje karriären” är på väg att lyckas för några, då det visar sig 

att många obefordrade sjuksköterskor ute i verksamheten lyfter betydligt högre 

löner än vissa avdelningsföreståndare. En svag punkt i det nya lönesystemet är 

att det fortfarande finns sjuksköterskor som lyfter förhållandevis låga löner. Här 

existerar ett pedagogiskt problem att för dessa förklara lönesystemets fördelar för 

att framöver slippa diskussioner om systemets legitimitet. Fortfarande skiljer det 

dock mer än 2 000 kr i medellön mellan de båda sist nämnda yrkesgrupperna, 

vilket också är ett lönepolitiskt mål. Men det bör också påtalas att gapet i medel-

löner mellan avdelningsföreståndare och obefordrade sjuksköterskor ökar betyd-

ligt under undersökningsperioden på samtliga kliniker. Reallöneutvecklingen för 

avdelningsföreståndarna är också betydligt gynnsammare än för de obefordrade 

sjuksköterskorna. Att det nu finns individuella inslag i lönen står utom allt tvivel, 

men ibland är gränsdragningen så knivskarp att skillnaden utgör en krona på må-

nadslönen mellan två sjuksköterskor på samma arbetsplats. Lika lön för lika    

–––––––––
359 Du & jobbet 2002:8, sid. 8 ff. 
360 Intervju nr. 3. 
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arbete har spelat ut sin roll, ty det finns inte längre några sjuksköterskor som har 

lika arbete. Utan minsta detalj är numera lönerelaterad.  

Förutsättningarna finns till mycket höga löner men kräver då att sjuksköters-

kan vänder sig bort från patientarbetet och exempelvis satsar på en administrativ 

karriär, en väg som kan vara nog så osäker beroende på statsmakternas vankel-

mod, vilket kommer att belysas längre fram. Den specialisering som sker inom 

svensk sjukvård splittrar upp sjuksköterskekåren i en mängd olika specialistom-

råden. På Lunds lasarett finns 1850 två specialområden, medicin och kirurgi, 

som fram till 1968 utökas till 32, och sjuksköterskor är yrkesverksamma i de 

flesta.361 Det som vi så många gånger uppfattar som modernitet vilar ofta på 

gamla tankar. Adam Smiths tankar om arbetsdelning följs nu upp av Charles 

Babbage tankar om lönedifferentiering, där de företagsekonomiska fördelarna 

med en arbetsdelning först uppnås med en differentierad lönesättning.362 Intres-

sant är ju att jämföra med Florins forskning som visar att redan 1906, när lika-

lönsprincipen ges upp inom läraryrket, fick de manliga lärarna högre löner än de 

kvinnliga. Den manliga hegemonin var starkare i den tidens samhälle än idag, 

men den är tydligen fortfarande så stark att historien eventuellt kan vara på väg 

att upprepas och denna gång i ett yrke dominerat av kvinnor och i ett samhälle 

som genomsyras av jämställdhetssträvanden. Tendenser till detta kan i den lokala 

undersökningen främst finnas bland de obefordrade sjuksköterskorna, där vi ser 

att medellönerna för männen 1999 är något högre än kvinnornas på samtliga kli-

niker. Men också på den psykiatriska klinik där det arbetar manliga avdelnings-

föreståndare 1999 är medellönen för dessa något högre än för sina kvinnliga kol-

legor.  

 Det kan fastställas en lätt tendens till att männen tenderar att få bättre löner än 

kvinnorna i den lokala undersökningen. Senare undersökningar gjorda av såväl 

Region Skåne som SCB visar också att skillnaderna mellan män och kvinnor 

inom samma yrkesområde snarare ökar än minskar sedan början av 1990-talet.363

På det lokala planet visar det sig att några kvinnor dragit vinstlotter, men det   

beror inte på att de är kvinnor (könsperspektivet) utan på att den sociala skikt-

ningen bland sjuksköterskorna ökat (ökad arbetsdelning, ökad hierarkisering) 

och att några kvinnor gör karriär på klinikerna (social position). På den nation-

ella arenan är det vårdbiträden och undersköterskor som är förlorarna. Å andra 

sidan finns en svag tendens till gynnande av männen bland de obefordrade sjuk-

sköterskorna som kanske skulle kunna tyda på att Vårdförbundet är på väg att ge 

upp könskampen inom den egna organisationen. Detta, att ge män högre lön, kan 

å andra sidan vara en strategi för att hålla kvar männen i själva vårdarbetet, något 

som en av mina informanter framhåller. Skillnaderna i löner mellan män och 

kvinnor inom respektive yrkesgrupp är inte så stora och några långtgående slut-

satser kan inte dras utan måste lämnas till framtida forskning.  

Ett intressant resultat i undersökningen är att det är kvinnor som klättrar i     

hierarkin. Germund Hesslow skriver i Svenska Dagbladet den 22 december 1994 

–––––––––
361 Anell & Claesson, sid. 31. 
362 Gustafsson, sid. 415, se även Olsson (1980), sid. 31 f. 
363 Sydsvenska Dagbladet 020518, sid. 1 och 4 samt www.scb.se, lönestatistisk årsbok 020503. 
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med rubriken Män är mer energiska i karriärstegen och framhåller där att män i 

regel är starkt överrepresenterade i politiska, ekonomiska och opinionsbildande 

hierarkier när det gäller makt och statuspositioner. Men detta förhållande verkar 

även gälla verksamheter som utövas av kvinnor och så lyfts fram att världens 

förnämsta kockar är män och att den förnämste företrädaren för broderikonst är 

man.364 I min undersökning är det dock inte männen som gör karriär utan kvin-

norna. På de kliniker där vårdenhetschefer finns är samtliga kvinnor och så länge 

klinikföreståndartjänsterna existerar är det bara på psykiatriska och medicinska 

klinikerna som män tar plats. När det gäller avdelningsföreståndarna är det en-

dast på den psykiatriska kliniken som män arbetar på denna nivå, om vi bortser 

från den man som arbetar som avdelningsföreståndare på den psykogeriatriska 

kliniken 1990.   

SCB:s husorgan VälfärdsBulletinen konstaterar, angående reallöneutveckling-

en, att ” d en årliga ökningen mellan 1995 och 1999 var i genomsnitt nästan 5 

procent.”365 De flesta yrkesgrupper i den lokala undersökningen pendlar omkring 

värdet för detta riksgenomsnitt men det finns dock några avvikande siffror som 

kan vara värda att notera. Avdelningsföreståndarna och de obefordrade sjukskö-

terskorna på anestesikliniken har en reallöneutveckling som är 38,6% respektive 

25,9%, dvs. betydligt över riksgenomsnittet, då undersökningsperioden i mitt fall 

är fyra år. Däremot är de obefordrade sjuksköterskornas reallöneökning på den     

psykogeriatriska kliniken mycket låg med endast 16,9%.   

Den lokala undersökningen ger två resultat som jag tycker bör betonas. För 

det första är det kvinnor som tycks göra karriär på de administrativa posterna, 

avdelningsföreståndare, klinikföreståndare och vårdenhetschef. Vi kan också se 

att det är på dessa poster som löneutvecklingen varit mest gynnsam och denna 

goda utveckling har således främst kommit en viss grupp kvinnor till del. Det är 

den grupp som Lindgren karakteriserar som  

…systrar som vill göra någon form av karriär, som vill utveckla 

sig personligt genom att få nya uppgifter och mer utbildning. De är 

självständiga och menar att arbetet är det viktiga i livet även om 

det periodvis måste stå tillbaka för till exempel småbarn. De riktar 

därför in sitt intresse på sina överordnade framför sina medsystrar. 

De vill gärna närma sig läkarna och föredrar att se sig som viktiga 

medlemmar i ett ’teamwork’. De bevakar sina chanser och håller 

sig framme när något är på gång.366

För det andra att det finns en tendens till att några män bland de obefordrade 

sjuksköterskorna lyfter något högre löner än sina kvinnliga kollegor. Denna ut-

veckling tyder kanske på att det är så, som en av de manliga sjuksköterskorna ger 

uttryck för i en intervju, att män som satsar på avdelningsrelaterad verksamhet 

och är djupt engagerade i vårdarbetet och omsorgen gynnas lönemässigt av det. 

–––––––––
364 Svenska Dagbladet 941222. 
365 VälfärdsBulletinen 2001:1, sid. 18. 
366 Lindgren (1992), sid. 42. 
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Kapitel 6 

Professionaliseringsprocessen, karriärer och 
kompetensstrider 

Inledning

I 1800-talets svenska bondesamhälle är hushållet en viktig sfär för produktion av 

allehanda nyttigheter. Men i och med övergången till ett samhälle med en mera 

marknadsinriktad ekonomi överförs mycket av produktionen till lönearbete utan-

för hemmen. Även delar i den reproduktiva sfären förs över till lönearbete utan-

för hemmet och har idag utvecklats till en nödvändighet, dvs. ”…det som idag är 

en nödvändig förutsättning för att den samhälleliga produktionsfaktorn som finns 

i form av arbetskraft ska kunna reproduceras från generation till generation, repa-

reras och vidmakthållas på modern nivå.”367 I och med denna process blir enskil-

da yrken, yrkesidentitet och yrkesorganisering viktigare. Olika yrken kommer att 

utveckla olika strategier för att utveckla och skydda sig mot andra yrkesgrupper 

men även mot statligt ingripande. Professioner som är synnerligen framgångsrika 

i sina strategier och i det närmaste kommer att betraktas som idealtyper inom 

professionaliseringsforskningen är advokatyrket och läkaryrket.368 Läkarna blir 

speciellt intressanta för detta avsnitt då de är så nära relaterade till sjuksköterske-

yrket. Utgångspunkterna för de båda yrkesgrupperna är dock olika, då det ena 

yrket i sin professionalisering domineras av män och det andra av kvinnor.  

Professionaliseringsforskningen utvecklas efter tre huvudlinjer. Den första 

skiljer mellan professionella och andra yrkesgrupper och anser att vissa kriterier 

kan urskiljas som separerar de förstnämnda från de övriga. Den andra betonar 

däremot ”…professionaliseringsprocessen och de strategier som yrkesgrupper 

utvecklat för att avgränsa ett yrkes- och kunskapsområde.”369 Den tredje gruppen 

har pekat på professionernas plats i samhällen som utmärks av klass- och köns-

skillnader och av ojämlik produktionskontroll. Jag kommer i det följande att i 

–––––––––
367 Elzinga, sid. 130 
368 Selander, sid. 14. 
369 Selander, sid. 14 
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huvudsak relatera till forskning som härrör från den första och andra linjen dock 

utan att den tredje utelämnas, då denna, som tidigare framhållits, utgör en av 

grundbultarna i denna avhandling.  Det som främst fokuseras är sjuksköterske-

kårens professionaliseringsprocess, dvs. det sätt på vilket gruppen kommer att 

inmuta sitt yrkes- och kunskapsområde. Ett dylikt sätt brukar inom den andra 

forskningsinriktningen benämnas social-closure och syftar då till gruppens för-

sök att maximera det egna resurstillskottet samtidigt som andra grupper stängs 

ute.370 Jag ansluter mig till detta synsätt och mera specifikt till Frank Parkins be-

greppspar exclusion – usurpation. Med ”exclusion” menas att en yrkeskår ute-

stänger andra genom att den kontrollerar utbildning och legitimation för yrket. 

Detta innebär att yrkesgruppen samtidigt får kontroll och tolkningsföreträde 

inom sin verksamhet. Genom att utestänga konkurrenter sker också en överord-

ning, och usurpation innebär att den underordnade yrkesgruppen försöker till-

skansa sig förmåner och rättigheter från en annan överordnad grupp. Läkare har 

använt sig av den förstnämnda strategin för att avgränsa sitt revir och utestänga 

andra konkurrenter, bl.a. sjuksköterskor.371 Det går en skarp skiljelinje mellan 

dessa strategier och hur de tillämpas av olika yrkesgrupper, och Lena Milton 

menar att 

[e]n grupp som tillämpar exclusion använder oftast lagliga strate-

gier och planerar i samförstånd med  styrande organ, medan usur-

pation innebär utåtriktad mobilisering, som strejker och demon-

strationer. De senare metoderna är mera typiska för arbetarfacken 

än för grupper med professionella ambitioner. Dessa använder sig 

hellre av  examensmeriter och yrkeslegitimationer för att utestänga 

andra.372

Milton menar också att yrkesgrupper kan använda sig av båda strategierna, s.k. 

dual closure. Detta kan ske med utgångspunkt från en strategi i taget eller utifrån 

båda samtidigt, och hon pekar på att den sistnämnda strategin inte är ovanlig i 

svenska sammanhang. Ett sätt är att utifrån en usurpationsstrategi skaffa sig vissa 

förmåner och att sedan utifrån dessa tillämpa en exclusionstrategi. Milton anser 

att sjuksköterskor och barnmorskor har använt sig av en omvänd strategi, dvs. 

först tillämpat en exclusionstrategi för att senare övergå till demonstrationer och 

strejker.373

Samhällen förändras och med dem också yrkesgruppers ställning på en        

arbetsmarknad. Kriterierna för vad som utgör en profession förändras därför ock-

så, vilket professionaliseringsforskningen tydligt visar på.374 I en svensk kontext 

utgör efterkrigstiden och byggandet av välfärdsstaten en vändpunkt för många 

yrken. Jag kommer i det följande att utgå från två påståenden inom professionali-

–––––––––
370 Selander, sid. 16 f. 
371 Selander, sid. 16. 
372 Milton, sid. 34. 
373 Milton, sid. 34. 
374 Brante, sid. 37 ff. 
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seringsforskningen i min undersökning av sjuksköterskeyrkets professionalise-

ringsprocess. För det första Klas Åmarks som framhåller att  

[i] historieskrivningen om dessa [tjänstemännens intresseorganisa-

tioner] har man tidigare ofta utgått från jämförelsen med arbetar-

nas fackföreningar och med vad som komma skulle, dvs tjänste-

mannafackföreningar, och man talar, i kanske omedvetet ned-

låtande termer, om de tidiga tjänstemannafacken som kamrat-

föreningar, som inte var mogna eller medvetna nog att ta upp de 

centrala intressemotsättningarna mot arbetsgivarna. Betraktar man 

tjänstemännens intresseorganisering i professionaliseringsteorins 

ljus blir bilden en annan: De organisationsmönster man ville efter-

bilda var inte fackföreningarna, utan de professionella organisa-

tionerna, med deras status- och closurestrategier.375

Jag menar att sjuksköterskekåren i sina professionaliseringssträvanden till en 

början i huvudsak sneglar på den ställning som läkarkåren uppnår. Läkare-

sällskapet grundas redan 1807, och när SSF bildas 1910 är läkaryrket redan     

etablerat som en profession grundad på vetenskaplighet, akademisk examen men 

också med höga inhängnader kring yrket.376

Det andra påståendet grundar sig på att professionerna anses utgöra en del av 

kapitalistklassen och att dess viktigaste egenskap för att upprätthålla en makt-

position är kunskap.377 Det senare kompletteras med ett påstående av Elzinga, 

som menar att 

[d]et är mera meningsfullt att hålla fast vid en analys som ser de 

professionella som tillhörande ett mellanskikt där vissa delar ingår 

i det vi tidigare, med Poulantzas, identifierade som ett nytt små-

borgarskap, medan stora delar av t ex. den yrkesgrupp [sjuk-

sköterskorna] /…/ står arbetarklassen nära i mångt och mycket.378

 I det följande skall jag med nedslag i sjuksköterskeyrket under 1900-talet för-

söka visa på några utmärkande drag i sjuksköterskornas professionaliserings-

process. Det är främst en fokusering på kårens inställning till grundutbildning 

och vidareutbildning, då jag anser att ett genomgripande tema i kårens strategi är 

ett ständigt propagerande för en välutbildad och för samhällets vårdbehov väl-

anpassad sjuksköterskekår. Det finns också en föreställning inom professionali-

seringsforskningen som menar att yrkesutövarna själva skall producera den kun-

skap som rör deras yrkesutövning, ett förhållande som speciellt kommer att      

–––––––––
375 Åmark, sid. 102. 
376 Åmark, sid. 94 ff. 
377 Åmark, sid. 90. 
378 Elzinga, sid. 134. 
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fokuseras.379 Men här kommer även karriärvägar inom sjuksköterskekåren att 

uppmärksammas, en för kåren frustrerande fråga då man anser att   

[i] diskussionerna om sjuksköterskebristen och sjukvårdskrisen 

nämns då och då sjuksköterskornas ringa möjligheter till  

befordring som en negativ faktor när det gäller rekrytering till  

utbildning och arbete i sjukvård. /…/ Sjuksköterskorna är och  

har alltid varit intresserade av möjligheten till befordran och av  

att deras arbete görs mera attraktivt.380

I denna artikel i Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor (TfSs) från 1968, som be-

handlar den administrativa konflikten mellan läkare och sjuksköterskor, fastslår 

SSF:s bitr. studiesekreterare detta enkla samband. Hon propagerar för en ut-

byggd utbildning som skulle öppna upp vägar för sjuksköterskor att söka tjänster 

inom sjukhusadministrationen såsom intendent, personalchef eller sjukhusdirek-

tör. Vi kan idag konstatera att så högt som artikelförfattaren ställde förväntning-

arna har sjuksköterskorna inte nått, men avsevärda framsteg har  gjorts sedan   

artikeln skrevs. I föregående kapitel framgår att kvinnor uppnått ledande positio-

ner på de undersökta klinikerna vid UMAS och att löneutvecklingen för sjukskö-

terskor i arbetsledande ställning varit mycket god under senare delen av 1990-

talet. Den administrativa befordringsgången är dock enbart ett av de alternativ till 

karriär som en sjuksköterska idag har att välja mellan. Övriga områden där möj-

ligheter till karriär föreligger är inom pedagogiken, forskningen och fackföre-

ningen. I detta kapitel kommer administrativa, pedagogiska och fackliga karriä-

rer att behandlas.   

Karriär är dock ett begrepp som kan omfatta en mängd olika tolkningar, varför 

jag börjar med en kort bakgrundsorientering. Redan nu skall dock framhållas att 

vad som brukas benämnas ”den tredje karriären”, dvs. utveckling och kompe-

tenshöjande åtgärder inom det egna specialistområdet, inte kommer att beröras. 

Här rör det sig explicit om grupper som rör sig bort från det direkta patient-

arbetet men som fortfarande kan antas ha kvar ståndpunkten att de ”tycker om att 

arbeta med människor”.381 Dessa karriärvägar karakteriserar Anna Christensen 

som ”flykten från patienten” just därför att verksamheterna leder bort från det 

faktiska omvårdnadsarbetet. Ju högre upp i hierarkin en sjuksköterska befinner 

sig desto mindre blir patientkontakten.382

Vad menas då med att göra karriär? Begreppet karriär är på intet sätt entydigt. 

Sociologen Douglas T Hall anser att begreppet kan ges fyra olika betydelser. 

Den första och mest förekommande betydelsen är när karriär ses som en beford-

–––––––––
379 Selander, sid. 113. 
380 TfSs 1968:1, sid. 9. 
381 Detta är de vanligaste svaren jag fått i mina intervjuer om varför informanten börjat arbeta som  

     sjuksköterska. Se även Carlsson & Bergknut, i vilken 40% av de tillfrågade männen uppgav    

     svaret: intresse för  människor. 
382 Kommunalarbetaren 1989:16, sid. 14. 
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ring i en hierarkisk organisation. I detta avancemang ligger en positiv värdering, 

medan en degradering ses som något negativt. Den andra betydelsen rör yrken 

med klart utstakade möjligheter till ett avancemang. Den tredje och den fjärde 

betydelsen är främst relaterade till beteendevetenskapen och de är kopplade till 

en persons arbetslivshistoria. Den tredje är fokuserad på individen och dennes 

subjektiva uppfattningar av sina olika yrken och tar egentligen ingen större hän-

syn till positionen i yrket. Den fjärde betydelsen behandlar individens motiv och 

förväntningar på sitt yrke i relation till de rollförväntningar som finns på det-

samma.383 Denna undersökning tar sitt avstamp i den första definitionen av be-

greppet, och jag skall alltså ur ett könsperspektiv försöka analysera sjuksköters-

kors karriärmöjligheter inom en hälso- och sjukvård som fortfarande uppfattas 

som hierarkiskt uppbyggd.384 Möjligheterna för sjuksköterskorna till karriär har 

fluktuerat under undersökningsperioden, ett faktum som är relaterat till vad   

Gustafsson karakteriserar som att ” d en kategori som ligger före i organisering-

en av de egna intressena och som befinner sig närmast makt- och förvaltnings-

centra kan bestämma spelreglerna.”385 Förutom de positiva värderingar som är 

förknippade med ett avancemang finns ofta även ett monetärt incitament.  

C-G Hansson behandlar organisationer och organisationsteorier på ett för-

tjänstfullt sätt i sin avhandling Fackliga karriärer. Jag skall kortfattat lyfta fram 

några av de resonemang han för och som har relevans för min undersökning. 

Han börjar med att konstatera att organisationer kan betraktas på många olika 

sätt och tar därefter sin utgångspunkt i en definition av Talcott Parsons där orga-

nisationer ses ”…som mänskliga gruppbildningar vilka bildats med avsikt att nå 

vissa mål.”386 Det är en definition som är tillämbar på de områden jag behandlar 

i detta avsnitt, fackföreningen och sjukhusorganisationen och de möjligheter 

sjuksköterskorna har att göra karriär inom dessa. Organisationer åskådliggörs 

ofta i form av pyramider men Hansson anser att vi i enlighet med Edgar Schein 

borde se strukturen som en kon. Tanken är att organisationen ses som ett antal 

tårtbottnar staplade på varandra och i varje tårtbotten finns ett centrum. På detta 

sätt kan vi lättare beskriva olika rörelser i en individs karriär. Det finns tre olika 

möjligheter till avancemang: en vertikal, en radial och en cirkulär. Ett vertikalt 

avancemang innebär således en förflyttning mellan två tårtbottnar, ett radialt    

innebär en förflyttning mot eller från centrum inom samma tårtbotten, medan en 

cirkulär förflyttning skulle beskriva en arbetsuppgiftsförändring inom samma 

tårtbotten.387 Med exempel från sjukhusvärlden skulle en sjuksköterska som 

avancerar från att ha varit avdelningsföreståndare till att bli klinikföreståndare 

vara ett exempel på ett vertikalt uppåtstigande. Ett radialt uppåtstigande sker när 

en sjuksköterska på avdelningsnivå avancerar till gruppledare. Slutligen är en 

klinikföreståndare som byter klinik ett exempel på en cirkulär förflyttning. För 

individen innebär i regel en vertikal förflyttning en förlust radialt, då den nya   

–––––––––
383 Hansson, sid. 33 f. 
384 Franssén, sid. 13. 
385 Gustafsson, sid. 404 samt Lannerheim, sid. 67 ff. 
386 Hansson, sid. 31. 
387 Hansson, sid. 31f. 



169

positionen inte har samma centralitet som den gamla. Den fackliga karriären för 

sjuksköterskor skulle då omfatta tre tårtbottnar, en lokal, en regional och en     

nationell nivå, medan den administrativa innehåller två. 

De möjligheter en organisation har till kontroll av de deltagande individerna 

utgörs av fysiska, materiella eller symboliska påverkansmedel. De fysiska är 

maktmedel uttryckta som tvång eller hot om våld, och exempel på detta skulle 

kunna vara Socialstyrelsens möjlighet att dra in en sjuksköterskas legitimation. 

De materiella är relaterade till penningutfall och de symboliska är kopplade till 

en normativ funktion. Det sistnämnda medlet vill skapa gemensamma normer 

och värderingar bland deltagarna i organisationen och ett exempel på detta är 

försöken att skapa ”vi-känsla” i arbetsgrupper och organisationer. Effektivitet 

kan vara ett värde att samlas kring och kan då få utslag som på UMAS, där ope-

rationsavdelningarna enligt en överläkare borde ta lärdom av Formel 1. Han an-

ser att personalen genom att göra ett gott arbete och vara effektiva blir mera    

nöjda och kommer på så sätt att må bättre. Detta kan uppnås så här:  

Med influenser från motorsport och flygplatser hoppas Univeritets-

sjukhuset Mas korta sina operationsköer. Upp emot 1 500 fler ope-

rationer om året räknar man med att kunna genomföra. Idén kom-

mer ursprungligen från en Formel 1-tävling på tv, där /…/   note-

rade hur mekanikerna bytte däck på racerbilarna på ett par    se-

kunder. – Vi borde lära oss av dem /…/ Och så blir det. /…/   De-

ras verksamhet anpassar sig efter kunderna, inte tvärtom. Om man 

tittar på när ett flygplan landar kan man se att alla vet vad de ska 

göra, på en gång. Så borde det vara kring en operation också. Att 

byta patienter i en operationssal borde inte vara svårare än att byta 

passagerare på ett flygplan, /…/ - En flygplats och ett sjukhus på-

minner om varandra på det sättet att det handlar om människor.388

När det gäller fackföreningar i den svenska kontexten är det främst den tredje   

varianten som praktiseras. LO-förbunden strävar efter en politiskt ideologisk 

ståndpunkt, medan akademikernas och tjänstemännens fackföreningar efter-

strävar en normativ uppslutning i yrkesfrågor.389

I de olika organisationerna kommer det att utvecklas olika kulturer och enligt 

vissa sociologer kan två parallella system urskiljas inom organisationer, ett      

sociostrukturellt system och ett kulturellt.390 Organisationens formella upp-

byggnad, strategier, handlingsmönster och beslutsordning utgör det socio-

strukturella systemet. I detta kan vi finna organisationens formella uppsättning 

av målsättningar, rekryteringsförfaranden, utbildningsprogram, maktstruktur, 

motivations- och belöningsmönster samt kontrollmekanismer. När det gäller det 

kulturella systemet omfattas detta av organisationens ideologiska föreställningar, 

värderingar och myter. Utifrån dessa kommer vanemässiga beteenden och   ritua-

–––––––––
388 SDS 011114, sid. C 1. 
389 Hansson, sid. 33. 
390 Hansson, sid. 36.  
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ler att utvecklas. Från det kulturella systemet kommer även sådana företeelser 

som jargong, legender, talesätt och olika metaforer som används om organisatio-

nen att utvecklas. Uttryck för det kulturella systemet blir logotyper, organisa-

tionssymboler samt även organisationsbyggnaders arkitektur. Det viktigaste blir 

dock  mötet mellan individ och organisation, och 

(d)e individer som kommer in i en organisation för med sig per-

sonlighet och kognitiv förmåga. Deras kunskaper, kompetens, vär-

deringar, motiv, behov och förväntningar möter organisationens 

struktur och kultur. Från organisationen riktas förväntningar mot 

individen att tillägna sig innebörden i de strukturella och kulturella 

systemen för att kunna orientera sig i organisationen och bidra 

med ett fungerande arbete. I den inledande yrkeskarriären återfinns 

en inneboende socialisering som leder fram till initiering i yrket. 

Initiering eller övergång till en position med högre status markeras 

ofta med någon form av passerritual vars form genererats av det 

kulturella systemet. Det emotsedda resultatet från organisationen 

är ett individuellt målinriktat handlande som också uttrycker orga-

nisationens kollektiva mening.391      

I processer som beskrivits ovan blir naturligtvis också en egenskap som kön vik-

tig, och det kan inte nog betonas, att det måste te sig något annorlunda att kom-

ma till en organisation som är väl befolkad av det egna könet än att t.ex. komma 

som ensam man och träda in i en organisation med enbart kvinnor. Förutsätt-

ningarna för att göra karriär måste också te sig annorlunda. Vi skall nu försöka se 

hur manliga sjuksköterskor upplever sin situation i kontakten med ett yrke som 

har haft och har en stark feminin prägel. Som en arbetshypotes kan jag kanske 

göra gällande att män försöker skapa sig en nisch inom sjuksköterskeyrket, där 

den maskulina identiteten blir synligare. Utvecklingen i Sverige blir möjligen 

som i  

…countries that have larger percentages of men in the nursing pro-

fession, such as Australia, do so only because the highly technical 

areas in which male nurses work have been successfully demar-

cated and distinguished from the caring, nurturing work of the 

’feminine’ nurse.392

De följande avsnitten i kapitlet är inte renodlade utan är ett försök att visa på hur 

manliga strategier utvecklas inom sjuksköterskeyrket. Den observante läsaren 

kommer att märka att vissa överlappningar sker med tidigare kapitel men att 

också vissa aspekter belyses som primärt ej har med karriärmöjligheter att göra.  

–––––––––
391 Hansson, sid.37. 
392 Williams, sid. 142 
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Pedagogiska och administrativa karriärer. Akt I 

I slutet av 1800-talet finns inom sjuksköterskeyrket några titlar som indikerar ett 

avskiljande från de rent sjukvårdande uppgifterna: husmor, instruktionssköterska 

och översköterska. Översköterskesystemet som till en början tillämpas på svens-

ka sjukhus innebär att en välutbildad sjuksköterska anställs för att handha såväl 

administrativa som sjukvårdande uppgifter. Bristen på välutbildade sjuksköters-

kor gör att översköterskan i regel är den enda med adekvat utbildning. Gränsen 

mellan den senare införda benämningen husmor och översköterskan är ofta 

flytande. På vissa lasarett är det så att tjänsten som husmor kan innehas av kvin-

nor utan sjuksköterskeexamen. I dessa fall fyller husmor endast en administrativ 

funktion som personalchef för underställd personal samt som förråds- och inven-

tarieförvaltare.393 Den svenska sjukvården börjar redan vid denna tid splittras 

upp i en administrativ en sjukvårdande hierarki.394 Översköterskesystemet  varar 

fram till 1918, då det sista lasarettet avskaffar denna tjänstebeteckningen.395

När översköterskesystemet är överspelat kommer husmor att bli den helt     

dominerande benämningen för den tjänst som nu och framgent endast omfattar 

administrativa göromål, och som efter 1920 endast reserveras för kvinnor med 

sjuksköterskeutbildning. I vissa fall kombineras tjänsten som husmor med tjäns-

ten som föreståndarinna för en befintlig sjuksköterskeskola på samma lasarett.396

I och med att antalet utbildade sjuksköterskor ökar kring förra sekelskiftet kan 

fler och fler anställas på avdelningsnivå och avdelningssköterskan blir nu den 

som bär upp det egentliga sjukvårdsarbetet. På 1920-talet inrättas på vissa håll 

tjänster som assistentsköterskor och därmed finns det två sjuksköterskor dagtid 

på samma avdelning. Från slutet av 1800-talet börjar de stora sjuksköterske-

skolorna att införa instruktionssköterskor och tanken är att dessa skall vara en 

sammanbindande länk mellan det praktiska och det teoretiska i utbildningen. 

Den  teoretiska delen kommer dock att utvecklas till den dominerande i yrkets 

fortsatta utveckling. Sophiahemmet är först med en instruktionsskötersketjänst 

1892 och därefter följer de stora sjuksköterskeskolorna.397

Någon specifik utbildning av de blivande husmödrarna och instruktionsskö-

terskorna finns inte till en början utan den som anses mest lämpad tillsätts.     

Kravet på en formaliserad utbildning väcks dock tidigt inom kåren och i slutet av 

1910-talet startar SSF en försöksverksamhet efter utländsk förebild. Den första, 

tidigare nämnda, fortsättningskursen den så kallade försökskursen äger rum 1917 

och varar mellan den 1 februari och den 15 mars. Kursen lockar elva sjuk-

sköterskor och kan genomföras mycket tack vare en privat donation.398 Bland de 

ämnen som står på dagordningen kan märkas etik, pedagogik, statskunskap,     

läkemedelslära, sjukhusförvaltning och personalrekrytering. Förutom en teore-

–––––––––
393 Bohm, sid. 88. 
394 Gustafsson, sid. 298 ff. 
395 Dillner, sid.26. 
396 Dillner, sid. 30. 
397 Dillner, sid. 35 f. 
398 Bohm, sid. 89. 
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tisk förkovran håller eleverna provlektioner och praktiserar ett par veckor på ett 

sjukhus. Redan i den andra kursen framförs önskemål om att utbildningen skall 

delas upp i två separata kurser. Detta förslag om en kurs för husmödrar och en 

för instruktionssköterskor kommer dock att genomföras långt senare. En av del-

tagarna i kursen är en gammal bekant, Karin Elfversson, som senare kommer att 

förestå fortsättningskurserna och även bli rektor för verksamheten.399 Kriterierna 

för att delta i kursverksamheten är att sjuksköterskorna utbildats på en av de   

stora sjuksköterskeskolorna, fem års praktik, goda referenser om lämplighet samt 

ligga i åldersspannet 27 till 38 år.400 Från det sistnämnda kriteriet får dock många 

dispens, ett förfarande som framöver blir vanligt, då kurserna till en början är 

svåra att fylla.401 De planerade kurserna efter 1917 måste också avlysas på grund 

av för få sökanden och det är först 1922 som en ny kurs kommer till stånd. Pro-

blemet nu och framöver är hur finansieringen av kursdeltagandet skall lösas. Till 

en början är det mycket tack vare privata donationer, privat finansiering och väl-

villiga sjukhusstyrelser som ger sina sjuksköterskor lön under utbildningstiden, 

som kurserna kan genomföras, längre fram blir SSF alltmer beroende av statliga 

bidrag.402  Till fortsättningskursen 1923 gör SSF en uträkning om vilka kostnader 

en månads vistelse i Stockholm drar med sig för deltagarna och kalkylerar med 

följande kostnader: 

hyra för rum……………………………………. 60:-

 middag à 2 kr…………………………………… 60:- 

 mat morgon och kväll…………….……………. 75:- 

 spårvagnspengar………………….……………. 30:- 

 tvätt……………………………………………..    4:50 
   --------------------------- 

            Kronor   229:50403

Kursen 1923 varar tre månader och en sjuksköterskas lön ligger vid denna tid-

punkt kring c:a 1 000 kr/år. Det ekonomiska avbräcket för en sjuksköterska vid 

ett deltagande i kursen är således omfattande, men Medicinalstyrelsens bidrag, 

ett stipendium på 5 000 kronor, måste ha underlättat, ty 23 deltagare anmäler sig 

till kursen. SSF kommer att bedriva utbildning av husmödrar och instruktions-

sköterskor fram till 1958, då utbildningen övergår i statlig regi.404 Tabell 6:1    

visar antalet kurser och antalet deltagare genom åren samt några viktiga iakt-

tagelser. När kurserna överlämnas till staten omfattar de nio månaders utbildning 

varav två eller tre månader utgör hospitering..405

–––––––––
399 Bohm, sid. 90. 
400 Bohm, sid. 90 
401 Bohm, sid. 143 
402 Bohm, sid. 143 samt 353. 
403 Bohm, sid. 146. 
404 Bohm, sid. 145 samt 375. 
405 Bohm, sid. 368 f. 
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Tabell 6:1.  Antalet vidareutbildade sjuksköterskor i SSF:s fortsättningskurser 

År Antal Kort information År Antal Kort informa-

tion

1917/ 

1918 

11 1942 vt 

1942 ht

20

21

1922 13 Tre diakonissor del-

tog. Kurstid: 2 mån. 

1943 vt 

1943 ht

20

20

1923 23 Statliga bidrag utgår 1944 18 Kurstid: 6 mån. 

1924 19 Tremånaders kurs 1945 21

1925 13 1946 32 Delas i husmors- 

och  lärarlinje 

1926 - Inställd, nordisk SSK 

kongress i Sthlm. 

1947 33

1927 14 1948 34 Varav 6 ssk 

från Österrike 

1928 12 1949 32 Kurstid: 9 mån 

1929 15 1950 33

1930 - Inställd, få sökanden 1951 33

1931 28 Rebellkursen 1952 33

1932 29 Inga statliga bidrag 

utgår 

1953 32 Två lärarkurser,  

 en i Göteborg 

1933 - Inställd då SSF  

omorganiseras 

1954 29 Två lärarkurser  

i Sthlm. 

1934 29 1955 

lub

adm* 

   16  

   16 

Göteborg 

1935 26 1956 

lub adm 18

    12 

1936 30 1957 

lub 

adm 

18

13

1937 27 1958 15 En extra lub kurs 

1938 vt 

1938 ht 

22

24

1939 vt 

1939 ht 

21

22

1940 22

1941 vt 

1941 ht 

20

20

TOTAL  959 

Källa: Bohm samt SSF:s arkiv, Seriesignum Ö 1 Volym nr. 9, TAM.
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1951 döper föreningen om kursverksamheten till Svensk sjuksköterskeförenings 

institut för högre utbildning av sjuksköterskor, och rektor blir Karin Elfversson 

som alltsedan 1937 är kursledare för fortsättningskurserna Under fyrtio år bedri-

ver således SSF den högre utbildningen av sjuksköterskor i Sverige. Fortsätt-

ningskursen blir en plantskola för många av föreningens ledare men också ett   

forum för att sprida föreningens ideologi. Speciellt det inslag av diskussionsöv-

ningar som införs 1923 och som följer med till slutet ger en god möjlighet till 

påverkan, men också att urskilja ledarämnen. Men det visar sig också att diskus-

sionsövningarna kan användas i oppositionellt syfte. Den i kapitel 1 redan nämn-

da s.k. Rebellkursen, 1931 års kurs, kan genom att föra upp lönefrågan på dag-

ordningen skapa en sådan turbulens i föreningen att den dåvarande ordföranden 

Bertha Wellin avgår och att föreningen 1933 ombildas till en mera fackföre-

ningslik organisation.406

Fortsättningskurserna fyller en viktig roll i sjuksköterskornas professionalise-

ringsprocess, ty det är den egna organisationen som fastlägger kursernas innehåll 

och på så sätt kontrollerar föreningen också i stora delar utbildningen även om  

Medicinalstyrelsen måste godkänna kursplanerna.407 En stor del av undervis-

ningen förmedlas av sjuksköterskor medan medicinskt relaterade ämnen lämnas 

åt läkarna. Denna kunskapsfördelning kan sedan sägas råda ända fram till slutet 

av 1970-talet.408 Genom att sjuksköterskorna arrangerar kurserna kan SSF tidigt 

ange inriktningen för kurserna och yrkesutvecklingen samtidigt som föreningen 

kan påverka utvecklingen i en för föreningen gynnsam riktning innan staten 

blandar sig i utbildningen.409 Som tidigare påpekats fungerar också kurserna som 

idéspridare för SSF och de diskussionsövningar som förekommer bär ofta en 

prägel av ideologiska och moraliska spörsmål som i akt och mening är ämnade 

att fostra framtida sjuksköterskor.410 Föreningens dominans över den högre ut-

bildningen av sjuksköterskor kan i det närmaste sägas vara total. 

Förutom fortsättningskursen håller SSF även i en repetitionskurs för sjukskö-

terskor. Dessa kurser är ämnade att uppdatera sjuksköterskan i de senaste land-

vinningarna inom läkarvetenskap och sjukvård. Den första kursen hålls 1911 i 

Stockholm, med ett deltagande av tvåhundra svenska sjuksköterskor, och varar 

en vecka. Den första repetitionskursen utanför Stockholm går av stapeln i Göte-

borg 1927. Efter omorganisationen 1933 kommer kurserna att anordnas av       

lokalavdelningarna och sväller till jättearrangemang, där t.ex. 1936 års kurs sam-

lar 640 sjuksköterskor. Fram till 1951 hålls c:a femton repetitionskurser för att 

därefter komma att avlösas av mera specialistbetonade kurser samtidigt som  

också studiedags- och konferensverksamheten utvecklas.411 Repetitionskurserna 

kan ses som ett integrationsbefrämjande och identitetsförstärkande projekt för 

–––––––––
406 Bohm, sid. 146 samt 168 f. 
407 Bohm, sid. 363. 
408 Pilhammar Andersson, sid. 20 och 25. 
409 Andersson (2002), sid. 153. 
410 Andersson (2002), sid. 155. 
411 Bohm, sid. 82 f , 193 f samt 370. 
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SSF och kan närmast jämföras med de stora sammankomster som idag, alltsedan 

1989, Vårdstämman utgör.  

När staten 1958 tar över ansvaret för den högre utbildningen av sjuksköters-

korna kommer SSF:s direkta inflytande att minska. Men fortfarande tillsätts 

många tjänster av sjuksköterskor men dessa är nu inte direkt knutna till förening-

en. Bohm menar att den flexibilitet som finns när SSF bedriver utbildningen kan 

försvinna i och med det statliga övertagandet då den statliga verksamheten styrs 

av fasta förordningar och anslag. Vidare minskas också möjligheterna att forma 

utbildningen efter föreningens idéer, att upprätthålla sjuksköterskekårens stan-

dard samt att kunna påverka sjukvården i stort.412 Utbildningens längd förändras 

till att omfatta tre terminer men den gamla indelningen i ämnesblock kvarstår till 

en början. Läkare sköter också nu utbildningen i de medicinska specialiteterna.    

SIHUS (Statens Institut för Högre Utbildning av Sjuksköterskor) organisation 

kommer att vara fram till 1977 då lärarutbildningen åter kommer att omorganise-

ras. Under perioden förändras mycket av kursernas innehåll men en av de vikti-

gaste förändringarna i professionaliseringsproblematiskt hänseende är att vård-

lärarna i mitten av 1970-talet kan byta facklig tillhörighet. Bakgrunden är miss-

nöje med arbetstider och löner men också en mera djupgående anledning som att 

man känner sig sakna en läraridentitet i SHSTF. Missnöjet leder 1976 fram till 

ett avtal om dubbel organisationsanslutning med SFL (Svenska facklärarförbun-

det). Detta avtal omförhandlas senare och vårdlärarna kan välja vilken organisa-

tion de vill tillhöra, Vårdförbundet eller Lärarförbundet.413 Såväl det statliga 

övertagandet som vårdlärarnas förändrade fackliga tillhörighet minskar i hög 

grad möjligheterna till en specifik sjuksköterskeideologisk påverkan av utbild-

ningen. Hur ser det då ut i början av 1960-talet, när männen börjar dyka upp på 

administrativa och pedagogiska tjänster? 

I slutet av 1964 finns det 315 lärartjänster på sjuksköterskeskolorna runt om i 

landet, varav 30 är vakanta.414 6% av de tillsatta tjänsterna innehas av män, och 

de 17 männen, av en total på 104 manliga sjuksköterskor i föreningen, kommer 

att utgöra 16,3% av de manliga sjuksköterskorna i landet. Vid samma tid utgörs 

den manliga andelen av den administrativa sjuksköterskepersonalen av 11 sjuk-

sköterskor, vilket är 10,6%.415  I relation till hur många män det finns totalt inom 

sjuksköterskekåren blir siffrorna än mer intressanta. I slutet av år 1965 finns det 

138 manliga sjuksköterskor och 23 537 kvinnliga, dvs. 0,6% av sjuksköterskekå-

ren utgörs av män.416 Två år senare är 20% av de manliga sjuksköterskorna lärare 

och 7% arbetar med administration.417 I början av 1960-talet är bristen på lärare 

stor och SIHUS anordnar extrakurser för att kunna råda bot på bristen. Den 

snabba utvecklingen av sjukvården och speciellt sjuksköterskeskolorna har, i 

kombination med att lärarutbildningen inte har kunnat hålla jämna steg, inneburit 

–––––––––
412 Bohm, sid. 376. 
413 Olsson (2002), sid. 165 f. 
414 Dillner, sid. 38. 
415 TfSs 1967:8, sid. 382 f. 
416 Statistisk årsbok för Sverige 1995.  
417 TfSs 1969:1, sid. 2. 
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att många lärartjänster står vakanta samtidigt som kvaliteten blivit lidande. Sjuk-

vårdsexpansionen gör att huvudmännen inte gärna ger tjänstledighet till utbild-

ning, då svårigheter föreligger att skaffa ersättare. Vissa arbetsgivare kräver    

löften om att sjuksköterskan skall kvarstå i tjänst tre till fem år för att bevilja 

tjänstledighet.418

För att få fram tillräckligt med lärare startas i början av 1960-talet en försöks-

verksamhet vid Statens sjuksköterskeskola i Stockholm. Det är en specialutbild-

ning för sjuksköterskor med gymnasiebakgrund som samtidigt med sin sjukskö-

terskeutbildning, läser ett betyg i pedagogik vid universitetet. Efter sjuksköters-

keutbildningen arbetar eleverna ca. ett år för att sedan avsluta med ett år på      

SIHUS. Bland de nio första specialutbildade lärarna finns inga män.419 Här 

snabbutbildas vårdlärare som sammantaget kanske varit ute i praktiskt sjuk-

vårdsarbete mindre än två år. Här uppstår ett problem mellan teoretiska och prak-

tiska studier. Problemet mellan teori och praktik verkar ständigt vara närvarande, 

ty senare när mentalskötare får möjlighet till en kompletterande treterminers ut-

bildning till sjuksköterskor, framhåller en mentalskötare i en av mina intervjuer 

att undervisningen var så undermålig att elevgruppen fick en lärare utbytt, då 

denne inte verkade besitta någon kunskap i psykiatrisk omvårdnad.420

Det finns 34 sjuksköterskeskolor i Sverige 1965. En sammanställning av sta-

tens godkända sjuksköterskeskolor, som finns i Sverige fram till mitten av 1960-

talet, visar att antalet är relativt konstant över åren (se Bil. I). Av de 34 verk-

samma sjuksköterskeskolorna 1965 finns år 2000 utbildning uppdelad på 30 or-

ter fördelade på 25 lärosäten. Antalet utbildade sjuksköterskor kan ses i tab. 6:2. 

Tabell 6:2.  Antalet utbildade sjuksköterskor under vissa år från 1930 till 2001. 

ÅR ANTAL

1930 556 

1940 609 

1950 964 

1960 1 447 

1970 2 895 

1979 3 733 

1990/91 3 599 

1993/94 3 957 

1996/97 3 101 

1998/99 3 019 

1999/00 3 011 

2000/01 2 842 

Källa: Sveriges officiella statistik  samt Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002. 

–––––––––
418 TfSs, 1962:2, sid. 261. 
419 TfSs, 1966:5, sid. 214.  
420  Intervju nr. 3, 20010718 
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Av de gamla klassiska skolorna finns fortfarande några kvar som t.ex. Röda kor-

sets, Sophiahemmets och Ersta/Sköndals sjuksköterskeskolor. Övriga kopplas till 

dagens universitet och högskolor och därmed avvecklas vissa medan nya till-

kommer som t.ex. Blekinge Tekniska Högskola.421

De stora genomgripande förändringar som framöver sker av sjuksköterskeut-

bildningen kommer att påverka såväl elever som lärare. I mitten av 1960-talet 

genomförs en större förändring av utbildningen då utbildningstiden kortas till två 

och ett halvt år, dvs. fem terminer. Det teoretiska inslaget utökas på bekostnad av 

det praktiska och kommer att utgöra en tredjedel av utbildningstiden. De medi-

cinskt naturvetenskapliga ämnena får ett avgörande inflytande samtidigt som en-

skilda ämnen som arbetsledning och psykologi ges större värde. En samordning 

sker mellan de teoretiska och praktiska delarna för att effektivisera praktikutbild-

ningen. En helhetssyn på patientens problem poängteras, vilket innebär att soci-

almedicinska, mentalhygieniska och sociala aspekter får en framträdande plats 

samtidigt som utökade möjligheter ges till vidareutbildning.422 Utbildningens 

mål är dock att ”…mer än hittills sätta patienten i centrum. I läroplanen betonas 

att sjuksköterskeeleven skall förberedas för tre grundläggande funktioner såsom 

omvårdnad, medicinsk vård och rehabilitering med lika stort utrymme för var 

och en av dem.423 Om utbildningen når upp till läroplanens mål kan naturligtvis 

diskuteras, men en elev har mycket belysande beskrivit undervisningen som  

…ett fullspäckat schema med olika medicinsk-tekniska ämnen. 

Läraren öste ur sitt kunskapsförråd à la korvstoppningstekniken. 

Det var en passiviserande undervisning. Eleverna skulle ges alle-

handa tekniska och medicinska kunskaper. Men i praktikutbild-

ningen gällde som tidigare i första hand städning, bäddning och att 

ge injektioner samt ta blodprov. Patientkontakten kom i  sista 

hand.424

Vi bör hålla i minnet att denna nya utbildning skapas i en tid av allmän fram-

stegsoptimism och att de flesta aktörer ser samhället som en stor rationell fabrik. 

Att hävda omvårdnadsetiska och humanitära ideal kan te sig svårt, då 

”(o)mvårdnad och effektivitet stod i konflikt med varandra. Det fick bland annat 

till följd att sjuksköterskekåren mer eller mindre förlorade ett par generationer 

med erfarenheter av aktivt deltagande i omvårdnad.”425 Det är ju också under 

denna tid som taylorismen i stor skala gör sitt intåg på svenska sjukhus.426

Nästa stora omvandling av sjuksköterskeutbildningen genomföres 1982 och 

grundar sig på det stora kommittéarbetet VÅRD 77. Grundutbildningens längd 

–––––––––
421  www.hogskolan.se. Färre sökande till vårdutbildningarna – sjuksköterskeutbildningen tappar  

      mest, sid. 2. 
422 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 130 f. 
423 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 131.  
424 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 143. 
425 Olsson (1986), sid. 57. 
426 Rasmussen, sid. 29 ff. 
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blir nu två år/fyra terminer med en vidareutbildning på ytterligare två terminer. 

Grundutbildningen är uppdelad i sex olika grenar: 

allmän hälso- och sjukvård (80 poäng) 

operationssjukvård (80 poäng) 

psykiatrisk vård (80 poäng) 

ögonsjukvård (80 poäng) 

diagnostisk radiologi (90 poäng) 

onkologi (90 poäng) 

Gemensamt för de sex utbildningsgrenarna är att de första tio poängen, som om-

fattar samhälls- och beteendevetenskap, läses gemensamt. Ytterligare trettio po-

äng läses delvis gemensamt, medan resterande poäng är fokuserade på specialin-

riktningen.427 Den tidigare medicinska inriktningen på hälsoproblem dämpas och 

en mera humanistisk helhetssyn på människan träder fram. Patientens situation 

skall ses i ett vidare sammanhang och andra hänsyn än rent medicinska skall be-

aktas.428 I målinriktningen för utbildningen ges omvårdnaden liten plats men lä-

roplanen betonar ändå vikten av att sjuksköterskan  

… skaffar sig kunskaper och färdigheter för att kunna upptäcka 

och bedöma behov av förebyggande åtgärder, omvårdnad och be-

handling samt inom sitt kompetensområde utföra och ansvara för 

förebyggande åtgärder, omvårdnads- och behandlingsåtgärder på 

ett sådant sätt att patientens egna resurser tillvaratas och behovet 

av mänsklig kontakt och gemenskap tillgodoses…429

En anpassning till de behov som finns inom långvård och primärvård kan skön-

jas. Från mitten av 1980-talet kan en klar omsvängning mot ett större engage-

mang för omvårdnadsfrågor märkas inom sjuksköterskekåren och cirkeln är kan-

ske på väg att slutas, när man återigen vänder tillbaka till den ideologi som en 

gång var grunden för yrket.430 I ett policyprogram för Vårdhögskolan i Malmö 

från 1988 kommer detta också till klart uttryck när man menar att 

 [o]mvårdnad som ett professionellt yrke innebär att sjuksköters-

korna gör sina ställningstaganden utifrån en intellektuell verksam-

het, som baseras på systematiska reflektioner och aktuell forsk-

ning. Omvårdnad som professionellt yrke och akademisk disciplin 

ger oss en begreppsapparat och en grund för att utveckla omvård-

nadsområdet.431

–––––––––
427 Ds 1991:81, sid. 21. 
428 Erlöv & Pettersson (1992), sid. 167. 
429 Ds 1991:81, sid. 24. 
430 Olsson (1986), sid. 62. 
431 Sjuksköterskeutbildning, Vårdhögskolan i Malmö – policyprogram, sid. 2. 
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Utbildning har ofta formen av socialiseringsprocess, då den nye eleven skall 

skolas in i ett nytt kollektiv och i policyprogrammet kommer det till uttryck i   

föreställningar om sjuksköterskornas förhållningssätt i yrket samt hur deras 

människosyn bör vara. Att vara sjuksköterska innebär således att hon/han är 

[e]n sjuksköterska som har ansvar för att varje patient får indivi-

duell och sakkunnig vård baserad på inlevelse, medkänsla och  

professionella kunskaper 

En sjuksköterska som strävar efter att successivt utöka sitt kun-

nande 

En sjuksköterska som har en positiv inställning till förändringar 

En sjuksköterska med ett kritiskt, analyserande förhållningssätt 

En sjuksköterska som känner samhällsansvar.432

Policyprogrammet utarbetas av arbetsgrupper inom lärarkollektivet på Hälso- 

och sjukvårdslinjen och har bl.a. som uppgift att ”…skapa en gemensam hållning 

som vägledning för arbetet…”.433 Den människosyn som sjuksköterskan bör om-

fatta anser lärarna skall omfatta idéer som att 

- varje människa är unik och bör därför ges möjlighet att i um- 

  gänget med andra människor uppleva erkänsla och respekt för  

   sitt egenvärde 

- människan är en biologisk, psykologisk och sociokulturell varel- 

   se, som fungerar i ett samspel med sin omgivning och påverkar 

   och påverkas av denna, således bör en helhetssyn prägla vår upp 

   fattning om henne 

- varje människa har ansvar för sig själv och för sin omgivning 

- varje människa kan ta ställning till vad som är bäst för henne  

   själv i det sociala sammanhang hon lever 

- alla individer är i grunden aktiva, har idéer och skaparkraft.  

  Viljan till ansträngning och ansvar är naturlig för alla 

- vi respekterar ett dynamiskt förhållande mellan den enskilda  

   individens rättigheter och skyldigheter434

Det framgår tydligt vilken yrkesroll utbildarna vill att de blivande sjuksköters-

korna skall inta, det är gruppen som Gerd Lindgren menar är intresserade av att 

göra karriär och som är intresserade av omvårdnad, men då som forskningsom-

råde.  

En översyn av sjukvårdsutbildningen, initierad av utbildningsministern 1990, 

leder fram till att sjuksköterskeutbildningen återigen förändras. Nu gäller det att 

EU-anpassas och utbildningens längd återgår till tre år med en bred basutbild-

ning i botten (general care). Omvårdnadsutbildningen betonas speciellt och för-

–––––––––
432 Sjuksköterskeutbildning, Vårdhögskolan i Malmö – policyprogram, sid. 3. 
433 Sjuksköterskeutbildning, Vårdhögskolan i Malmö – policyprogram, förord. 
434 Sjuksköterskeutbildning, Vårdhögskolan i Malmö, – policyprogram, sid. 4.  
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väntas leda till en ökad professionalisering av yrket.435 Den nya utbildningen på-

börjas 1993 och av 120 poäng är 85 koncentrerade på omvårdnad/vårdvetenskap. 

Inriktningen mot forskning betonas även starkare än tidigare och utbildningspla-

nen framhåller att 

- verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband  

  mellan forskning och utbildning. 

- färdigheter, ge  studenterna förmåga till självständig och kritisk  

              bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga  

              att följa kunskaps- utvecklingen, allt inom det område som ut- 

              bildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas  

              förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.436

Att omvårdnaden intar en viktig plats kan belysas med att utbildningsplanen lyf-

ter fram Socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad inom primärvård och slu-

tenvård, där verket ser sjuksköterskans arbete som indelat i fem funktioner: 

- hälsobefrämjande och förebyggande funktion 

- planering och ledning 

- omvårdnad 

- undervisning 

- utvecklingsarbete 

I detta sammanhang vill Socialstyrelsen särskilt lyfta fram om-

vårdnaden och betrakta den som övergripande. De andra funktio-

nerna fungerar som medel för att uppnå målet en god omvård-

nad.437

Det är naturligtvis en överloppsgärning att påpeka att det omvårdnadsbegrepp 

som existerar idag är betydligt mera omfattande än det som är i omlopp under 

Florence Nightingales dagar. Men i en fulländad idévärld fäller syster Florence 

nog en tår i sin himmel, när hon ser hur den svenska sjuksköterskan strävar efter 

att återta omvårdnaden av patienten. Att män också är delaktiga i denna process 

kunde hon nog inte föreställa sig.

Sjuksköterskeskolan i Malmö 

Redan 1899 påbörjas en ettårig utbildning på Malmö Allmänna Sjukhus med 

fyra elever under ledning av underläkaren och operationssjuksköterskan. Denna 

verksamhet blir emellertid kortvarig, och 1905 tar Södra Sveriges Sjuksköters-

–––––––––
435 Ds 1991:81, sid. 50. 
436 Utbildningsplan för sjuksköterskeexamen, sid. 2. 
437 Utbildningsplan för sjuksköterskeexamen, sid. 3. 
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kehem (SSSH) över sjuksköterskeutbildningen.438 Denna tidiga utbildning i 

Malmö ett gott exempel på de kortvariga utbildningar av sjuksköterskor som dy-

ker upp på många lasarett i Sverige vid denna tid och som i förlängningen skapar 

ett utbildningskaos. Utbildningens längd fördubblas dock så fort SSSH tar över 

verksamheten, för att kort senare uppgå till tre år.  

Drygt femtio år senare tas förhandlingar upp för att i sjuksköterskebristens 

Sverige få återuppta utbildningsverksamheten i Malmö. 1959 kan så Medicinal-

styrelsen och Stadsfullmäktige i Malmö godkänna ett utredningsförslag om inrät-

tandet av en ny skola. I slutet av året påbörjas verksamheten men det är först 

1960 som utbildningen startar upp då de första 25 proveleverna antas som ordi-

narie. När så en ny sjuksköterskeskola invigs i november 1961 ståtar Malmö med 

ett av Europas mest moderna och ändamålsenliga utbildningscentra för sjukskö-

terskor.439 Torsdagen den 28 februari 1963 utexamineras så de första sjukskö-

terskorna i Malmö vid en högtidlig ceremoni i rådhuset med tal av landshövding 

Gösta Netzén och sång av elevkören.440 Basstämmorna i kören får dock kvinnor-

na stå för, då det i den första examineringsgruppen endast är kvinnor som utbil-

das. De första åren utbildar skolan endast kvinnor och det är först 1967 som de 

första två männen examineras. I min undersökning som omfattar tidsperioden 

1960–1990 utbildar skolan sammantaget 240 manliga sjuksköterskor, vilket blir 

ett genomsnitt på åtta om året. Elisabet Dillner skriver i Åtta decennier och   

några år därtill att

[d]en förste manlige eleven i Sverige avslutade sin utbildning 

1953. De manliga eleverna får en till alla delar lika utbildning som 

de kvinnliga. Vid utgången av år 1964 fanns 109 manliga under 

utbildning och 114 män innehade legitimation. Av dessa hade 96 

specialutbildning i mentalsjukvård. Manliga elever mottagas i 

Danmark sedan 1951 och i Norge sedan 1948. På Island fanns vid 

utgången av år 1959 ett medlemsantal i landets sjuksköterskeföre-

ning om 502 sjuksköterskor av vilka två var manliga.441

Henrik Eriksson bygger vidare på Dillners resonemang och Medicinalstyrelsens 

uppgifter och anser att huvuddelen av de utbildade manliga sjuksköterskorna un-

der 1950-talet och 1960-talets början hämtas från orter med stora mentalsjukhus 

och från mentalskötarutbildningarna på dessa.442 Även om författarna inte mera 

explicit utreder och undersöker antalet manliga sjuksköterskor med mentalskö-

tarbakgrund kan vi anta att deras påståenden är väl överensstämmande med verk-

ligheten. Jag ämnar i min undersökning följa vidare i det spår som framskymtat 

och se hur utvecklingen ter sig efter 1950-talet. Malmö sjuksköterskeskola har i 

sitt närområde i sydvästra Skåne två stora mentalsjukhus som presumtiva produ-

–––––––––
438 Ronden 1982:2, sid. 21 f. 
439 Ronden 1982:2, sid. 23 f. 
440 Ronden 1963:1, sid. 12 f. 
441 Dillner, sid. 44. 
442 Eriksson, sid. 83 -86. 
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center av mentalskötare, S:t Lars i Lund och Östra Sjukhuset i Malmö. Mitt in-

tresse för mentalskötarnas inträde i sjuksköterskekåren beror i huvudsak på att 

dessa kommer ur en kultur med andra manlighetsideal, fackföreningsförhållan-

den och politiska preferenser.443 Men också gränsdragningsstrider mellan sjuk-

sköterskor och skötarkollektivet inom mentalvården är en segdragen historia och 

det är först under 1950-talet som en lösning av dessa kommer till stånd. 1954 

förlängs sjuksköterskeutbildningens specialutbildning i psykiatri till sex månader 

och senare 1958 får sjuksköterskorna sin legitimation. Trots att skötarpersonalen 

får en tvåårig grundutbildning 1956 är ”[g]ränsen gentemot skötarpersonalen /…/ 

tydlig och sanktionerad av statsmakten.”444 Denna strid grundar sig bl. a. i för-

hållandet att överskötersketjänster alltsedan 1949 bör tillsättas med sjuksköters-

kor inom mentalvården.445 Denna strid pågår fortfarande under slutet av 1960-

talet och fram till mitten av 1980-talet och handlar då om konvertering av 1:e 

skötartjänster till sjukskötersketjänster inom mentalvården. Att problematiken 

lever kvar visar en artikel i TfSs där det framhålls 

[b]åde inom statliga och kommunala mentalsjukvården finns tjäns-

ter inrättade som förste skötare./…/ Säkerligen frågar sig många av 

SSF:s medlemmar vad dessa tjänster egentligen är./…/ På den stat-

liga sidan har förste skötaren en funktion som motsvarar assistent-

sköterskas (bitr avdelningssköterskas) inom kroppssjukvården. I 

princip krävs för innehav av dylik tjänst att vederbörande skall 

vara leg sjuksköterska med specialutbildning i mentalsjukvård. 

Tjänsterna kan dock besättas av dem som tidigare genomgått de 

s.k. högre kurserna, som anordnats vid statliga mentalsjukhus.   

Sedan 1962 har anordnats en något modifierad typ av högre kurser, 

som ger behörighet att inneha försteskötartjänster. Att dessa kurser 

kommit till stånd är framför allt beroende på bristen på leg sjuk-

sköterskor med specialutbildning i mentalsjukvård. 

På den kommunala sidan har förste skötaren tidigare haft och har 

fortfarande ett helt annat funktionsområde än på den statliga sidan. 

Här har försteskötartjänst betraktats som en befordringstjänst för 

skötare, vilket framgår av de avtal Kommunalarbetarförbundet 

(KAF) (sic) tidigare träffat med de kommunala huvudmännen. 

Tjänsten har alltså varit en helt annan än på den statliga sidan trots 

att tjänstebenämning och lönesättning varit densamma. På senare 

tid har emellertid försteskötartjänsterna på de kommunala sjuk-

husen börjat ändra innehåll vad gäller arbetsuppgifterna och fått 

samma funktionsområde som förste skötarna på den statliga        

sidan.446

–––––––––
443 Eriksson, sid. 58 ff. 
444 Svedberg, sid. 103. 
445 Eriksson, sid.65. 
446 TfSs 1966:13, sid. 599 f. 
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Här kan jag återknyta till Emanuelssons och Lannerheims forskning och till    

closure-begreppet, då ovanstående är ett gott exempel på hur det på grund av 

sjuksköterskebrist tidigare ej är rationellt att utestänga försteskötarna. Men med 

ett nära förestående övertagande av de statliga mentalsjukhusen i landstingens 

regi och med utsikten att en god tillströmning av nya sjuksköterskor är att för-

vänta är det naturligt att stängningsalternativet nu under 1960-talet blir mera till-

talande. Dylika perspektiv kan naturligtvis till en början ha en dämpande inver-

kan på mentalskötarkollektivets ambitioner att söka sjuksköterskeutbildningen, 

då vissa grupper inom detta kan se transmutanterna som ”klassförädare” eller 

”svikare”.447  Men mycket tack vare sjuksköterskekollektivets closure-strategi 

och skötarkollektivets sönderfall kommer över tiden dessa synsätt att sakta tyna 

bort. Efter denna utvikning återvänder vi så till Sjuksköterskeskolan i Malmö 

och antalet utbildade manliga sjuksköterskor under perioden och andelen utbil-

dade mentalskötare bland dessa som kan ses i tab. 6:3.  

Tabell 6:3.   Antal manliga sjuksköterskor utbildade vid Sjuksköterskeskolan i Malmö  

                     1960 – 1990, medelålder vid examensåret, åldersfördelning samt andelen 

                      utbildade mentalskötare bland dessa. 

ÅLDERSFÖR-

DELNING MENTAL-

SKÖTARE  

ÅR A 

N

T

A

L

MEDEL-

ÅLDER

20- 

29

30- 

39

40- 

49

50-

59
Antal     Andel

1960- 

1965 - - - - - - - -

1966- 

1970 6 33 1 4 1

-

6 100% 

1971- 

1975 26 26 21 5 - - 5 19% 

1976- 

1980 65 30 41 20 4 - 10 15% 

1981- 

1985 54 29 33 19 2 - 3 5%

1986- 

1990 89 31 45 30 13 1 15 17% 

Totalt 240 29     39 16% 

Källa: Elevregister Vårdhögskolan i Malmö, Medicinhistoriska museet i Lund  

           samt Ronden, personaltidning för MAS. 

–––––––––
447 Eriksson, sid. 104 ff samt Svedberg, sid. 103. 
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De mentalskötare som här fokuseras är alla utbildade i den tvååriga mental-

skötarutbildningen som påbörjas 1956 och bedrivs fram till början av 1970-talet 

på S:t Lars i Lund och till slutet på samma årtionde vid Östra sjukhuset i Malmö. 

Under skolans första femton år utbildas totalt 32 manliga sjuksköterskor, vilket 

inte kan anses som speciellt många, då mer än dubbelt så många produceras    

under den nästföljande femårsperioden. Elva av dessa 32 först utbildade har en 

bakgrund som mentalskötare.448 1975 är det första gången det manliga examina-

tionstalet överstiger tio (10). Det skall dock dröja fram till 1978 innan siffrorna 

stabiliserar sig på tvåsiffriga tal. I examinationsgruppen 1990 är den äldste exa-

minerade en f.d. mentalskötare som uppnått den aktningsvärda åldern av 51 år. I 

regel är mentalskötarna betydligt äldre än sina kurskamrater. Antalet män som 

utbildas varje år redovisas i tab. 6:4. 

Tabell 6:4. Antalet manliga sjuksköterskor examinerade vid Sjuksköterskeskolan i  

                    Malmö 1967 – 1990. 

ÅR ANTAL ÅR ANTAL

1967 2 1979 15 

1968 - 1980 18 

1969 3 1981 17 

1970 1 1982 13 

1971 - 1983 10 

1972 4 1984 5 

1973 4 1985 9 

1974 7 1986 8 

1975 11 1987 21 

1976 9 1988 18 

1977 7 1989 26 

1978 16 1990 16 

Källa: Elevregister vid Vårdhögskolan i Malmö 

Under perioden 1978–1982 är antalet examinerade manliga sjuksköterskor re-

lativt konstant för att därefter få ett sjunkande antal under fyra år och då speciellt 

1984 med endast fem examinerade män.  Det låga antalet män 1984–1986  kan 

till viss del hänföras till sjuksköterskutbildningens överföring i högskolans regi, 

som påbörjas med ändrade behörighetsregler 1982. Men redan 1985 införs i 

Malmö extraordinära åtgärder, där mentalskötare med betalning kan få en speci-

alutbildning på fyra terminer. Detta visar sig år 1987 då fem av de examinerade 

–––––––––
448 Elevregistret på Vårdhögskolan i Malmö har stämts av mot Mentalskötarutbildningen på S:t Lars, 

     Medicinhistoriska museet samt i Malmö från kursavslutningar presenterade i Ronden, personal 

     tidning för sjukvårdsanställda I Malmö kommun. Den första årskullen på S:t Lars saknas samt de  

     fem första kursavslutningarna vid Malmö Östra Sjukhus samt årgångarna 1966 och 1967. Detta 

     innebär att det presenterade antalet mentalskötare förmodligen är något högre. 
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manliga sjuksköterskorna är f.d. mentalskötare. Trots de låga siffrorna i mitten 

av 1980-talet är trenden stigande, då det under 1980-talet utbildas betydligt flera 

manliga sjuksköterskor än under 1970-talet. Antalet mentalskötare som utbildas 

till sjuksköterskor under 1970-talet (15) är i stort konstant mot antalet på 1980-

talet (14). Det sista undersökningsåret är med extraordinära insatser 25% av de 

utbildade f.d. mentalskötare.  

När den från höstterminen 1988 beslutade försöksutbildningen av sjukskö-

terskor permanentas 1993 prolongeras även  inriktning där studenterna skall ha  

…förutsättningar att se på studierna och dess innehåll ur breda och 

kritiska perspektiv /…/ och därmed bilda en kritisk massa. Att 

många av studenterna saknade ett vårdslentriantänkande förvärvat 

genom tidigare vårdutbildning och vårdarbete, skulle också bidrga 

till att de var mer öppna för att bearbeta den kunskapsmassa som 

riktade in sig mot en profession som sjuksköterska. I vissa fall, 

menade man, kunde den tidigare vårdutbildningen ses som en ’be-

lastning’ vilken krävde att man måste ’avlära’ en yrkesroll, för att 

kunna lära en ny.449

Här är målsättningen ännu mera uttalad än tidigare att det är en ny sjuksköterska 

som eftersträvas. Här sker ett brott mot ett gammalt synätt, som introduceras i 

1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen. Tidigare erfarenheter från 

vårdarbete ses som en merit och bör premieras genom avkortad sjuksköterskeut-

bildning. Nu är erfarenheter snarare en belastning och äldre sjukvårdspersonal 

måste omprogrammeras. Denna typ av programförklaring hjälper naturligtvis 

inte till att öka tillströmningen av sjukvårdspersonal som ”går den långa vägen”. 

När vi så kommer in i 1990-talet är förmodligen en epok slut inom svensk sjuk-

sköterskeutbildning, som gick ut på att utbilda mentalskötare till sjuksköterskor. 

För framtida forskning blir frågan att se om utbildade undersköterskor går vidare 

till sjuksköterskeutbildningen.  Antalet män i sjuksköterskeutbildningen under 

1990-talet ses förmodligen inte som tillfredställande, och ett försök att åtgärda 

detta är eventuellt den kvoteringskampanj som Universitet i Karlstad påbörjar år 

2000 för att öka antalet manliga sjuksköterskestudenter.450

1995 gör jag undersökning av de 240 manliga sjuksköterskor som utbildats 

vid Sjuksköterskeskolan i Malmö under perioden 1960–1990 för att se om de 

fortfarande arbetar kvar inom vården och i så fall inom vilket område.451 Under-

sökningen ger bl.a. svar på hur många av dessa män som gjort karriär inom sjuk-

sköterskeyrket och är som sådant ett jämförelsematerial gentemot nationell stati-

stik. Till att börja med konstaterar jag att 68 män inte längre är sjuksköterskor, 

dvs. 28% arbetar ej inom yrket utan kan nu finnas inom en mängd olika yrkes-

–––––––––
449 Linder, sid. 26. 
450 www.dagensmedicin.se, Kvot gav fler manliga sjuksköterskestudenter, 2003 - 08 - 13. 
451 En lista på samtliga manliga sjuksköterskor utbildade på Vårdhögskolan i Malmö samt en kon- 

      trollgrupp med 237 kvinnor från samma skola lämnades till SHSTF:s länsavdelning för Malmö 

      hus län som tar fram uppgifterna. 
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områden alltifrån läkemedelskonsulter till journalister. Bara ett litet antal  (4 ) 

lämnar yrket p.g.a. andra orsaker, pensionering, dödsfall m.m.. Den övervägande 

andelen, 53%, arbetar som obefordrade sjuksköterskor och endast en liten del gör 

karriär inom yrket. Så arbetar t.ex. 5% (11) som klinikföreståndare eller motsva-

rande och 8% (19) som avdelningsföreståndare. Endast tre är engagerade inom 

sektorn ”Undervisning och forskning” och av dessa är det en som bedriver 

forskning. Två av männen är vid denna tid engagerade i fackligt arbete på heltid, 

en på lokal nivå och en som ombudsman.  Den sistnämnde är en f.d. mentalskö-

tare. En av männen väljer att utbilda sig till barnmorska. De män som utbildas 

till sjuksköterskor i Malmö under undersökningsperioden kan dock inte anklagas 

för att vara karriärister, då andelen män inom administrativa såväl som pedago-

giska områden ligger betydligt under riksgenomsnittet.452 Undersökningen är inte 

speciellt omfattande men kan kanske styrka Olssons uppfattning att män av tradi-

tion skaffar sig en större marknad än kvinnor att sälja sina tjänster på, särskilt 

som det i kontrollgruppen av kvinnliga sjuksköterskor endast är 15% som avslu-

tat sin yrkesbana.453 De som stannar kvar ägnar sig åt således åt vårdarbete utan 

att göra karriär. 

Pedagogiska och administrativa karriärer. Akt II 

Den byråkratisering som följer i spåren på sjukvårdens stora expansionsfas    

öppnar dörren för sjuksköterskornas administrativa och pedagogiska karriärer. I 

takt med att omvårdnadsarbetet nedvärderas ges medicinsk-tekniska, administra-

tiva och pedagogiska yrken högre status.454 Under 1950-talet inleds också den 

process som sakta kommer att överföra omvårdnaden till andra personalgrupper 

(undersköterskor och sjukvårdsbiträden) och som samtidigt även kommer att 

fungera som en gränsdragning nedåt i hierarkin.455 Här läggs således grunden till 

de problem som beskrivits ovan, och de prioriteringar som görs är explicit        

uttalade: 

Vissa delar av sjuksköterskans rutinbetonade arbetsuppgifter kan 

med fördel överlåtas på annan personal för att därmed frigöra hen-

ne för de mera kvalificerade och hon ser med tillfredställelse att 

det skapas möjligheter till bättre utbildning av personalen inom 

hälso- och sjukvården. Rationalisering av nuvarande arbetsuppgif-

ter hälsas även som en åtgärd av högsta angelägenhetsgrad. Det är 

–––––––––
452 Vårdförbundet SHSTF i siffror 1993, sid. 8. SHSTF rapporterar att man 1993 förhandlar för  

      14,1%  klinikföreståndare som är män och 5,8 % vårdlärare som är män. Siffror som 1999 är  

      15,9 % respektive 7,0 %, www.vardforbundet.se. 
453 Olsson (1986), sid. 72. 
454 Olsson (1986), sid. 61 f. 
455 Olsson (1986), sid. 50 f.  
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emellertid väsentligt att det skapas fasta principer för fördelning av 

arbetsuppgifterna mellan personalgrupperna.456

När vi senare har klart uttalade forskningsambitioner inom sjuksköterskekåren 

och valet av forskningsobjektet är omvårdnad, återstår således att återerövra om-

vårdnaden samt att klart definiera forskningsområdet. Det är nu inte bara mot 

andra grupper som konfliktproblematiken finns. Den finns även inom den egna 

gruppen, p.g.a. den dubbla målsättningen, som finns inbakad i utbildningsmålen 

och som säger att sjuksköterskan ”…skaffar sig kunskaper och färdigheter för en 

yrkesfunktion inom hälso- och sjukvård samt förbereder sig för fortsatt utbild-

ning och för forskning och utvecklingsarbete, /…/.”457 I och med dessa ambitio-

ner har nya spänningsfält uppstått inom yrket, vilket vetenskapsteoretikern Aant 

Elzinga visat på i sin forskning. Han menar att den grupp som ser potentialen till 

utveckling i de nya karriärmöjligheterna med forskningsanknytning kommer i 

konflikt med en betydligt större grupp som hävdar sina yrkesintressen genom 

facklig verksamhet. Det föreligger dock dubbla band och dubbla lojaliteter mel-

lan den lilla grupp som förespråkar forskningsvägen framför den stora grupp som 

gör andra prioriteringar. Den minoritet av administratörer, vårdlärare och andra 

funktionärer som förespråkar professionalisering genom vetenskapliggörandet 

kommer i konflikt med majoriteten som arbetar i den direkta vården. Elzinga 

menar vidare att den stora gruppen deltidsarbetande förmodligen kan känna en 

viss alienation gentemot såväl professionsförespråkarna som den fackliga   byrå-

kratin, då framtidsvisionerna hos fackets toppfunktionärer verkar sammanfalla 

med professionsivrarna.458 Den konflikt som eventuellt skulle kunna uppstå 

gentemot läkarkåren har i stort uteblivit, hävdar Ingrid Heyman, som i sin av-

handling Gånge hatt till… snarare framhåller den inkludering av sjuksköterskor 

som sker i den medicinska sfären och menar att denna sker genom  

…en mekanism som inneburit att de nya välkomnats, omhänderta-

gits och handletts av medicinare – men i stor utsträckning på me-

dicinarnas villkor. Detta har kanske skett till priset av fullständig 

integration eller assimilation. Relationen mellan omvårdnads-

forskningens fält och det medicinska fältet är av vitalt intresse och 

bör undersökas närmare i kommande forskning.459

Det är nog snarare så att sjuksköterskorna måste frigöra sig från det medicinska 

inflytandet för att inte komma i en framtida beroendeställning. Om det medicins-

ka inflytandet utvecklas till att bli ovanligt starkt kan detta spä på den motsätt-

ning som redan finns mellan läkare och sjuksköterskor.460

–––––––––
456 Olsson (1986), sid. 55. 
457 Ds 1991:81, sid. 24. 
458 Elzinga, sid. 129 f. 
459 Heyman, sid. 204. 
460 Lannerheim, sid. 67 ff. för en diskussion om den administrativa konflikten mellan de båda grup- 

     perna. 
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I mitten av 1950-talet börjar Statens sjuksköterskeskola i Stockholm införa 

kliniklärare - ett system som sedermera införs på samtliga skolor i mitten av 

1960-talet samtidigt som sjuksköterskeeleverna får fullständig elevstatus och inte 

längre kan ses som arbetskraft. Vid reformen 1965/66 blir Skolöverstyrelsen till-

synsmyndighet för sjuksköterskeskolorna istället för Medicinalstyrelsen. 1982 är 

det åter dags att skifta tillsynsmyndighet då Universitet- och Högskoleämbetet 

(UHÄ) tar över.461 När så den nya EU-anpassade undervisningen är igång 1993 

är SHSTF förhandlingspart för 137 vårdlärare och skolledare, varav åtta är 

män.462 Sex år senare har antalet vårdlärare och skolledare ökat till 143 och nu 

har antalet män ökat till tio. Andelen män inom det pedagogiska fältet ligger i det 

närmaste i nivå med genomsnittet för män inom hela sjuksköterskekåren – 7,0% 

respektive 7,2%.463

Från 1964 och fram till 1999 har det absoluta talet för män inom det pedago-

giska fältet sjunkit i det närmaste till hälften, från 17 till 10. Av en total på 7 033 

manliga sjuksköterskor är således bara 10 intresserade av att föra yrkets kunska-

per vidare till nya generationer.464 Utbildningen av vårdlärare är sedan 1977 in-

ordnad i de statliga högskolorna. Kurserna omfattar i början fortfarande tre ter-

miner men kommer att utökas med ytterligare en på 1990-talet och nu är tyngd-

punkten i läraryrket ämnet vårdpedagogik, vilket betecknas som karaktärsämnet 

för vårdlärarfunktionen.465 Här ges nu möjligheter att erövra en magisterexamen 

men också möjligheter att gå vidare till en doktorsexamen. En intressant utveck-

ling under denna fas i vårdlärarutbildningen är att undervisningen i ämnen som 

traditionellt utförs av läkare, anatomi/fysiologi, mikrobiologi, farmakologi samt 

sjukdomslära, nu i allt högre utsträckning kommer att övertas av vårdlärare även 

på högskolorna.466 I och med att omvårdnadsvetenskap blivit ett universitets-

ämne kommer rekryteringen av framtida lärare förmodligen att rekryteras ur den 

grupp som disputerat. Men väl inne i den akademiska världen ökar också kon-

kurrensen då tjänster kan tillsättas av personer från närliggande discipliner. Här 

kan en oro märkas bland vårdlärarna att tjänster tillsätts med utbildade som ej har 

en sjuksköterskeutbildning i botten. Pilhammar Andersson pekar på att ”[d]en 

oreflekterade grundinställningen många lärare bär på är att sjuksköterskeutbild-

ningen och sjuksköterskeerfarenhet är förutsättning för att arbeta som lärare vid 

en sjuksköterskeskola.”467 Här finns således en möjlighet för män från andra    

discipliner att ta sig in i utbildningen av sjuksköterskor. Men helst bör man vara 

sjuksköterska i botten och ha disputerat i omvårdnad, ty andra ”[u]tifrån kom-

–––––––––
461 Lannerheim, sid. 163 ff. 
462 Vårdförbundet SHSTF i siffror 1993, sid. 8. 
463 www.vardforbundet.se 2001-05-29, medlemmar som Vårdförbundet förhandlar för 1999 - 12 - 31  

     fördelade efter yrkesgrupp, verksamhetsområde och kön. 
464 www.vardforbundet.se 2001-05-29, medlemmar som Vårdförbundet förhandlar för 1999 - 12 - 31  

     fördelade efter yrkesgrupp, verksamhetsområde och kön. 
465 Pilhammar Andersson, sid. 24. 
466 Pilhammar Andersson, sid. 26. 
467 Pilhammar Andersson, sid. 116. 
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mande lektorer har vi för att öva oss”.468 Om män attraheras av omvårdnads-

forskning, och på så sätt skaffar sig möjligheter att återta de förlorade positioner 

som de lämnat inom det pedagogiska fältet, är det för tidigt att sia om, då dis-

ciplinen och forskningsinsatserna inom området fortfarande är i sin linda. Vi kan 

dock se tendenser till utestängning av andra grupper än sjuksköterskor när det 

gäller utbildning. Bilden som tonar fram är att sjuksköterskor även i framtiden 

skall utbilda sjuksköterskor. 

Den administrativa organisatoriska strukturen inom hälso- och sjukvården ut-

vecklas från mitten av 1950-talet och fram till mitten av 1980-talet till en mycket 

omfattande byråkratisk apparat, inom vilken sjuksköterskorna kommer att spela 

en avgörande roll, en byråkrati som i slutändan uppvisar drag av självgenere-

ring.469 En sammanställning av den procentuella andelen medicinalpersonal över 

tiden visar på detta förhållande (tab. 6:5).  

Tabell 6:5.  Andel av viss yrkesverksam medicinalpersonal i Sverige 1950 – 1994 

ÅR A B C D E F G H % 
1950 7 19 2 1 32 2 20 17 100
1955 7 21 2 2 33 2 18 15 100
1960 7 22 1 2 34 2 16 16 100
1965 8 21 1 2 33 3 15 17 100

          
1994 8 28 - 2 41 12 7 2 100

A = Läkare  E = Sjukvårdsbiträden 

B = Sjuksköterskor F = Förvaltningspersonal/Administration 

C = Barnmorskor  G = Ekonomipersonal 

D = Sjukgymnaster H = Övrig vårdpersonal 

Källa:  Nordgren, sid. 58.

Nordgren pekar på hur gruppen förvaltningspersonal/administration är den grupp 

som ökar mest. I faktiska siffror ökar gruppen sitt antal från 1 300 till 35 000. 

Gruppen administratörer ökar således 27 gånger i storlek jämfört med sjukskö-

terskor som ökar 8 gånger och läkare 6 gånger. Denna förändring är enligt Nord-

gren intressant då den för det första visar på den byråkratisering som skett och 

för det andra ger en indikation på den maktförskjutning som sker inom hälso- 

och sjukvård. 1987 är antalet administrativt arbetande sjuksköterskor i det när-

maste lika stort som det totala antalet läkare inom vården.470 Nordgren tar i sin 

beräkning med avdelningsföreståndarna. 1993 redovisar SHSTF 2 925 sjukskö-

terskor på administrativa befattningar och som klinikföreståndare. Av dessa är 

–––––––––
468 Pilhammar Andersson, sid. 110. 
469 Aron, sid. 219 f. 
470 Nordgren, sid. 59. 
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368 män, dvs. 12, 6%.471 Från 1993 fram till 2000 ökar antalet män sitt faktiska 

antal till 442 och männen utgör då 13,3% av totalt 3 324 vårdadministratörer.  

Husmodersystemet som existerat sedan slutet på 1800-talet får under mitten 

av 1900-talet ge vika för en annan organisationsform med klinikföreståndarin-

nor/klinikföreståndare och med en sjukvårdsföreståndare i ledningen. Den sena-

res uppgift blir att ”…leda, samordna och övervaka det praktiska sjukvårdsarbe-

tet så att detta blir så ändamålsenligt som möjligt.”472 I och med att tayloristiska 

idéer om arbetsledning och arbetsorganisation införs i hälso- och sjukvården   

under 1950- och 1960-talet kan också sjuksköterskor frigöras för administrativa 

ändamål då en mängd nya befattningar inrättas underifrån med rutinmässigt     

arbetsinnehåll. Denna process innebär att sjuksköterskorna kommer att pressas 

uppåt i hierarkin och vi får precis som inom industrin en uppdelning mellan en 

planerings- och kunskapssfär och en utförandesfär.473

Ledningsansvar på sjukhus och kliniker och inflytandet över detta har under 

undersökningsperioden varit en strid mellan sjuksköterskor och läkare. Här bort-

ses från det rent administrativa ansvaret som ligger hos sjukvårdsstyrelsen eller 

huvudmannen. Fram till 1970 är det överläkaren på varje sjukhus eller klinik 

som har det administrativa och medicinska ansvaret. Nu ändras skrivningen så 

att överläkaren har det medicinska ansvaret, medan det administrativa ansvaret 

för vårdresurserna läggs på en läkare/överläkare. Samtidigt kan kliniker anställa 

fler än en överläkare. Här är således sjuksköterskorna exkluderade. En ändring 

kommer till stånd 1983 som innebär att huvudmannen själv bestämmer hur arbe-

tet skall organiseras, vilket öppnar möjligheter för andra yrkesgrupper än läkare 

på administrativa poster. Överläkaren blir dock automatiskt klinikchef. Här finns 

således nya möjligheter för sjuksköterskekåren till en administrativ inbrytning. 

1991 är det så återigen tid för en ändring, då läkarna lyckas koppla det administ-

rativa ledningsansvaret till det medicinska ansvaret, och specialistkompetens 

krävdes av läkaren med hänsyn till patientsäkerheten. Denna s.k. Chöl-reform 

medger dock att ledarskapet kan delegeras till annan person, om patientsäkerhe-

ten tillåter detta. Återigen är sjuksköterskekåren formellt utesluten från lednings-

ansvar, men 1997 blir det åter den ansvarige vårdgivarens ansvar att själv kunna 

bestämma chefer för olika delverksamheter. Nu öppnas fältet upp för huvudmän-

nen att anställa den de anser lämplig för uppgiften som verksamhetschef, samti-

digt som det står dem fritt att välja befattningsbenämning.474 Nu är fältet öppet 

för högre administrativa tjänster för sjuksköterskorna, exempelvis som vården-

hetschefer (UMAS). Kampen om ledningsansvaret på sjukhus och kliniker har 

således stått mellan sjuksköterskekåren och läkarkåren och deras respektive     

organisationer.475 Motsättningarna mellan de båda grupperna kan komma i dagen 

på alla nivåer i såväl politiska forum som organisatoriska och inte minst på ett 

–––––––––
471 SHSTF i siffror 1993. 
472 Dillner, sid. 30. 
473 Franssén, sid. 122. 
474 Nordgren, sid. 156 f. 
475 Lannerheim, sid. 67 ff. 
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individuellt plan, där läkare har en benägenhet att ge uttryck för sin maktposi-

tion.476

På det individuella planet yttrar sig ofta läkarnas maktutövande genom nedsät-

tande attityder mot sjuksköterskor på sådant sätt, att de försöker ifrågasätta sjuk-

sköterskans kunskaper och flexibilitet till en praktisk verklighet. Två exempel 

från 1970-talet kan utgöra ett exempel på detta. Det första fallet leder till anmä-

lan inför ansvarsnämnden, medan det andra förbigås med tystnad: 

55-årig man intogs på sjukhus för /…/ operation. Man lade lokal-

anestesi men det visade sig, att patienten var så smärtpåverkad att 

man icke – trots premedicinering – kunde anestesera patienten. 

Operationssköterskan, som undergått två månaders narkosutbild-

ning, anmodades då av läkaren att ge en intravenös narkos. Under 

åberopande av att hon tidigare uttryckligen sagt ifrån att hon icke 

ansåg sig tillräckligt utbildad för narkosgivning, vägrade opera-

tionssköterskan att ge den anbefallda narkosen. Läkaren reagerade 

på det sättet, att han slängde handskarna ifrån sig och gick mot 

omklädningsrummet. Då operationssköterskan gick efter och frå-

gade, om han ville tala om för patienten att det inte kunde bli nå-

gon operation, svarade läkaren med hög röst, att det fick hon väl 

göra, eftersom det var hennes fel, att patienten inte kunde bli ope-

rerad. När läkaren bytt om, gick han utan att säga något, men ope-

rationssköterskan ropade på honom och sade, att patienten väntade 

att doktorn skulle prata med honom. Läkaren svarade med hög 

röst, att det kunde väl operationssköterskan tala om för patienten, 

att hon inte dög till det här arbetet. /…/ Hon bad emellertid läkaren 

att i alla fall tala med patienten. Han svarade att hon inte skulle 

lägga sig i hans arbete utan sköta sitt och förresten så kunde hon 

lika gärna sluta, eftersom hon inte kunde klara av arbetet. Opera-

tionssköterskan blev upprörd och sade, att hon genast skulle gå till 

husmor och säga upp sin anställning. Hela samtalet hördes av pati-

enten och undersköterskan, som fanns i operationskorridoren.477

Patienten får sändas till ett annat sjukhus för operation och ansvarsnämnden an-

ser att sjuksköterskan handlat rätt men anser också att läkaren inte handlat fel el-

ler gjort sig skyldig till försummelse i sin kontakt med patienten. Ansvarsnämn-

den lämnar därför ärendet utan åtgärd. Det andra exemplet utspelar sig några år 

senare på en psykiatrisk vårdavdelning för demenspatienter: 

Klockan halv två på natten faller en patient och slår upp ett allvar-

ligt köttsår i pannan. Efter konsultation med den relativt nyutexa-

minerade nattsköterskan görs bedömningen att patienten behöver 

sutureras. Jourläkaren tillkallas. En trött och lätt irriterad läkare an-

–––––––––
476 Albinsson & Arnesson, sid. 188. 
477 TfSs 1970:9, sid. 609. 
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länder till avdelningen och är angelägen att skrida till verket så fort 

som möjligt. De sterila handskarna dras inte på och läkaren är be-

redd att påbörja sutureringen varpå sjuksköterskan frågar. 

- Doktorn har väl steriltvättat händerna? Svaret kommer reptil-

snabbt. 

- Nu ska vi inte överdriva. Det finns penicillin. 

När doktorn något senare ber sjuksköterskan att klippa av tråden 

svarar hon att det inte är möjligt då hon inte har någon steril sax, 

en anspelning gentemot läkaren att han inte följt metodbokens ste-

riliseringskrav. Svaret från läkaren kommer även denna gången 

reptilsnabbt. 

- Då föreslår jag att syster biter av tråden! Behandlingen avslutas 

under tystnad.478

På det politiska planet kan konflikten belysas med kampen om inflytandet i en av 

statens centrala förvaltningsmyndigheter, Medicinalstyrelsen, senare Social-

styrelsen. I och med den omvandling som sker 1968 kommer läkarna att förlora 

mycket av det inflytande de hade i Medicinalstyrelsen. Den nya organisationen i 

Socialstyrelsen gynnar de tunga fackliga organisationerna LO och TCO tack vare 

deras nära kontakter med det socialdemokratiska partiet.479 Härmed utvecklas en 

ny politik och ”…en ny uppsättning av värderingar, uppfattningar, ritualer och 

institutionella procedurer (spelregler) som inte längre systematiskt och konse-

kvent opererar till förmån för läkarprofessionens medlemmar.”480 Över tiden har 

dock den överdrivna underdånighet som fanns för läkarna hos sjuksköterske-

kåren försvunnit och idag är det faktiskt så att kompetenta och ”durkdrivna” 

kvinnliga sjuksköterskor kan få unga kvinnliga AT-läkare att brista ut i gråt.481

Huruvida denna sjuksköterska är lika ”tuff” mot manliga läkare låter jag vara 

osagt.   

En intressant trend inom läkarkåren är däremot den feminisering som sker. 

Om denna trend fortsätter kommer snart läkaryrket att bestå av hälften kvinnor 

(se tab.6:6). I ett längre perspektiv kan det kanske uppvisa en könsfördelning 

som i gamla Sovjetunionen på 1970-talet, där 70 procent var kvinnor.482 Dagens 

medicin visar att till höstterminen 2003 är könsfördelningen relativt jämn på    

läkarutbildningarna i Sverige med en liten övervikt för kvinnor.483 Håller trenden 

i sig inom läkarkåren i Sverige, kommer den totala andelen män inom hälso- och 

sjukvården att minska och rekryteringen av män till sjuksköterskeyrket skulle 

därmed ytterligare kunna försvåras. Den miljö som unga manliga sjuksköterske-

elever söker sig till utvecklas således på sikt till en miljö med fler och fler kvin-

nor. 

–––––––––
478 Enkät nr. 8, 970430 
479 Nordgren, sid. 133 samt 153 
480 Nordgren, sid. 133. 
481 Enkät nr 9, 991129 
482 Nordgren, sid. 6. 
483 www.dagensmedicin.se, Kvot gav fler manliga sjuksköterskor 2003-08-13. Kvinnorna utgör 56%  

     av läkarstudenterna 
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Tabell. 6:6.  Antalet och andelen yrkesarbetande läkare efter kön 1950 – 1998 

 KVINNOR MÄN 

År Antal Andel, % Antal Andel, %

1950 440 9 % 4 500 91 % 

1960 900 13 % 6 000 87 % 

1970 1 900 18 % 8 500 82 % 

1980 5 000 27 % 13 800 73 % 

1990 8 500 34 % 16 400 66 % 

1995 10 000 36 % 17 000 64 % 

Källa: Nordgren, sid. 32.

De manliga sjuksköterskor jag intervjuat uppger att det inte föreligger några 

problem i relationen med manliga läkare och att de på intet sätt nedvärderas i sin 

yrkesroll av dessa. I vissa fall lyfter de manliga sjuksköterskorna fram de manli-

ga läkarna som en ”vän i nöden”, när det gäller att få utlopp för mera manligt in-

spirerade samtalsämnen. De mera raffinerade maktmetoder som Albinsson & 

Arnesson visar att kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor är utsatta för 

kommer över huvud taget inte upp i dagens ljus, och någon maktutövning genom 

skuldbeläggelse, osynliggörande, nedvärdering och oförstående säger sig inte de 

manliga sjuksköterskorna uppleva i sina kontakter med manliga läkare. Vad som 

däremot kom fram är en mycket nedlåtande attityd gentemot män, när de arbetar 

som sjukvårdsbiträden och undersköterskor inom vården, både från kvinnliga 

sjuksköterskor och från kollegor. En manlig sjuksköterska uttrycker sig på föl-

jande sätt: 

Många kvinnor har fortfarande den synen att mannen skall vara 

familjeförsörjare. Jobbar man då som manligt sjukvårdsbiträde el-

ler undersköterska ser de kvinnliga kollegorna på en med ett visst 

förakt, speciellt om man arbetar  på sjukhemsavdelningar där 

kvinnodominansen är stor.  Det finns en viss märkning, varför 

stannar du här, kan du inte bättre, har du tummen mitt i handen, är 

det ingen stake i dig, är du ingen riktig karl och varför är du inte 

med (i karriärracet, min anm.). Denna inställning förändras dock 

lite grann när man utbildat sig till sjuksköterska, då blir frågorna 

annorlunda: jaha du, du lyckades i alla fall läsa till sjuksköterska 

men klarade inte av att bli läkare. Du kan ju lite mer än du kunde 

innan och du kanske har ett genuint intresse för människor. Den 

här attityden kan man möta från patienter också.  En fråga som en 

kvinnlig sjuksköterska sällan får är dock: Varför blir inte du läka-

re? Jag tror mycket att det är därför män söker sig bort från avdel-
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ningar med utpräglad omvårdnadsinriktning och söker sig till stäl-

len som upplevs som häftigare och har högre status.484

Ovanstående attityder stärker Yvonne Hirdmans tes i genuskontraktet/jämställd-

hetskontraktet om att ”…kvinnor med låglönearbeten följer de sociala imperati-

vens krav med lösningar som är förankrade i den föregående periodens husmo-

derskontrakt…”485 Men dessa attityder kan också länkas till det som Connell 

benämner ”emphasized femininity”, dvs. en femininitet vars form är ”…defined 

around compliance with this subordination and is oriented to accommodating the 

intrests and desires of men.”486  Bland kvinnliga sjuksköterskor florerar en upp-

fattning att manliga sjuksköterskor är män som inte klarar av att bli läkare, vilket 

också framkommer i de intervjuer jag gjort med kvinnliga sjuksköterskor. Av 

sex gjorda kortintervjuer med kvinnliga sjuksköterskor uppger två ovanstående 

anledning till männens yrkesval. En annan uppfattning är också att männen vill 

bejaka sin kvinnliga sida men också ett sätt att hävda sin manlighet bland alla 

kvinnor.487 Ingen av de manliga sjuksköterskorna har dock uppgett att anled-

ningen är ”det näst bästa alternativet”. Detta kan också jämföras med Carlsson & 

Bergknuts resultat (se tab. 6:7). 

Tabell 6:7.  Motiv bland män för valet att bli sjuksköterskor

MOTIV ANTAL SVAR %

Intresse för sjukvård/människor 111 39

Vidareutveckling för egen del 88 34

Gynnsam karriär, befordrings-/ 

avanceringsmöjligheter (väl betalt) 34 12

En slump 25 9 

Arbetsmarknadsskäl 11 4 

Betald utbildning 7 2 

Intresset vaknade under militärtjänsten 6 2 

Källa: Carlsson & Bergknut, sid. 12.

Uppfattningen att manliga sjuksköterskor är män som inte har den intellektu-

ella kapaciteten för läkarstudier eller misslyckas med dessa är förmodligen en 

seglivad myt, som lever vidare i det kvinnliga sjuksköterskekollektivet alltsedan 

Elisabet Dillner rapporterar från en studieresa till England 1946 att flera manliga 

sjuksköterskorna förmodligen är män som avbrutit sina läkarstudier.488 1960   fö-

rekommer den första artikeln i TfSs av en manlig sjuksköterska som försöker be-

lysa hur det känns att som man komma in i sjuksköterskeyrket. När det gäller 

samarbetet med övriga sjuksköterskor konstaterar han att det är gott, men det 

–––––––––
484 Intervju nr. 5,  01-07-30. 
485 Hirdman (1990), sid. 102. 
486 Connell (1987), sid. 183. 
487 Enkät nr. 10 och 15 rörande oförmågan att bli läkare. Övrigt Enkät nr. 11. 
488 Dillners subkommittérapport, sid. 14. 
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finns fortfarande”…de som anser, att vi manliga inte har inom det sjukvårdande 

yrket att göra, att vi är mindre lämpliga.”489

De män som i början av 1960-talet, om än i blygsam skala, börjar en yrkeskar-

riär som sjuksköterska inom sjukvården bör främst beaktas med utgångspunkt 

från den miljö de startat sitt sjukvårdsvärv. I september 1964 ger en artikel i TfSs 

följande bild av det manliga inslaget: 

Medan kvinnlig arbetskraft alltmer tränger in på traditionellt man-

liga yrkesområden /…/ dröjer männen avvaktande och en rörelse 

från deras sida till övervägande kvinnoyrken märks knappast. De 

låga lönerna avskräcker väl. I detta sammanhang kan det vara av 

intresse att se på vilka befattningar de 95 leg sjukskötarna ham-

nat./…/ Arton är sålunda lärare, tio administratörer, ett trettiotal 

tjänstgör på avdelningssköterskenivå. /…/ De flesta av dessa man-

liga pionjärer har rekryterats från mentalsjukvården. /…/ Det visar 

sig emellertid att 50 procent av de leg sjukskötarna gått till kropps-

sjukvården.490

Detta uttalande ger oss anledning att titta närmare på mentalvårdens uppbygg-

nad kring 1960-talet. På mentalsjukhusen i Sverige finns sedan länge såväl 

kvinnlig som manlig personal. Under decenniet händer mycket inom psykiatrin 

p.g.a. ny medicinering och mycket av arbetet förändras från att förvara och vårda 

patienterna till att också påverka och utbilda desamma.491 Uppdelningen i strikt 

kvinnliga och manliga avdelningar råder fortfarande för såväl patienter som per-

sonal på många mentalsjukhus under 1950- och 1960-talet.492 Manliga patienter 

vårdas sålunda av manlig personal och kvinnliga patienter av kvinnlig personal. 

Den kultur som utvecklas på manliga avdelningar är av extremt manlig karaktär 

och kunde i vissa fall uppvisa inslag av militär disciplin, och våldsinslag i ar-

betsmiljön var inte ovanliga.493 Den fackliga verksamheten på mentalsjukhusen 

domineras av männen och fackföreningen tillhör Svenska Kommunalarbetare-

förbundet (SKAF). Det är ur en dylik miljö de första manliga sjuksköterskorna 

rekryteras.   

Under det första decennium som manliga sjuksköterskor utbildas är många av 

männen från mentalsjukvården, så är ju också fallet i Malmö de första tio åren, 

och de flesta går sedan tillbaka till sitt gamla yrkesområde efter utbildningen. Av 

1964 års legitimerade går ca. hälften till mentalvården.494 Så länge möjligheten 

finns för mentalskötare till den avkortade sjuksköterskeutbildningen kommer an-

delen män att vara hög inom detta område. 1999 är andelen manliga sjuksköters-

kor inom den öppna psykiatriska vården 18,9% och på slutna vårdavdelningar, 

–––––––––
489 TfSs 1960:10, sid. 430. 
490 TfSs 1965:2, sid. 54. 
491 Ersgård & Hallström, sid. 61. 
492 Ersgård & Hallström, sid. 56 och 63. 
493 Ersgård & Hallström, sid. 56 och 64. 
494 TfSs 1965:13, sid. 615. Jmf. Dillner, sid. 44  
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inklusive omsorgsvården, 21,5%.495 Den administrativa sfären drar också till sig 

de manliga sjuksköterskorna, och inom detta område finns sedan tidigare      

manliga läkare och landstingsadministratörer.  

Den tayloristiskt influerade hälso- och sjukvården som  kommer under 1970-

talets senare del att utsättas för häftig kritik, som främst inriktar sig mot den stora 

byråkratin och mot att patientens behov inte kan tas tillvara.496 Denna kritik 

framförs i en samhällsanda, där hela den offentliga sektorn börjar ifrågasättas, 

och speciellt då hälso- och sjukvården. Under 1980-talet bromsas expansionen 

och andra administrativa modeller tas i bruk. En ny linje – stabsorganisation (se 

fig. 6:1) börjar tillämpas och nyordningen kommer främst att drabba de anställda 

på vårdavdelningsnivå, medan de medicinska och administrativa hierarkierna 

lämnas orörda. 

Fig. 6:1. Organisationsplan för psykiatrin 1986 (Malmö Östra Sjukhus). 

Källa: Psykiatrisk klinik, Sammanfattning inför klinikgenomgång II. Psykiatriska 
kliniken, MAS. 

På avdelningsnivå införs nu arbetsformer för parvård, gruppvård, vårdlag och  

egensköterskemodeller. Den sistnämnda är en modell som i sin renodling endast 

använder sjuksköterskor i arbetet med patienten.497 Fullt ut skulle således egen-

sköterskemodellen innebära att både undersköterskor och sjukvårdsbiträden skul-

le försvinna från sjukvårdsarbetet. Samtliga modeller gynnar dock  sjuksköters-

korna som yrkesgrupp genom att antalet tjänster utökas, vilket innebär att en an-

nan yrkesgrupp blir överflödig i verksamheten och tjänsterna som sjukvårds-

biträden försvinner successivt. Under 1980-talet förs tankar om decentralisering 

till torgs, och de realiseras  med följd att sjukvården blir målstyrd istället för som 

–––––––––
495 www.vardforbundet.se, 010529 
496 Albinsson & Arnesson, sid. 22. 
497 Albinsson & Arnesson, sid. 23 f.  
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tidigare detaljstyrd. Tanken är att öka inflytandet för vårdpersonalen och att mi-

nimera antalet beslutsnivåer.498

Under 1990-talet slår så de marknadsekonomiska krafterna igenom inom häl-

so- och sjukvården och verksamheterna skall konkurrensutsättas. En mängd olika 

modeller införs i respektive landsting, men det råder stor oenighet om hur det 

hela skall genomföras. En mängd olika modeller börjar dyka upp – alla med 

samma syfte, nämligen att sänka kostnaderna, stärka patientens ställning och för-

bättra vården.499 Camilla Thunborg sammanfattar den debatt som fördes under 

1990-talet om sjukvårdens framtid på följande sätt i sin avhandling Lärande av 

yrkesidentiteter:

Den debatt som förs mellan olika aktörer finns inte enbart på cen-

tral nivå utan förekommer också på landstingsnivå. I en studie av 

ledande aktörers uppfattningar om framtiden kunde tre utveck-

lingslinjer urskiljas, nämligen traditionalism, reformism och       

systemskifte. /…/ Traditionalisterna kännetecknades av att vilja 

bevara sjukvårdens befintliga strukturer och innehåll. Det stora 

problemet, för dem, var att tillgodose vårdbehoven inom ramen för 

krympande resurser. Reformisterna såg den medicinska och      

tekniska utvecklingen som viktigast för framtiden. Denna utveck-

ling antogs ske bäst inom ramen för befintliga strukturer. System-

skiftarna, slutligen, såg minskade resurser, marknadsorientering  

och kunskapsutveckling som drivkrafter för att skapa en effek-

tivare sjukvård med fokus på patienterna. /…/ I ovan nämnda     

studie återfanns aktörer från den medicinska professionen inom  

reformism och traditionalism, medan administratörerna istället    

representerade systemskiftet.500

En kvinnlig sjuksköterska som arbetat inom administrationen i hela sitt yrkes-

verksamma liv och deltagit i en stor sjukhusnedläggning beskriver sitt yrke på 

följande sätt: 

Det gällde ju att när man var administratör, dels att våga  ha det 

moraliska modet att gå in i situationer som man vet medför kon-

flikter, att man vågar stå fast vid sina uppfattningar och att man är 

konsekvent, för börjar man tumma är det kört. Det betyder att man 

som administratör och chef är en mycket ensam person i så motto 

att man inte kan vara kompis med sin personal, är man kompis 

kommer man i en beroendeställning.501

–––––––––
498 Albinsson & Arnesson, sid. 25. 
499 Sebrant, sid. 29. 
500 Thunborg, sid. 20 f.  
501 Intervju nr. 6, 011019.   
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Den ståndpunkt denna kvinnliga administratör intar är att föredra istället för den 

vi stöter på tidigare där kompisskap genererar högre lön. Här uttrycks också en 

känsla av ensamhet som yrket framkallar i detta fall relaterat till positionen i    

hierarkin. Kön kan också vara en orsak till att känna ensamhet inom sitt yrke. En 

manlig sjuksköterska på ett mellansvenskt sjukhus uttrycker i Vårdfacket rörande 

sin situation som ensam man i en ledningsgrupp med 16 kvinnor: 

Männen är här på kvinnornas villkor. /…/ Lite bittert konstaterar 

Anders att det är svårt för honom att få inflytande i sin lednings-

grupp. /…/ Det är hemskt hur en del kvinnor uttrycker sig om män. 

Som om det var en sorg att vi överhuvudtaget föddes. /…/ Anders 

tycker att han och hans manliga kollegor får klä skott för kvinno-

förtrycket som (sic) i samhället. Att kvinnorna tar igen det på 

männen i ››kvinnovärlden››.502

Bortsett från kontakten med andra yrkesgrupper av män inom vården, kan jag 

inte se att de manliga sjuksköterskorna på något sätt skapat en nisch inom det 

administrativa och pedagogiska området som skulle kunna sammankoppla yr-

kesområdena med en maskulin identitet eller med manlig dominans över kvin-

nor. De var överrepresenterade bland vårdlärarna tidigare, men inte nu längre. 

Den procentuella andelen lärare har det senaste decenniet i det närmaste varit 

oförändrat och kvinnor har återtagit sin dominerande ställning inom arbetsområ-

det har inte uppnåtts.   

Fackliga karriärer 

Innan jag går vidare och ser på sjuksköterskornas fackliga karriärer vill jag lyfta 

fram några ståndpunkter som den nordamerikanska ekonomen Heidi Hartmann 

intar. Hon betonar i sin forskning arbetsdelningens betydelse för kvinnans ställ-

ning i samhället och hävdar att könssegregationen på arbetsmarknaden är den 

främsta mekanismen i det kapitalistiska samhället för att bevara den manliga 

dominansen över kvinnorna. Vidare menar hon att det är fackföreningarna som 

utgör den viktigaste arenan samtidigt som de är den plattform från vilken män-

nen kontrollerar kvinnans arbete och arbetsmarknaden. Tanken i Hartmanns teori 

är att könssegregeringen i arbetet upprätthåller lönedifferentieringen mellan kö-

nen. Kvinnornas låga löner upprätthåller deras beroende av männen och benä-

genheten till giftermål uppmuntras. Gifta kvinnor utför obetalt hushållsarbete åt 

sina män. Männen gynnas sålunda tvåfalt, dels genom högre löner och dels ge-

nom arbetsdelningen i hemmet och på så sätt får vi en process där den hierarkis-

ka arbetsdelningen på arbetsmarknaden förevigar arbetsdelningen i hemmet och 

tvärt om.503  Här skall jag nu ställa den fackliga arenan i fokus och fråga om den 

utvecklas till en plattform för de manliga sjuksköterskorna. 

–––––––––
502 Vårdfacket 1991:18, sid. 10. 
503 Hartmann (1981), sid. 8 samt Hartmann (1986), sid. 37. 
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Två motsatta ståndpunkter ställs mot varandra rörande nyttan av män i fack-

ligt arbete, när det under 1950-talet står klart att män skall få utbilda sig till sjuk-

sköterskor. Den ena ståndpunkten, som omfattas av många medlemmar inom 

SSF, hävdar att möjligheterna till en positiv löneutveckling kommer att öka i och 

med att männen engagerar sig fackligt.504 Den andra ger Karin Elfversson uttryck 

åt, när hon i en intervju i VeckoJournalen 1951 på frågan om SSF inte borde ha 

manliga ombudsmän uttalar sig om de manliga kvalifikationerna: ”Karlar – tack, 

fick barnmorskorna det bättre kanske för att de fick en manlig ombudsman?”505

Det motstånd som finns hos vissa inom SSF:s styrelse gör nog sitt till för att hål-

la kansliet rent från män, och det är först in på 1960-talet, när dessa  äldre kvin-

nor ej längre är aktiva, som män börjar etablera sig i ledningen av SSF.506 1961 

anställer SSF en 39-årig manlig jurist på heltid som ombudsman.507 Denne man-

lige jurist anställs för att förbättra löneförhandlingssituationen efter flera dåliga 

avtal och Åke Olsson spekulerar om tillsättandet är orsak till att Gerda Höjer av-

säger sig sitt ordförandeskap i föreningen 1960.508

Ett år senare börjar den första mannen med sjuksköterskebakgrund en anställ-

ning som tillförordnad ombudsman. Detta sker innan SSF har femtio manliga 

sjuksköterskor i sitt medlemsregister. Den nye ombudsmannen fick sin utbild-

ning till sjuksköterska vid Västra Sveriges sjuksköterskeskola 1952-1955 och 

skall på kansliet handha frågor som rör statligt och privat anställda medlemmar. 

Den nye ombudsmannen lovar dock föreningens medlemmar att tänka över be-

slutet mer än en gång om en fortsatt ombudsmannakarriären lockar, ty det  

… är ett slitigt jobb, och det sägs ju att om man vill dö i förtid 

skall man välja det yrket. Förmågan att ta emot kritik är väl också 

en förutsättning för att man skall kunna överleva. Men naturligtvis 

är det ett intressant arbete och det är tilltalande att vara i händel-

sernas centrum och kunna följa och eventuellt påverka utveckling-

en.509

De ledande posterna på lokalavdelningarna, ordförande, vice ordförande,       

sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare har 1961 inte några manliga in-

slag.510 Två år senare har dock Älvsborgs läns lokalavdelning fått en man till 

sekreterare.511 1964 har skaran av män fördubblats, då också Västerbottens län 

förärats med en manlig 2:e sekreterare.512 1966 är centralstyrelsen fortfarande 

–––––––––
504 Olsson (1986), sid. 72. 
505 VeckoJournalen, maj 1951. 
506 Bohm, sid. 285. Vaktmästaren och en deltidsanställd jurist fråntaget. 
507 TfSs 1961:13-14, sid. 518. 
508 Olsson (1986), sid. 70. 
509 TfSs 1962:21, sid. 811. 
510 TfSs 1961:15, sid. 550. 
511 TfSs 1963:9, sid. 389. 
512 TfSs 1964:11, sid. 517. 
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helt dominerad av kvinnor med Gerd Zetterström-Lagervall som ordförande 

(SSF:s uppbyggnad se fig. 6:2).513

1966 har skaran av förtroendevalda män inom lokalavdelningarna ökat till 

fyra, varav en har avancerat till vice ordförande i Kalmar läns norra lokalavdel-

ning. Två av de övriga är sekreterare och en kassaförvaltare.514  Det är således 

under 1960-talet som män så smått börjar att etablera sig på de olika fackliga ni-

våerna, men det sker emellertid inte i någon större omfattning.  .  

Fig. 6:2  Organisationsschema för SSF 1953. 

ICN = International Counsil of Nurses 

 SSN = Sjuksköterskors samarbete i Norden 

 TCO = Tjänstemännens centralorganisation 

 YSF = Yrkeskvinnors samarbetsförbund 

 WHO = World Health Organisation 

 FNIF = Florence Nightingal International Foundation 

Källa:  SSF:s arkiv. Fortsättningskursen 1953/54, Seriesignum F6b Vol. 25. TAM.

–––––––––
513 TfSs 1966:15, sid. 698. 
514 TfSs 1966:13, sid. 616. 
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Ett intressant och närliggande fält är Sveriges Sjuksköterskeelevers förbund 

(SSEF), som 1966 tillsätter sin första manliga ordförande samtidigt som en om-

budsmannatjänst inrättas och en  studiesekreterare tillsätts. Samtidigt ändras 

stadgarna och förbundet tar ett slutgiltigt steg från kamratförening till en organi-

sation som bevakar sjuksköterskeutbildningen och där tar tillvara elevernas in-

tressen. Studiesekreterartjänsten i SSF innehas av en manlig sjuksköterska, me-

dan ombudsmannatjänsten besätts av en kvinna. En stor satsning på facklig ut-

bildning av eleverna ska starta upp i samarbete med TBV (Tjänstemännens bild-

ningsverksamhet) och tanken är att här skapa en grogrund för ett fortsatt fackligt 

engagemang.515 De organisatoriska förändringarna som sker under 1960-talet 

inom det fackliga området,  bildandet av SHSTF - som till en början är ett för-

handlingsorgan för SSF, LAF (Laboratorieassistentföreningen) och MAF (Medi-

cinsk- tekniska assistentföreningen) - påverkar inte SSF:s organisationsuppbygg-

nad. Det är först under 1970-talet som en stor organisationsreform genomförs 

och fram till dess gäller det främst att öka de personella resurserna, då kraven på 

och samhällsengagemanget för fackföreningar i allmänhet ökar. I det skälvande 

slutet av 1960-talet tillsätter SSF en informationssekreterare för elever, och den 1 

nov. 1969 installeras åter en man på SSF:s kansli. 

1970 finns det i lokalavdelningarna endast fyra män verksamma på de ledande 

posterna. En nyhet är nu att regionala ombudsmän har börjat tillsättas, vilket är 

ett led i höjandet av kunskapsnivån och en avlastning för de regionala styrelser-

na. Vid denna tidpunkt finns det endast två regionala ombudsmän. Malmöhus län 

har tillsatt en man som ombudsman och Stockholms stad och län en kvinna. För 

övrigt finns det en ordförande, en sekreterare och en kassaförvaltare som är män. 

Alla andra ombudsmän på regional nivå kommer sedan under 1970-talet att till-

sättas på löpande band och redan den 1 aug. 1971 tillsätts tre nya. Vid läsningen 

av TfSs nr. 15 1971 kan läsaren snarare tro, att han läser ett nummer av Bygg-

nadsarbetaren, när de tre nya ombudsmännen presenteras. Alla är män.516 Av sex 

regionala ombudsmän 1972 är fyra män och två kvinnor, varav en av kvinnorna 

är biträdande ombudsman.517 Den fackliga verksamheten ställer större och större 

krav på medlemmarnas engagemang då kontaktytorna hela tiden blir allt mera 

omfattande. Även på lokal nivå ställs ökade krav på de fackliga företrädarna och 

de fackliga organisationerna anpassar sig till hälso- och sjukvårdens organisatio-

ner. De fackliga företrädarna kan nu en viss tid friställas från sitt ordinarie arbe-

te, och organisationer byggs upp på sjukhus och inom olika förvaltningsområ-

den. Den fackliga företrädaren får nu tid att representera medlemmarna och kun-

skapen kommer på så sätt närmare dessa.  

I Malmö kommun indelas verksamheten i tre delar omfattande MAS, BVC, 

MVC, HVC, Värnhems sjukhus, Östra sjukhuset samt Skolhälsovården. Tanken 

är att nu att 

–––––––––
515 TfSs 1966:4, sid. 183 och 1996:20, sid. 977. 
516 TfSs 1971:15, sid. 35. 
517 TfSs 1972:1, sid. 54.  
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(d)en facklige företrädaren har en avtalad tid till sitt förfogande för 

att i olika sammanhang representera medlemmarna på arbetsplat-

sen. I den här tiden ingår också telefon- och mottagningstid för den 

som av någon anledning vill anlita den främste facklige företräda-

ren. Det kan gälla sådana frågor som rör lönen, arbetstiden, an-

ställningen, arbetsmiljön i vid bemärkelse och mycket annat. Så-

dana ärenden som eventuellt behöver annan handläggning slussas 

automatiskt vidare till den det vederbör inom SHSTF eller den yr-

kesorganisation du tillhör. Egentligen är detta inte så nytt. Fackligt 

arbete har alltid bedrivits på arbetsplatserna av våra kontaktperso-

ner/platsombud. Det nya är nu att en av dessa nu får en avtalad tid 

av sin ordinarie arbetstid för att bättre kunna sköta dessa upp-

gifter. På detta sätt kommer medlemmarnas intressen att kunna be-

vakas på ett helt annat sätt än tidigare. Men det innebär inte att 

kontaktpersonsverksamheten skall upphöra. Genom våra fackliga 

företrädare hoppas vi bland annat 

att informationen mellan de anställda och sjukhusledningen 

(motsv) ska förbättras 

att facklig information kommer att ges till alla nyanställda 

att frågor rörande anställningsförhållanden i vid bemärkelse kan 

bevakas bättre och därmed lösas lokalt på arbetsplatsen samt 

att alla medlemmar ska uppleva det viktiga med ett gemensamt 

uppträdande i det fackliga arbetet och på det viset stärka den fack-

liga organisationens roll.518       

Två av de tre fackliga företrädarna i Malmö är män. Hela den södra regionen är 

1974 indelad på ett dylikt sätt i tjugo områden med vardera en facklig företräda-

re. Nitton av de tjugo platserna är tillsatta, varav sju av platserna besätts med 

manliga sjuksköterskor (36,8 %).519 Tiden som tilldelas de fackliga företrädarna 

baserades på hur stort antalet anställda är inom det område företrädaren represen-

terade. Företrädarna fick en gedigen utbildning i avtalstekniska frågor, och att 

delta i kurser verkar, enligt en manlig facklig företrädare, inte ha varit några pro-

blem ty 

…man hade ju väldigt mycket pengar. Där fanns ju inga strejker 

att betala som inom LO så man blev skickad på massvis med  

centrala kurser så jag gick många med bl. a. Stig Gustafsson som 

var landets främsta facklige jurist som hade specialkurser i facklig  

juridik och avtalsfrågor.520

Samma manliga sjuksköterska uppger att det främst är en schemateknisk konflikt 

på arbetsplatsen som gör att han engagerar sig fackligt. När detta steg är taget går 

–––––––––
518 TfSs 1974:11, sid. 44. 
519 TfSs 1974:11, sid. 45. 
520 Intervju nr. 2, 010608.  
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det fort att avancera och under en kortvarig men intensiv karriär på fem år blir 

han i mitten av 1970-talet tillfrågad om han är intresserad av en plats som om-

budsman.521

1975, ett år före den stora organisatoriska omvandlingen, finns det åtta män på 

ledande poster inom lokalavdelningarna i landet. De regionala ombudsmännen 

som nu tituleras förbundsombudsmän har vid denna tid ökat till 11, en tjänst är 

vakant och av de tio tillsatta innehas tre av män. Under 1970-talet är det främst 

SHSTF:s kansli som expanderar personellt, och i och med omorganisationen 

1976 övertar också SHSTF viss personal från SSF. 1975 är sjutton personer en-

gagerade i fackliga frågor på SHSTF:s kansli, och av dessa är sju män.522 Efter 

omorganisationen kan arbetsstyrkan 1980 uppskattas till ett fyrtiotal, varav elva 

är män.523 Förbundsombudsmännen på regional nivå har till 1980 ökat med sex 

och är nu sjutton stycken, och av dessa är sju män.524

I och med omorganisationen av SHSTF 1976 finns det anledning att se hur 

den nya organisationen fungerar. Den organisationsplan som presenteras är från 

1992, men då strukturen i stort inte förändrats i någon större omfattning kan den 

få utgöra modell för organisationen.  Kongressen inom SHSTF sammanträder 

vart fjärde år och är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen be-

står av femton ledamöter och är det beslutande organet mellan kongresserna.  

Representantskapet kan ses som en minikongress och sammanträder varje år 

utom kongressåret. 81 personer ingår i representantskapet. Förbundsstyrelsen 

och ordförandena i länsavdelningarna är självskrivna representanter, resterande 

ledamöter utses av länsavdelningarna. En av representantskapets viktigaste funk-

tioner är att de antar eller förkastar förslag till slutbud i avtalsförhandlingarna. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för den centrala förhandlingsverksamheten men 

”spindlarna i nätet” är förmodligen ombudsmännen på centralnivå och länsnivå.  

Förbundsombudsmännen på länsavdelningarna svarar, i samråd med kansliets 

ombudsmän, för förhandlingsverksamheten på länsnivå, medan förhandlingarna 

på central nivå sköts av förhandlingsavdelningens ombudsmän. Personalen på 

kansliet och förbundsombudsmännen på länsnivå är heltidsanställda av 

SHSTF.525 (Organisationsplan SHSTF, fig. 6:3.) Redan 1975 har TfSs en blänka-

re om att männen är överrepresenterade inom SHSTF: 

Tittar man på styrelsesammansättningen i SHSTFs medlemsorga-

nisationers och deras lokalavdelningars styrelser så finner man att 

10,9% av ledamöterna är män. Detta ska då sättas i förhållande till 

andelen män i hela SHSTF-kollektivet som är 2,7%. Indextalet för 

den manliga representationen blir hela 404, i klartext, det finns 

fyra gånger för många män i SHSTF-kollektivets styrelser.526

–––––––––
521 Intervju nr. 2, 010608. 
522 TfSs 1975:22, sid. 70. 
523 Vårdfacket 1980:1, sid. 71. 
524 Vårdfacket, 1980:1, sid. 71. 
525 SHSTF. Den fackliga organisationen för barnmorskor, laboratorieassistenter och sjuksköterskor,  

     sid. 5 f. 
526 TfSs 1975:22, sid. 60. 
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Den manliga överrepresentationen på vissa områden inom SHSTF kommer ock-

så till uttryck när Karin Olsson beskriver de olika kulturer som existerar på kans-

liet i början av 1980-talet. Det männen som har hand om de ”hårda” frågorna 

medan kvinnorna de ”mjuka”, ett förhållande som vid denna tid är på väg att om-

förhandlas. Denna omvandlingsprocess beskriver Olsson på följande sätt: ”Vi 

rörde oss i olika kulturer och mycket handlade säkert också om kvinnliga och 

manliga sätt att uttrycka sig; de flesta löneförhandlarna var män.”527 På SHSTF:s 

kansli är 1984 31% av handläggarna/ombudsmännen och 32% av representant-

skapets ordinarie ledamöter män. Dessa är viktiga poster, då representantskapet 

också är avtalsfullmäktige.  

Fig 6:3. Organisationsplan för SHSTF  

Källa : Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund. Ex. 1992. 08 

1984 är 32% av samtliga länsordföranden män, men förbundsstyrelsens alla le-

damöter är kvinnor.528 Däremot är 20% män i förbundsstyrelsen 1989 samtidigt 

–––––––––
527 Olsson (2002), sid. 47. 
528 Olsson (1986), sid. 73. 
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som andelen män bland länsordförandena sjunkit till 28%.529 1990 är däremot 

förbundsombudsmännen på länsnivå till 45% män.530 Slutligen är bland länsord-

förandena och förbundsombudsmännen på länsnivå 1993 12% respektive 48% 

män.531 För att avrunda kan vi konstatera att år 2000 är endast en av landets 22 

ordföranden på de lokala avdelningarna man och av förbundsstyrelsens femton 

ledamöter är också här endast en man.532 Vi ser att en medvetenhet om manlig 

överrepresentation inom vissa områden växer fram under 1980-talet. Denna 

medvetenhet är förmodligen en av anledningarna till att den manliga andelen av 

förtroendevalda sjunker.  Den omorganisation som sker i början av 1990-talet, 

när löneförhandlingarna flyttas ner på lokal nivå, fråntar de fast anställda läns-

ombudsmännen mycket av den makt och det inflytande de besuttit.  

Låt oss så återvända till den lokala nivån och titta lite närmare på hur för-

hållandena varit i Malmö. Efter omorganisationen 1976 kom även förändringar 

på lokal nivå, och i Malmö bildades, Sektion 7, sedermera Klubb 5. Utveckling-

en i styrelsen i Malmö-klubben redovisas i tab. 6:8. Som framgår av tab. 6:8 är 

männens ställning i styrelsen från 1980 fram till 1993 i stort sett densamma, ca. 

33%, bortsett från en period på mitten av 1980-talet, då de utgör över 40% av le-

damöterna. Män har således en kraftig överrepresentation i ledningen för sjuk-

sköterskornas lokala fackliga organisation. Efter 1993 sker en märkbar tillbaka-

gång och under två år saknar männen representanter i styrelsen. En viss åter-

hämtning sker 1999-2000 bara för att åter falla tillbaka år 2001. Orsakerna till att 

antalet män minskar kraftigt i det lokala fackliga arbetet under mitten och slutet 

av 1990-talet står att finna i ett par olika faktorer. För det första sker en facklig 

omorganisation när UMAS 1997 uppgår i Region Skåne. För det andra finns ett 

allmänt svagt intresse för fackligt arbete, vilket slår hårdare mot en liten manlig 

numerär samtidigt som gruppen medvetna kvinnor blivit starkare.  

Den organisatoriska förändring som sker under 1990-talet inom Vårdförbun-

det syftar till att decentralisera organisationen. Härmed får länsavdelningarna och 

de lokala sektionerna och klubbarna ett större inflytande. Den fackliga utbild-

ningen av förtroendevalda blir därför ett viktigt instrument för organisationen att 

utvecklas. Ett av de övergripande målen i den fackliga utbildningen är att 

”…bidra till personlig utveckling och styrka utifrån ett kvinnoperspektiv.”533

Noterbart är att de 190 kongressombuden idag utses i proportion till hur stort an-

tal röstberättigade medlemmar respektive avdelning (21 st.) har i december året 

före ordinarie kongress; dock har varje avdelning rätt till tre platser. Detta inne-

bär att till extrakongressen i januari 2004 tillsätter Stockholm 60 ombud. Cirkeln 

är sluten, och proportionalitetsprincipen till fullmäktigemötena som avskaffades 

1943 för att minska de stora avdelningarnas inflytande är åter införd.  

–––––––––
529 Fackinfo 1989:1, sid. 2 samt Bulletinen 1989:6, sid. 3. 
530 Vårdfacket 1990:10, sid. 23. 
531 Vårdfacket 1993:2, sid. 35. 
532 Vårdfacket 2000:4, sid. 65. 
533 Vårdförbundets Organisationspolitik, sid. 12. 
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Tabell 6:8.  Styrelsens sammansättning i Malmö-klubben under åren 1980 – 2001 

ÅR ANTAL STYRELSE-

LEDAMÖTER 

KVINNOR MÄN 

1980 10 7  ordförande 3 

1981 15 11  ordförande 4 

1982 15 10 5  ordförande 

1983 -   

1984 -   

1985 15 8 7  ordförande 

1986 15 9 6  ordförande 

1987 15 9 6  ordförande 

1988 15 10 5  ordförande 

1989 15 10  ordförande 5 

1990 15 10  ordförande 5 

1991 15 10 5  ordförande 

1992 15 9 6  ordförande 

1993 15 10 5  ordförande 

1994 -   

1995 15 13 2  ordförande 

1996 15 12  ordförande 3 

1997 11 11  ordförande 0 

1998 11 11  ordförande 0 

1999 11 6  ordförande 3 

2000 9 6  ordförande 3 

2001 9 8  ordförande 1 

Källa: Sektion 7 och Klubb 5:s styrelseprotokoll. För åren 1983, 1984 samt 1994 finns  

inga uppgifter. 1980 är ofullständigt då sittande styrelseledamöter saknas. Suppleanter 

medräknade. Vårdförbundet, UMAS.

Sammanfattning

Många män engagerar sig i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet inom de 

administrativa och pedagogiska områdena. Den exceptionella tillströmning av 

män som sker till dessa områden vid denna tidpunkt får dock ingen uppföljning. 

Det pedagogiska området är populärt och 1967 var så många som 20% av män-

nen lärare. Denna andel har fram till 1999 sjunkit till 7%. De nya möjligheterna 

som på senare tid finns för sjuksköterskor till en forskarutbildning kommer kan-

ske att öka intresset hos männen för den pedagogiska utbildningsvägen. En list-

ning av de populäraste yrkesvalen bland manliga sjuksköterskor i faktiska tal år 

2000 visar följande:534

–––––––––
534 www.vardforbundet.se båda listorna är sammanställningar från statistik från Vårdförbundet: Med- 

     lemsfakta. 
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Sjuksköterska vid psykiatrisk avd. (inklusive omsorgsvården) 1029 

Sjuksköterska i öppenvård          761 

Sjuksköterska vid medicinavdelning          650 

Avdelningschef, avdelningsföreståndare          554 

Sjuksköterska långvård, åldringsvård          524  

Sjuksköterska kirurgisk avdelning          426 

Administrativa befattningar          367  

Sjuksköterska anestesisjukvård                                   358 

Sjuksköterska intensivvård          335 

Sjuksköterska radiologi           310 

Om vi däremot ser på antalet män inom respektive yrkesgrupp i förhållande till 

antalet kvinnor får vi ett något annorlunda utseende på listan: 

Sjuksköterska vid psykiatrisk avdelning (inklusive omsorgsvården)           21,8 %  

Sjuksköterska öppen psykiatrisk vård                                         19,1 % 

Klinikföreståndare                                                                                         15,9 % 

Sjuksköterska anestesisjukvård                                                                     15,2 % 

Sjuksköterska onkologi                                                                                 13,3 % 

Administrativa befattningar                                                                          12,9 % 

Sjuksköterska öppenvård                                                                              12,3 % 

Sjuksköterska radiologi                                                                                 12,2 % 

Avdelningschef, avdelningsföreståndare                                                      10,8 % 

Sjuksköterska intensivvård                                                                             8,8 % 

 Fortfarande finner vi de flesta manliga sjuksköterskorna inom psykiatrin och 

här kan män fortfarande finna nischer utan kvinnliga inslag.  Det faktiska antalet 

män som arbetar inom medicin och långvårdsavdelningar är dock stort. Det är  

intressant, då det finns en uppfattning att män inte skulle vara speciellt intresse-

rade av omvårdnadsinriktade områden (Waerness grupp 2 och 3). Sammantaget 

arbetar de flesta män just inom dessa områden och den låga procentuella andelen 

har naturligtvis att göra med det stora antal kvinnor som arbetar inom dessa om-

råden. En uppfattning att dessa stora arbetsplatser skulle vara en inkörsport för 

nyutexaminerade manliga sjuksköterskor och att dessa senare skulle lämna detta 

område stärks inte av förhållandena i Malmö vid min undersökta Medicinklinik. 

1993 fanns det endast en nyutexaminerad manlig sjuksköterska på kliniken,     

medan resterande hade mer än fem års erfarenhet av yrket, och den sjuksköterska 

med längsta tiden inom yrket examinerades 1971.535  Men förmodligen är det så 

enkelt att män söker sig till små yrkesområden, där det sedan tidigare finns män 

för att på så sätt kunna öka sitt inflytande samt att slippa utsattheten att vara ”den 

ende av sitt kön”. Det är dock intressant att konstatera att så många män arbetar 

–––––––––
535 Lönelistor, UMAS samt elevregister från Sjuksköterskeskolan i Malmö. 
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inom omsorgsrelaterade områden och kanske är det så att många tillhör gruppen 

som enlig Lindgren är ganska lik ”flickorna”, som anser att 

…de får för lite människokontakt i arbetet. De har valt yrket för att 

de vill arbeta med människor. Därför tar de chansen och går med 

flickorna så fort de får tid och de försöker att bevara handlaget 

med patienterna. På helgerna är de alltid ’ute’ på avdelningen med 

de andra. /…/ För dessa systrar är det därför inte önskvärt med mer 

ansvar och utbildning i arbetet. De kan hellre tänka sig att gå som 

nattsköterska  om dagtjänsten skulle kräva mer personligt engage-

mang av dem.536

När det gäller konflikten mellan läkare och sjuksköterskor om administrativa 

poster finns inget biläggande i sikte utan den kampen fortsätter. I första hand går 

den mellan kvinnliga och manliga läkare å ena sidan och främst kvinnliga sjuk-

sköterskor å den andra. I och med den nya ordningen där fler än läkare kan få 

administrativa ledningsuppgifter vinner dock sjuksköterskorna terräng på läkar-

nas bekostnad. Men det verkar alltså inte vara manliga sjuksköterskor som vin-

ner den kampen. Den arbetsmiljö som skapas på olika arbetsplatser kommer att 

ha en avgörande betydelse för hur förhållandet utvecklas på det mera personliga 

planet. Det förhållandet att manliga sjuksköterskor verkar ha lättare att umgås 

med manliga läkare blir ju också en mekanism för att upprätthålla könssegrega-

tionen på en arbetsplats. På vissa arbetsplatser med få män verkar det dock fin-

nas en önskan om att komma bort från alla ”kvinnorelaterade” diskussioner som 

barn, havandeskap, familjerelationer m.m. och istället få ägna sig åt mera man-

ligt relaterade diskussioner som t.ex. sport. Detta förhållande kommer inte att 

förbättras för manliga sjuksköterskor om läkarkåren feminiseras, vilket snarare 

leder till att männen i denna typ av situationer kan känna ett ännu större utanför-

skap och det blir svårare för dessa att upprätthålla en maskulin position. 

Den karriärväg som attraherar de manliga sjuksköterskorna mest är utan tve-

kan den fackliga. Fram till början på 1990-talet ligger den manliga representatio-

nen inom nationell, regional och lokal betydligt över riksgenomsnittet för ande-

len manliga sjuksköterskor. När den totala andelen män inom kåren är 6,6 % 

1993, är andelen regionala förbundsombudsmän 48 %. Denna remarkabla ut-

veckling tar sin början i 1960-talets begynnelse, då männen i en större omfatt-

ning börjar söka sig till det fackliga arbetet. På alla nivåer kan vi då se hur män 

blir synliga inom administrativa, pedagogiska och fackliga karriärer. Orsakerna 

bakom den manliga anstormningen är tvåfaldig.  

För det första är det i början många mentalskötare som söker sjuksköterskeut-

bildningen. Dessa kommer med en mera traditionell kollektivistisk inställning till 

fackligt arbete, dvs. de hyser den uppfattningen att fackligt arbete är en förutsätt-

ning för yrkesgruppens framgångar. Det är, vill jag hävda, dessa mäns bakgrund 

i arbetarklassen och en arbetsmiljö, där facklig organisering var norm, som för-

klarar deras fackliga engagemang som sjuksköterskor. Denna maskulinisering av 

–––––––––
536 Lindgren (1992), sid. 42. 
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sjuksköterskornas fackliga kamp sker samtidigt med det professionaliseringspro-

jekt som pågick och pågår inom SSF och senare SHSTF.537

För det andra finns det en förhoppning bland många kvinnor att män genom 

fackligt arbete skall kunna höja sjuksköterskornas löner. Kvinnorna sätter sin till-

tro till män och hoppas att de med sina fackliga traditioner skall kunna uppnå 

förbättringar, vilket gör det lätt för män att initialt få fackliga uppdrag. Så verkar 

det genomgående ha varit under hela undersökningsperioden och flera av mina 

informanter har givit uttryck för detta. Oftast har männen visat intresse för någon 

speciell fråga på ett fackföreningsmöte eller genom andra kontakter med facksty-

relsen vädrat sitt missnöje.  De har då blivit tillfrågade om de är intresserade av 

att ställa upp på val till en facklig förtroendepost. En informant uppger bl.a. an-

nat att han blev uppringd och tillfrågad av styrelsen om han var intresserad av att 

bli fackordförande efter att ha presenterat fackstyrelsen en diger klagoskrift.538

Väl inne i den fackliga organisationen gäller det dock att visa framfötterna 

och prestera resultat, vilket verkar gälla lika för båda könen. När den manliga re-

presentationen på lokal nivå är ovanligt hög under mitten av 1980-talet, kan en 

manlig representant till och med uppleva det som genant att så många män är ak-

tiva och att ordförandeposten har innehafts av en man under ett flertal år i en or-

ganisation som domineras av kvinnor.539 Skillnaderna i kroppsspråk mellan män 

och kvinnor kan dock leda till komplikationer, vilket framkommer i en episod 

där en manlig ordförande presenterar ett handlingsprogram inför övriga kvinnli-

ga styrelseledamöter. Under presentationen nickar kvinnorna hela tiden till vad 

ordföranden säger. Detta uppfattar denne som att kvinnorna bifaller hans pro-

gram. Vid nästa styrelsemöte blir ordföranden starkt ifrågasatt, då han imple-

menterat programmet bland medlemmarna. Kvinnornas nickande under presenta-

tionen visar sig endast betyda att de förstår de presenterade åtgärderna men det är 

på inget sätt ett medgivande.540    

I mitten av 1990-talet och därefter uppvisar den manliga representationen i 

fackliga organ en tillbakagång som blir mest synlig på det lokala planet. Under 

dessa år saknar den lokala styrelsen helt manliga representanter eller så är delta-

gandet lågt. Anledningen till detta kan vi förmodligen finna i det generellt dalan-

de intresset för fackligt engagemang, vilket gör att männen med sin låga numerär 

inom kåren totalt försvinner. Det är främst på förtroendevalsposter som det man-

liga deltagandet minskar. Många män sitter dock kvar på de ombudsmannatjäns-

ter som de tillsatts på under 1980-talet, trots att vissa strukturomvandlingar skett 

inom organisationen. Det som sker i den fackliga verksamheten är att genuskon-

traktet omförhandlas. Facklig verksamhet är idag ett område där kvinnor hävdar 

sig lika bra som män och det kan kanske vara en hypotes att det är först på 1990-

talet i en stark feministisk medvind som Vårdförbundet skördar sina första stora 

pekuniära framgångar. 

–––––––––
537 För sjuksköterskornas tidiga fackliga strategier se Emanuelsson. 
538 Intervju nr. 5, 010730. 
539 Intervju nr. 4, 011017. 
540 Intervju nr. 4, 011017. 
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En av de stora förändringarna under perioden är att utbildningen av instruk-

tionssjuksköterskor och husmödrar övergår i statlig regi. I och med detta kom 

SSF att förlora det direkta inflytande som organisationen haft på denna utbild-

ning. En viktig faktor i professionaliseringsprocessen är ju kontrollen över ut-

bildningen, vilket konflikten om tillsättandet av tjänster för sjuksköterskeutbild-

ningen inom högskolan visar. Trots alla förändringar som sker inom utbildnings-

sektorn för sjuksköterskor ligger strategin fast. Sjuksköterskor skall utbildas av 

sjuksköterskor och utestängningsstrategin lever vidare trots att påfrestningarna i 

det nya högskolesystemet blir större. I och med att sjuksköterskeutbildningen in-

lemmats i universitets- och högskoleväsendet har statusen för såväl lärare som 

utbildningen ökat. Om omvårdnadsforskningen lanseras som en motkraft till den 

positiviskt inriktade medicinska forskningen blir det naturligtvis viktigt att sjuk-

sköterskeyrket även i framtiden kommer att ha ”patienten i centrum”. Jag kan 

dock se två problem i den nya forskningsinriktade utbildningen. För det första att 

avståndet mellan akademikerna och de praktikanknytna sjuksköterskorna blir för 

stort och att forskning får svårt att nå ut i verksamheten. Om Lindgrens sociala 

skiktning inom sjuksköterskekåren upprätthålls kommer klyftorna inom yrket att 

öka och det första problemet accentueras. Om däremot ett annat scenario utspelas 

och forskning och karriär kommer att ta överhand blir risken uppenbar att basen 

för forskningsunderlaget – omvårdnadspraktiken – försvinner eller blir starkt   

reducerad. Sjuksköterskornas ställning inom sjukvårdssektorn har förvisso 

stärkts och möjligheterna till inbrytningar på andra yrkesgruppers tidigare      

monopoliserade verksamheter ökar, exempelvis det administrativa fältet. Sjuk-

sköterskekåren står starkare i sin position gentemot läkarnas och samtidigt har 

gruppen lättare att utestänga underställda grupper i hierarkin.  

I ett samhälle som utmärks av hegemonisk maskulinitet utvecklas föreställ-

ningar om hur en ”riktig” man bör vara. Föreställningar som lätt utvecklas till 

stereotypier och som också påverkar de män som vill bli och är sjuksköterskor. 

Dessa föreställningar kan som vi ser uppbäras av de omgivande strukturerna men 

också av individer i det egna yrket. Några egenskaper som tillskrivs män har be-

handlats ovan. Egenskaper som tilldelats män är bl.a. att karriärbenägenheten är 

större än hos kvinnor, att män är mera stridbara än kvinnor, att män prioriterar 

yrke framför familjen och att män fysiskt är starkare än kvinnor. Som vi ser i 

min lokala undersökning finns det resultat som såväl underblåser som omkull-

kastar dylika föreställningar. Om vi så lyfter blicken och försöker se omvård-

nadsyrken och speciellt sjuksköterskeyrket i ett större sammanhang så kan jag 

konstatera att båda ses feminina och underordnade arbeten, men att uppfattning-

en om det sistnämnda är på väg att förändras. Vad jag kan se försöker män upp-

rätthålla sin maskulinitet genom att förstärka egenskaper som betraktas som 

manliga och detta lyckas till viss del men att i förlängningen har man svårt att 

skapa områden inom yrket där manliga värden dominerar. Det enda område där 

männen kan sägas vara i närheten av och givits möjlighet att skapa en ö av mas-

kulinitet är inom den fackliga ombudsmannasfären och här förstärks då de man-

ligt laddade egenskaperna om karriär, hängivenhet för fackligt arbete och att män 

är stridbara. Manliga sjuksköterskor passar inte in i en sedan länge rådande he-

gemonisk maskulinitet, men i och med att yrkets låglönestatus och underordnade 

ställning på arbetsmarknaden är på väg att suddas bort kanske också föreställ-
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ningen att män inte passar som sjuksköterskor försvinner och att hävdandet av 

manliga egenskaper inte blir så viktigt utan männen kan ägna sig åt det de verk-

ligen är intresserade av. Det är till syvende och sidst inte könet som avgör om 

man är en bra sjuksköterska eller inte utan intresset för andra människor och att 

man verkligen kan sätta patienten i centrum       

 Avslutningsvis skulle jag vilja avskaffa, vad jag menar är en vandringssägen 

alltsedan Elisabeth Dillners rapport om manlig engelska sjuksköterskor, myten 

om att manliga sjuksköterskor är misslyckade medicine studerande eller män 

som egentligen vill bli läkare men inte har kapaciteten att bli detta. Männens be-

vekelsegrunder för att söka sig till sjukvården verkar snarare vara desamma som 

för kvinnorna, ett genuint intresse för att arbeta med människor.  
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Kapitel 7 

Kön, lön och karriär 

Inom den feministiska könsforskningen finns sedan länge en tradition att analy-

sera kvinnors inträde på manligt dominerade arbetsplatser. Detta projekt tar sin 

utgångspunkt i denna forskningstraditon men med fokus inriktat på hur män be-

handlas när de träder in på arbetsplatser med kvinnlig dominans. Det yrkesområ-

de som specifikt kommer att belysas är den svenska sjuksköterskans, ett yrke 

som i drygt hundra år varit kliniskt rent från manlig inblandning. Först 1951 

kommer ett regeringsbeslut om att män skall få förmånen att utbilda sig till sjuk-

sköterskor, och på våren 1953 utexamineras den första manliga sjuksköterskan 

från S:t Eriks sjuksköterskeskola i Stockholm. Min avsikt har således varit att 

försöka belysa hur relationerna mellan män och kvinnor utformas och förändras 

när män träder in på en tidigare enkönad arbetsplats. Projektet har en tematisk 

uppbyggnad med nedslag i olika tidsperioder. Till att börja med analyseras 

Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) inställning, till såväl utredningsarbetet i 

1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen som till det färdiga förslaget att 

män tillåts utbilda sig till sjuksköterskor. Det andra temat rör problematiken 

kring titelfrågan. I och med männens inträde upplevs yrkestiteln sjuksköterska av 

många som missvisande. Det tredje temat rör lönefrågan inom sjuksköterske-

kåren och är främst fokuserad till 1990-talet och införandet av ett nytt löne-

system. I det senare fallet har fyra kliniker på Universitetssjukhuset MAS 

(Malmö allmänna sjukhus) skärskådats. Det sista temat rör karriärmöjligheter 

inom kåren och är främst inriktad på fackliga-, administrativa och pedagogiska 

karriärer. Vi vet att den svenska arbetsmarknaden i hög grad är könssegregerad 

och det kan därför var intressant att se på vilket sätt integrationen av män i ett 

kvinnodominerat yrke skiljer sig från en integration av kvinnor i ett mansdomi-

nerat yrke.  

Det första temaområdet undersöker bakgrunden till beslutet att engagera män 

som sjuksköterskor i den svenska sjukvården. Här belyses arbetet i 1946 års 

kommitté för sjuksköterskeutbildningen, med fokus på SSF:s agerande huruvida 

män skulle släppas in i gemenskapen. Här kommer ett aktörsperspektiv att lyftas 

fram och ett försök görs att visa hur kvinnorna i SSF:s styrelse ställer sig till män 

som sjuksköterskor. De remissvar som kommer in till kommittén får också en 

genomlysning för att försöka få en uppfattning om hur stämningen till förslaget 

är ute i landet. För att genomföra denna undersökning har främst material från 

statliga utredningar,  som kommittéprotokoll och remissyttranden, på Riksarkivet 
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nyttjats. Vidare har SSF:s arkiv på TAM (Tjänstemännens arkiv och museum) 

fått släppa till fackligt material som styrelseprotokoll, AU-protokoll m.m. Fort-

sättningskurserna för sjuksköterskor har fått en framträdande plats i framställ-

ningen då det i dessa ofta förs intensiva debatter i brännande frågor. Fortsätt-

ningskurserna är den vidareutbildning som SSF arrangerar för husmödrar och  

lärare. Huvudfrågan i detta avsnitt kan kortfattat ställas som sådan: Var män väl-

komna i sjuksköterskekåren?   

I det andra temat analyseras problematiken kring hur sjuksköterskor skall titu-

leras efter att män kommit att ingå i kåren. Analysen görs utifrån den debatt som 

förts i sjuksköterskekårens husorgan TfSs (Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor)

och Vårdfacket. Titelfrågan dyker från och till upp i dessa husorgan och då ofta 

som insändare från medlemmar som vill diskutera frågan. Här görs dock tre ned-

slag då frågan får en större omfattning och debatten blir extra livlig. Första gång-

en frågan kommer under debatt är i mitten av 1960-talet och med hjälp av exper-

tis från Institutet för svensk språkvård försöker TfSs reda ut problematiken kring 

hur kåren skall tituleras. Det andra nedslaget görs i mitten av 1970-talet då AMS 

(Arbetsmarknadsstyrelsen) stöter på SSF om att inkomma med en könsneutral 

yrkesbenämning som ett led i Nordiska rådets projekt att bryta ner könsbarriärer-

na genom att skapa könsneutrala yrkesbeteckningar i hela Norden. Den sista    

period som belyses är 2001 då socialminister Lars Enqvist initierar en debatt i 

vilken han menar att hierarkierna inom hälso- och sjukvården kan brytas ner om 

man ändrar titlarna. Undersökningen är relaterad till den under perioden starkt 

framväxande feministiska rörelsen i Sverige. Det kan redan här sägas att någon 

lösning på huruvida yrkestiteln skall vara sjuksköterska eller sjukskötare inte 

kommit till stånd. 

Alltsedan kallets dagar, fram till dagens lönearbetare inom sjukvården upp-

visar sjuksköterskeyrket lönemässigt många spännande inslag. Det präglas dock 

över den mesta tiden av att vara ett lågavlönat reproduktivt kvinnoyrke. Efter en 

historisk tillbakablick på löneutvecklingen från 1900-talets början fram till att ett 

nytt lönesystem introduceras 1986 kommer fokus att ligga på sjuksköterskornas 

löneutveckling på fyra kliniker på UMAS under 1990-talet. Studien baseras på 

lönestatistik från Lönekontoret och berör obefordrade sjuksköterskor, avdel-

ningsföreståndare, sektionsledare men också till viss del klinikföreståndare och 

enhetschefer. Löneutvecklingen jämförs mellan de olika yrkesgrupperna men 

även mellan könen inom gruppen. Reallöneutvecklingen för respektive yrkes-

grupp får också ett visst utrymme. Till sist görs också en jämförelse med andra 

yrkesgrupper i samhället, grupper som sjuksköterskorna ofta relaterat sina löner 

till. Viktigt i detta avsnitt är naturligtvis att se hur män hävdar sig lönemässigt på 

denna kvinnligt dominerade arbetsplats. 

Det sista temat berör några av de karriärvägar som finns för sjuksköterskor. 

Undersökningen ger en översiktlig presentation av de tidigare nämnda karriär-

vägarna men försöker gräva djupare i en lokal facklig undersökning. Den lokala 

undersökningen bygger på fackligt material från Sektion 7 i Malmö men också 

på intervjuer av fackligt förtroendevalda. I detta avsnitt kommer även vissa 

kompetensstrider med annan vårdpersonal att behandlas. Finns det något område 

där manliga sjuksköterskor uppvisar ett avvikande karriärmönster jämfört med 

sina kvinnliga kollegor? 
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Syftet med denna avhandling har varit att visa på några olika perspektiv från 

en manlig integrationsprocess i ett av kvinnor dominerat sjuksköterskeyrke. Det 

första perspektivet belyser hur beslutet tas när män tillåts utbilda sig till sjukskö-

terskor, men också hur deras kvinnliga arbetskamrater ser på dem som blivande 

sjuksköterskor. Det andra perspektivet berör frågan om yrkestiteln sjuksköterska 

även skall omfatta män. Det tredje perspektivet lyfter fram lönesituationen med 

huvudsaklig fokus i en lokal undersökning. Slutligen belyses även något hur män 

agerar i sitt nya yrke. Som vi sett dröjer det länge innan män får tillträde till yrket 

och de första hundra åren yrket existerar präglas professionaliserinsprocessen av 

kvinnor där grunden för utbildningsfrågor och vikten av legitimation läggs. Det 

är först under 1970-talet som männen ansluter till yrket i en mer betydande om-

fattning och jag vill hävda att den av kvinnor totalt dominerande perioden av-

slutas med ett för yrket mycket viktigt beslut, när staten i slutet av 1950-talet be-

viljar förslaget om legitimation. Legitimationen lägger grunden för en fortsatt 

framgångsrik utestängningsstrategi, vilket vi bl.a. kan se inom mentalvården där 

mentalskötarna utmanövreras från högre tjänster. Den dual-closure strategi som 

sjuksköterskorna tillämpar mera explicit från och med 1980-talet kommer att 

visa sig vara mycket framgångsrik.  

Männens inträde i yrket sammanfaller med en i samhället framväxande femi-

nistisk rörelse. Denna feministiska rörelse växer sig under perioden starkare och 

starkare och rimligtvis påverkar den också de kvinnliga sjuksköterskorna, det  

senare antagandet förutsätts i avhandlingen a priori. Jag försöker också utifrån 

ett begrepp som hegemonisk maskulinitet se om manliga sjuksköterskor kan till-

ägna sig fördelar i denna kvinnligt dominerade miljö.  

Om vi så vänder tillbaka till den tid, när män får möjligheter att utbilda sig till 

sjuksköterskor i Sverige, kan vi konstatera att det inte direkt sker någon över-

svämning av ansökningshandlingar från män till landets sjuksköterskeskolor. 

Många skolor ställer sig också tveksamma till att ta emot manliga sökanden. 

Denna tveksamhet till manliga sjuksköterskor finns på flera håll inom sjukskö-

terskekåren. Inom SSF:s styrelseskikt kan ett visst motstånd märkas, vilket för-

modligen kan vara en av anledningarna till att inga extraordinära åtgärder sätts in 

för att locka män till yrket. Det är först 1962 med öppnandet av sjuksköterske-

skolan i Norrköping som män får ett speciellt omnämnande, där det påtalas att 

”…ett antal platser vid skolan om möjligt avses för i första hand manliga sökan-

den.”541 I material från föreningen får vi till en början snarare leta efter uppgifter 

om att män har möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor. Vi har också kunnat 

se hur vissa styrelseledamöter uppbär en negativ syn på mäns förmåga till sjuk-

vårdsarbete. Jag menar att precis som Bertha Wellin - SSF:s andra ordförande - 

är i otakt med rådande samhällsidéer i frågan om fackföreningar på¨1930-talet, är 

på 1940-talet ordföranden Gerda Höjer och styrelseledamoten Karin Elfversson i 

otakt med den tidens idéer i frågan om manliga sjuksköterskor. Någon direkt 

könsblockad mot manliga sjuksköterskor från SSF:s sida kommer inte till stånd, 

men den tystnad som föreningen består frågan med, tolkar jag som ett explicit 

motstånd. Det är också efter 1960, när såväl Gerda Höjer som Karin Elfversson 

–––––––––
541 TfSs 1963:1, sid. 13. 
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försvunnit från styrelsen, som frågor relaterade till manliga sjuksköterskor sätts 

på dagordningen.  

Vi befinner oss här i ett 1950-tal med en hegemonisk maskulinitet och ett    

genuskontrakt, där mannen är norm på en arbetsmarknad som domineras av en 

tankestruktur i vilken mannen bör vara familjeförsörjaren. Detta avspeglar sig 

också i de kvinnliga sjuksköterskornas ståndpunkter om sina nya manliga kolle-

gor. Här finns en rädsla att männen inte kommer att underordna sig de under 

många år framväxta kvinnliga normerna samtidigt som de också konstaterar att 

inga män kommer att söka utbildningen, då det anses som en omöjlighet att för-

sörja en familj på den usla lön som utbetalas. Det finns dock även en positivt in-

ställd gruppering av sjuksköterskor som anser att männen kommer att fungera 

utmärkt som ”lyftkranar” och att de besitter en tuffare facklig attityd och på så 

sätt skall kunna lyfta sjuksköterskornas eländiga löner. Det tyngst vägande skälet 

till att sjuksköterskekåren inte kan säga nej till manliga sjuksköterskor är jäm-

ställdhetsargumentet. I och med att kåren krävt att kvinnor skall få tillgång till 

manliga yrken blir det en orimlighet att kräva att männen skall  stå utanför sjuk-

sköterskeyrket. Det senare är förmodligen också en starkt vägande anledning till 

det strategival SSF intar – tystnaden.  

Som vi ser är det representanter ur den kvinnliga sjuksköterskekåren såväl 

som språkforskare som i början av undersökningsperioden vill förändra yrkesti-

teln sjuksköterska till det mera manligt klingande sjukskötare. Då inget definitivt 

beslut kunde tas vid denna tidpunkt kom sjuksköterska att leva vidare, då denna 

titel bäst symboliserade yrket för en hegemonisk maskulinitet. Om beslutet en-

bart varit upp till sjuksköterskekåren hade förmodligen ett namnbyte kunnat 

komma till stånd vid denna tidpunkt. När frågan senare blir aktuell under 1970-

talet intar SSF en betydligt tuffare feministisk attityd och antyder också i en bi-

sats att föreningen i framtiden inte ställer sig främmande att enbart använda ter-

men sjuksköterska. År 2000 verkar loppet vara kört, ty nu är det bara sjukskö-

terska som gäller. Denna feministiska ståndpunkt är kanske inte så svår att förstå 

om yrket som här får en genomgående historisk belysning. Då många yrkestitlar 

knappast kan anses som könsneutrala menar jag att det är en rimlig inställning 

som Vårdförbundet intar i titelfrågan. Genom att stå fast vid titeln sjuksköterska 

visas ju på ett fint sätt yrkets ursprung, ty yrket dominerades totalt av kvinnor i 

drygt hundra år. Det förhållandet kanske ökar förståelsen att kvinnor önskar ha 

kvar sjuksköterska som yrkestitel. Vi ser också att läkare idag förespråkar det 

manliga sjukskötare, vilket inte var fallet under 1960-talets mitt. En svängning 

som kanske är grundad i den ökade andelen kvinnor inom läkarkåren och en 

önskan om att det i framtiden skall finnas några män  yrkesverksamma inom 

vårdsektorn.  

De män som till en början engagerar sig i sjuksköterskeyrket kommer i stor 

utsträckning från mentalvården och har i regel lång erfarenhet av sjukvård. De 

flesta manliga pionjärerna återgår också till mentalvården som sjuksköterskor  

efter avslutad utbildning. Kort efter att kommittén för sjuksköterskeutbildningen 

lagt sitt betänkande kunde män genom ett dispensförfarande söka sjuksköterske-

utbildning. Detta innebär att den förste mannen utexaminerades våren 1953, trots 

att regeringsbeslutet om manlig sjuksköterskeutbildning tas på våren 1951. Den 

förste man som utexamineras i Sverige har en bakgrund inom mentalvården och 
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har uppnått den aktningsvärda åldern av 44 år. Som kuriosa kan nämnas att de 

första männen, fyra till antalet, fick söka åldersdispens hos Medicinalstyrelsen, 

men det gällde också att finna en sjuksköterskeskola som var beredd att ta emot 

äldre, i vissa fall gifta män, då de flesta skolor i sina stadgar hade inskrivet att 

endast ogifta unga kvinnor mottogs.542 Fram till 1970 finns det endast 373 utbil-

dade män inom yrket, vilka utgör 1,2% av hela kåren. Trettio år senare finns det 

7 166 manliga sjuksköterskor och de utgör då 7,3% av alla sjuksköterskor. För-

väntningarna som finns, att de manliga sjuksköterskorna skall lämpa sig som 

lyftkranar inom vården, har förmodligen de flesta manliga sjuksköterskorna in-

friat åtskilliga gånger i det fysiska arbetet, men när det gäller förmågan att lyfta 

sjuksköterskelönerna är svaret mera svårtolkat.  

De riktigt stora lönelyften har sjuksköterskekåren kunnat inkassera först efter 

1995 och detta förmodligen till stor del beroende på den strukturomvandling som 

påbörjats och pågår inom svensk hälso- och sjukvård.  Det måste dock också  på-

talas att den envetna professionaliseringsprocess som pågått inom sjuksköterske-

kåren med en mycket stark betoning på utbildningsfrågor nu börjar ge utdelning. 

Detsamma gäller den exklusivitet som yrket uppnått genom sjuksköterskelegiti-

mationen. Om vikten av utbildning betonats tidigare så är det ingenting mot vad 

sådan kommer att betyda i framtiden, då sjuksköterskorna, nu i den nya högsko-

leutbildningen, har ett smörgåsbord av kurser att välja ur. Det gäller för den en-

skilda sjuksköterskan att välja rätt för att få maximal pekuniär utdelning. Många 

av de grupper som sjuksköterskorna jämfört sina löner med över tiden har kåren 

lämnat bakom sig och vi har också sett att lönegapet gentemot läkarna krympt. 

Sjuksköterskornas gamla lönesystem, som verkade på en arbetsmarknad präglad 

uti den svenska modellen, ger ett betydligt mindre utrymme för stora lönelyft i 

förhållande till andra yrkesgrupper, då det från centralt håll noggrant bevakades 

att de inbördes relationerna upprätthölls. Svårigheterna för grupper inom hälso- 

och sjukvård underlättades inte av att exportindustrin sågs som löneledande och 

”…de centrala kollektivavtalen mellan LO och SAF  blev normerande för hela 

arbetsmarknaden.”543 Den manlige metallarbetaren inom exportindustrin var na-

vet det mesta snurrade kring för de stora löntagargrupperna. Under dylika förut-

sättningar är det inte konstigt att sjuksköterskornas gamla lönesystem kan karak-

teriseras som ett misslyckande. Trots en i det närmaste ständig brist på sjukskö-

terskor lyckades det inte de fackliga företrädarna att uppnå de stolta målsättning-

ar som förbundet sätter upp i många lönerörelser. Att samhället har så gott som 

monopol på hälso- och sjukvård i Sverige under denna tid underlättar inte heller 

lönerörelserna. I och med att ett nytt lönesystem införs 1986 knyts stora förvänt-

ningar till lönemässiga förbättringar. Jag konstaterar dock att det bland medlem-

marna finns förväntningar och förtvivlan inför det nya. Förväntningarna står till 

att det nya lönesystemet skall ge ordentliga lönelyft, medan förtvivlan uttalas 

över de orättvisor som anses inbyggda i systemet. Det senare är ofta riktat mot 

–––––––––
542 Eriksson, sid. 74.  
543 Stranne, sid. 53. Se även Stranne för en kort sammanfattning om den svenska modellen och 

    löneproblematiken,  sid. 48 ff.  
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subjektiva kriterier för bedömning av lönesättningen men också att skillnader 

skall uppstå mellan könen i lönehänseende.  

De svar en lokal undersökning kan ge är begränsade men kan ändå ge en fing-

ervisning om vilken riktning det nya lönesystemet är på väg att ta. Det första vi 

kan konstatera är att det i huvudsak är kvinnor som gör en administrativ karriär 

på de fyra klinikerna. Det är egentligen bara på den psykiatriska kliniken som 

män finns i någon större omfattning inom de ledande skikten. Det är också två 

kvinnliga sjuksköterskor som når de höga administrativa posterna som vården-

hetschefer. Det är således kvinnorna som gör karriär och när möjligheter ges är 

det kanske som Monica Renstig hävdar, i en undersökning av mellanchefer på 

privata företag, att kvinnorna ”…eftersträvar ökad makt och inflytande, till och 

med i högre grad än män.”544  Då löneutvecklingen också följer den hierarkiska 

uppbyggnaden, med bäst löneutveckling i toppen och sämst i botten, kan vi slå 

fast att sammantaget på de fyra klinikerna är det, något överraskande, kvinnor 

som är vinnare på den nya arbetsorganisationen och det nya lönesystemet. De 

flesta männen på de fyra klinikerna är verksamma som obefordrade sjuksköters-

kor.  

Om vi däremot ser på specifika yrkesområden inom respektive klinik blir lö-

neförhållandena mellan könen något mer komplicerade. Inom de yrkesområden 

där män konkurrerar med kvinnor kan vi se att medellönerna för männen de fles-

ta mätåren ligger över kvinnornas. Ett utmärkande undantag är anestesikliniken 

där de obefordrade kvinnliga sjuksköterskorna hävdar sig gott fram till 1999, då 

männens medellön blir högre än kvinnornas. Det finns således en svag tendens 

till att i de områden där männen engagerar sig har de något bättre lönenivå än 

kvinnorna. Denna tendens är som vi kan se svag men jämför vi den med lönelä-

get 1986, då kvinnornas löneläge ansågs något bättre än männens, finns det an-

ledning att hissa en varningsflagg för ett eventuellt trendbrott. Den tredje karriä-

ren, dvs. att stanna kvar i avdelningsarbetet som obefordrad sjuksköterska, ver-

kar således vara den väg som männen väljer på dessa fyra kliniker. Det kan ju 

också vara så, som en av mina informanter uttrycker det, att männen kommer att 

erbjudas bättre löner för att stanna kvar i den patientnära verksamheten, vilket 

min undersökning ger en svag antydan om då medellönerna för de obefordrade 

manliga sjuksköterskorna ligger något högre än deras kvinnliga kollegor.  

Lönedifferenserna mellan de olika grupperna ökar över åren men också inom 

de flesta yrkesområden. I detta ligger en fara. Om lönemässigt missgynnade 

grupper av sjuksköterskor undervärderas kommer den sociala jämlikheten att 

rubbas, då dessa t.ex. ser sina möjligheter till avancemang och god löneutveck-

ling motarbetade. Så länge löneutvecklingen är god gentemot andra grupper i 

samhället kan ett lönesystem motiveras, men skulle uppfattningen däremot bli 

sådan att de lönemässiga orättvisorna inom kollektivet upplevs som ett problem 

skapas spänningar som kan påverka såväl arbetsklimat som effektivitet. Vi har 

också sett att lönenivåerna skiljer sig mellan de olika klinikerna. Anestesiklini-

ken har t.ex. en högre lönenivå än övriga kliniker. Om lönerna utvecklas mera 

positivt på vissa kliniker finns det även här en risk att legitimiteten urholkas, 

–––––––––
544 www.axess.se, sid. 1. 



218

men även att ett australiensiskt syndrom skulle kunna äga rum, dvs. att många 

män kommer att söka sig till områden med högre lön och hög status.   

Sammanfattar vi så sjuksköterskornas strategiska ställning inom lönebildning-

ens sfär, kan vi konstatera att framtidsutsikterna verkar mycket goda. Fortfarande 

finns en brist på sjuksköterskor, en brist som inte kan fyllas med någon annan 

grupp än legitimerade sjuksköterskor, undantaget läkare. Men då läkarkåren be-

finner sig i samma bristsituation som sjuksköterskorna är denna möjlighet uteslu-

ten. Om sjuksköterskorna väljer att arbeta för bemanningsföretag och andra pri-

vata alternativ kommer bristen inom den offentliga vården att öka, vilket i sin tur 

kommer att pressa upp lönerna såväl som kostnaderna för de offentliga arbets-

givarna. Om så de offentliga arbetsgivarna försöker locka nyutbildade sjukskö-

terskor med höga ingångslöner, för att försöka trygga verksamhetens bevarande, 

kan de sjuksköterskor som tryggar verksamhetens bevarande protestera, då de 

tjänar mindre eller lika mycket som de nya sjuksköterskor de nu skall lära upp, 

vilket i flera fall har lett till att de välutbildade sjuksköterskorna hotat med upp-

sägning om inte deras löner lyfts över de nyutexaminerades. Argumenten att ge 

sjuksköterskorna högre löner har blivit fler än tidigare. 

Under 1960-talet utövar både den pedagogiska och administrativa karriärvä-

gen en lockelse på manliga sjuksköterskor och de båda yrkesområdena får under 

detta decennium ett flertal manliga sökanden. De relativa talen för antalet manli-

ga lärare och administratörer ligger högt och kommer så att förbli över tiden när 

det gäller den administrativa sidan. Det pedagogiska området får däremot se ett 

sjunkande intresse bland de manliga sjuksköterskorna. Den lokala undersökning-

ens resultat uppvisar dock ett mycket avvikande resultat gentemot riksgenom-

snittet när det gäller mäns administrativa karriärer. I början av 1990-talet hävdar 

sig de manliga sjuksköterskorna relativt bra på de administrativa posterna. Så är 

t.ex. tre män av totalt tretton klinikföreståndare 1993, dvs. 23%, vilket är högre 

än ett redovisat riksgenomsnittet på 14,1%. Vi kan dock se att det är tack vare 

psykiatriska kliniken och medicinkliniken dessa siffror upprätthålls, då såväl   

anestesikliniken som den psykogeriatriska kliniken är kliniskt rena från män på 

dessa poster. Andra halvan av 1900-talet, när klinikföreståndartjänsterna är av-

vecklade, finns det endast kvinnor på de höga administrativa posterna som vård-

enhetschefer. Det är främst det första steget i ett vertikalt avancemang (avdel-

ningsföreståndare) som vi kan se de manliga sjuksköterskorna engagerade i en 

något större omfattning, men också då är det den psykiatriska kliniken som håller 

siffrorna uppe (faktiska tal). Ser vi till de faktiska talen så kan vi konstatera att 

den lokala undersökningen visar att de fyra klinikerna inte utgör något eldorado 

för manliga karriärer utan snarare tvärtom, det är kvinnorna som tar plats.  

Jag menar att i den ”hegemoniska maskulinitet” – för att citera Connell – som 

är rådande under 1960-talet med en föreställning om att fackligt arbete är en 

manlig aktivitet, underlättar de manliga sjuksköterskornas fackliga engagemang. 

Många kvinnor inom kåren intar en ”emphasized femininity”-ståndpunkt, när  de 

menar att män är bättre lämpade för fackligt arbete än kvinnor. Den tidigare 

ståndpunkten som fanns hos SSF:s ledande kvinnor, att män minsann inte är bätt-

re än kvinnor när det gäller fackligt arbete, verkar ha fått ge vika. Det fackliga 

intresset bland de manliga sjuksköterskorna är uppenbart och som vi sett uppnås 

också exceptionella framgångar på alla nivåer framigenom. Det bör dock påpe-
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kas att ordföranden inom SSF, SHSTF och Vårdförbundet alltid varit en kvinna. 

Det är främst ombudsmannakarriären som har hägrat för männen och vi kan ju 

också se att männen är framgångsrika i att erövra dessa poster. Men trots sin 

ringa numerär inom sjuksköterskekåren ockuperas även förtroendeposterna un-

der långa tider av män. Från 1960-talet fram till början av 1990-talet bygger män 

upp en stark ställning inom fackföreningen och får rimligtvis även ett stort infly-

tande.  Hartmanns tes, att män dominerar kvinnor genom kontroll av fackföre-

ningar, verkar vara på väg att uppfyllas även i ett förbund med kvinnlig domi-

nans, när något händer. Ett trendbrott kan dock skönjas i början av 1990-talet, då 

männen börjar försvinna från förtroendeposterna, då främst på regional och lokal 

nivå. Orsakerna till det senare kan härledas till ett generellt avtagande intresse 

bland medlemmarna samt en starkt framväxande feminism som insett det orimli-

ga i den höga manliga representationen. En manlig styrelsemedlem ger uttryck 

för det senare i en av mina intervjuer, där han menar att när jämställdhetspro-

gram infördes fokuserades frågan om könsfördelningen på förtroendeposter.            

Med det nya lönesystemets införande förs också löneförhandlingarna ner på 

en lokal nivå, vilket gör att kvinnornas inflytande ökar betydligt. Förhållandet att 

män tidigare är i majoritet när det gäller löneförhandlingarna inom förbundet 

kommer också till uttryck i Karin Olssons bok Från likhet till olikhet, där hon 

skriver att de flesta löneförhandlarna var män. Hur pass stort inflytande det 

ökande kvinnliga ansvaret för löneförhandlingarna har på den positiva löneut-

veckling som följer lämnar jag till framtida forskning, men det är värt att notera 

att de båda omständigheterna sammanfaller. Vårdförbundets ordförande Eva 

Fernvalls oro över att klasskampen kommer att bli överordnad könskampen visar 

något på var hon anser att prioriteringarna bör vara, men också vilken klass hon 

identifierar sig med. Könskampen inom det egna förbundet upplevs förmodligen 

inte längre som ett problem och med de svårigheter som finns i samarbetet med 

undersköterskekollektivet i könsfrågor kanske det bara är klasskamp som åter-

står.

En anledning som ofta lyfts fram som orsak till att män har lättare att ta på sig 

fackliga uppdrag och göra karriär i den fackliga organisationen är att de i betyd-

ligt större omfattning arbetar heltid än vad kvinnor gör. Kvinnor verkar ha en 

benägenhet att prioritera andra omsorgsverksamheter än den offentliga, vilket 

gör att de halkar efter eller får en förskjutning i karriärutvecklingen. Detta förhål-

lande stärker också Hartmanns teser, även om det inte är den heltidsarbetande 

hemmafrun vi möter. Det finns även en risk i det nya lönesystemet att de som 

deltidsarbetar kan halka efter lönemässigt, då mycket information och uppdate-

ringar kan bli eftersatta, samtidigt som det kan vara problem såväl att komma 

med som att delta i internutbildningar. I det gamla lönesystemet gavs många en 

fribiljett i lönecirkusen, medan det idag gäller att bevaka sina intressen i den lo-

kala ”huggsexan, vilket kan bli svårt för de kvinnor som inte är heltid på sin ar-

betsplats.  

   Undersökningar i USA har dock visat att individuella lönesystem ej behöver 

medföra några nackdelar för kvinnor men visar samtidigt att ju färre kvinnor det 
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finns i ledande befattningar desto större är sannolikheten för manliga fördelar.545

Framtiden ser således ljus ut för de kvinnliga sjuksköterskorna, då antalet kvin-

nor ökar på ledande befattningar. I den lokala undersökningen ser vi ju t.ex. att 

båda enhetscheferna är kvinnor. På UMAS är kanske en situation med många 

kvinnor i ledande ställning på väg att etableras då det redan i min undersökning 

kan fastslås att det nya lönesystemet inte är till nackdel för kvinnor utan snarare 

tvärtom. Att läkare och sjuksköterskor kommer att besätta administrativa poster 

är dock inte helt säkert, då huvudmännen idag kan tillsätta chefer ur rent admi-

nistrativt utbildade grupper. Ytterligare en faktor som framöver skulle kunna 

förbättra kvinnornas ställning är om feminiseringen av läkarkåren fortsätter och 

att kvinnorna i denna kår också kan besätta administrativa poster. En dylik stra-

tegi kräver dock solidaritet mellan kvinnorna inom sjukvården, ett förhållande 

som inte präglat relationerna mellan kvinnor på olika nivåer inom vården, sär-

skilt inte på 1990-talet. Men de kvinnliga läkarna är kanske mer generösa mot 

sina medsystrar än vad sjuksköterskorna har varit mot undersköterskor och sjuk-

vårdsbiträden? Det finns hos vissa sjuksköterskor en uppfattning om att solidari-

teten hos Vårdförbundet inte sträcker sig längre än till den egna gruppen och att 

undersköterskor och sjukvårdsbiträden på 1990-talet har fått ta huvudparten av 

samhällsansvaret, dvs. hålla nere sina löner samt utgöra de grupper som står för 

merparten av nedskärningarna som tidigare skett inom hälso- och sjukvården.546

Varför är det då så få män som hittills utbildat sig till sjuksköterskor? Det 

finns ju inga formella hinder så orsakerna får sökas på annat håll. Efter femtio 

års möjligheter för män att utöva yrket har andelen inte överstigit 10%, och yrket 

kan därför fortfarande anses totalt dominerat av kvinnor. Den opinionsbildning 

som sker i ett samhälle och de bilder som skapas om olika yrken spelar för 

många en stor roll i valet av yrke. De artiklar som förekommer i dagstidningar 

och veckopress under 1950-talet och som där lyfter fram namnproblematiken 

kring de manliga sjuksköterskorna hjälper inte till att rekrytera män till yrket, då 

de ofta med rubriker som ”Syster eller Bror” får litet av löjets skimmer över sig. 

Än idag kan en nedsättande attityd finnas i vissa artiklar bl.a. när läkare fortsätter 

att diskutera det manliga sjuksköterskeyrket i termer av transvestism. I den he-

gemoniska maskuliniteten har sjuksköterskeyrket definierats som ett kvinnligt 

och lågavlönat yrke med låg status i en reproduktiv och tärande sfär. Så länge 

detta förhållande råder kommer förmodligen ingen större anstormning av män att 

ske till yrket. Det kanske är så enkelt att män inte vill bli sjuksköterskor på grund 

av den rådande föreställningen, som finns kulturellt och socialt om vad som är 

maskulint, och i denna föreställning finns inte sjukvårdsarbete vare sig bland 

kvinnor eller män. De män som ändå söker sig till sjukvårdsarbete kan ibland 

också räkna med att få sin maskulinitet ifrågasatt av sina arbetskamrater. Detta är 

exempel på vad Connell kallar ”emphasized femininity”, dvs. kvinnor som är 

medlöpare och ställer upp på den hegemoniska maskulinitetens normerande 

könsbilder.  

–––––––––
545 Sjölund & Wise m.fl, sid. 112. 
546 Intervju nr. 5 samt Bang 2001:3, sid. 9. 
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Det kan även framhållas att män tidigare ofta skaffat sig en större marknad att 

sälja sina tjänster på, vilket gör att många lämnar yrket. Jag visar i en undersök-

ning av samtliga män som utbildat sig på sjuksköterskeskolan i Malmö mellan 

1960 – 1990  att ca. 28% har lämnat yrket för andra karriärer. Det verkar således 

som om män som vill göra karriär gör det utanför sjukvården, medan män som 

stannar kvar gör detta trots att löneutveckling och karriärmöjligheter inte är så 

goda.  

En av anledningarna till att män sökt sig till arbetsplatser inom vården där det 

tidigare finns gott om män, som exempelvis psykiatrin, torde vara att de här lät-

tare kan få sin maskulinitet bekräftad inom den egna gruppen. Många av de för-

sta manliga sjuksköterskor gick ju som vi sett bara tillbaka till sina arbetsplatser 

inom mentalvården efter avklarad utbildning och kom på så sätt åter till en man-

lig arbetsplats. Psykiatrin är nog för övrigt det enda ställe där män fortfarande 

kan finna nischer utan kvinnliga arbetskamrater.   

Det finns en uppseendeväckande och intressant skillnad i den hegemoniska 

maskulinitetens normativa standard mellan manliga sjuksköterskor och manliga 

läkare. Läkarnas maskulinitet verkar inte bli ifrågasatt trots deras arbete inom 

sjukvården. Manliga sjuksköterskors maskulinitet kan däremot bli ifrågasatt, vil-

ket bl.a. sker genom antydningar om homosexualitet både i internationella un-

dersökningar och i några av mina intervjuer. Det verkar emellertid inte vara en 

allmänt utbredd uppfattning i Sverige. Jag har heller inte stött på någon under-

sökning som visar att andelen homosexuella män skulle vara större inom sjuk-

sköterskekåren än inom t.ex. läkarkåren.  

Mäns maskulinitet kom också att ifrågasättas av kvinnliga arbetskamrater och 

då speciellt i frågan om varför de utbildar sig till sjuksköterskor. Det verkar fin-

nas en bild bland många kvinnliga sjuksköterskor om att män som utbildar sig 

sjuksköterskor egentligen har velat utbilda sig till läkare men saknat den intellek-

tuella kapaciteten. Men maskuliniteten ifrågasätts sedan även hos de män som 

stannar kvar i själv vårdarbetet. Varför gör de inte karriär, tjänar pengar och ser 

till att försörja en familj istället för att stanna kvar i en lågstatussfär.  

Samhällsstrukturer är ofta starka och svåra att bryta ned och kan i många fall 

spela aktörerna oväntade spratt. I och med det nya lönesystemet 1986 har Vård-

förbundet ställts inför en dylik situation. Vi kan vara förvissade om att ett stort 

och kvinnodominerat förbund håller jämställdhetstanken högt. Flera anmälningar 

till JämO från enskilda medlemmar som förbundet stöttat visar på det patos som 

finns för att sjuksköterskor skall erhålla samma löner som jämförbara yrkesgrup-

per, exempelvis medicintekniker. Sedan det nya lönesystemet införts har som vi 

sett, också sjuksköterskelönerna höjts avsevärt i förhållande till andra grupper. 

Jag menar dock att detta till stor del beror på yttre faktorer och inte på löne-

systemet i sig självt. Samma fackliga och individuellt upplagda strategi hade för-

modligen gett samma utdelning med det gamla lönesystemet. Vad som däremot 

är genant är att det lönemässigt håller på att utvecklas två trender. I den tredje 

karriären verkar det som om männen får ett litet löneförsprång, medan det i ett 

större perspektiv – den verkliga karriären – är några kvinnor som individuellt 

kapar åt sig godbitarna.   

Ökad jämställdhet handlar i hög grad om ökad medvetenhet, en ökad med-

vetenhet såväl hos kvinnor som män. Kunskapen måste således finnas om de för-
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trycksmekanismer som finns i samhället. De är viktigt för båda könen, att t.ex. 

kunna se ett könsförtryck, men också att på intet sätt förringa andra typer av för-

tryck, t.ex. klassförtryck. Detta ställer stora krav på solidaritet från männens sida 

när det gäller förbättrandet jämställdheten men också solidaritet från kvinnorna 

när det gäller jämlikheten. Det handlar till en viss del om empati och att kunna se 

sig själv som en del i en förtryckande struktur. Men genom att blottlägga för-

trycket når vi kanske en möjlighet till ökad medvetenhet. Män skapade sig i bör-

jan vissa positioner inom den svenska sjuksköterskekåren, främst i den fackliga 

organisationen. Men i och med en starkt framväxande feminism har dessa posi-

tioner försvagats under 1990-talet. Vårdförbundets ideologi verkar vila på en   

liberalfeministisk grund. Professionaliseringsprocessen utvecklas efter traditio-

nella liberala värderingar grundade på utbildning, kunskap, förnuft och individ. 

Vi har sett hur utbildning och kunskap prioriterats inom sjuksköterskekåren. Vik-

ten av att få tillhöra en i samhället etablerad medelklass verkar ha varit en led-

stjärna i arbetet att lyfta yrket såväl lön – som statusmässigt. I stället för att bryta 

ner hierarkier inom hälso- och sjukvården anpassar sig sjuksköterskorna till ett 

rådande strukturellt mönster och kräver att de kvinnliga sjuksköterskorna skall 

ha samma möjligheter att göra karriär som männen.  



223

Summary

It has for a long time been traditional for feminist gender studies to analyse 

women’s access to male-dominated workplaces. This project has its starting 

point in that tradition, but focuses instead on the treatment of men when they en-

ter jobs with a majority of female employees. We will focus especially on the 

area of nursing in Sweden, a job that was for over one hundred years clinically 

pure in its female dominance. It wasn’t until 1951 that a government decision 

ruled that men should have the opportunity of training to be nurses. The first 

male nurse graduated in 1953 from S:t Eriks nursing school in Stockholm. My 

aim is to find out how relationships between women and men are formed and 

change when one of the genders joins a profession traditionally dominated by the 

other. The project is structured thematically, with special attention paid to differ-

ent periods in history. I begin by analysing the attitudes of the Swedish Society 

of Nursing (SSF) to the research carried out by the 1946 committee on nurse 

training and to its final proposal that men should be allowed to train as nurses. 

Another topic for the project relates to the problems surrounding the title of 

‘nurse’: when men entered the profession the Swedish word for nurse was per-

ceived by many to be misleading. The third topic relates to wages in the nursing 

sector, with a focus mainly on the 1990s and the implementation of a new wage 

system and a specific examination of four clinical units at Malmö University 

Hospital (UMAS). The final topic for the project links to career opportunities for 

nurses, with particular attention paid to union-related, administrative and teach-

ing careers. It is well-known that the Swedish job market is highly discrimina-

tory in terms of gender, and so it is interesting to see how the integration of men 

into a female-dominated job differs from that of women into a male-dominated 

one. 

The first topic examines the background for the decision to employ male 

nurses in Swedish health care. We take a look at the work of the 1946 committee 

on nurse training and at SSF’s opinions as to whether men should be allowed to 

join the profession. We examine the case from the point of view of someone who 

was personally involved and attempt to find out the attitudes of women in SSF’s 

management with relation to male nurses. We also look at the answers received 

by the committee in order to understand the general public’s attitude towards the 

proposal. This research is mainly based on materials from government inquiries, 

such as minutes of committee meetings and committee statements, available at 

the Swedish National Archives. Union-related materials such as minutes from 

management and labour committee meetings were acquired from SSF’s files at 

the TAM Archives. The account looks especially at foundation courses in nurs-

ing – further education courses arranged by SSF for housewives and teachers – 
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as this topic is often the cause of intense debate. The main question for this sec-

tion could be summarised as ‘Were graduates from these courses well-received 

by the nursing profession?’ 

The second topic analyses the problem of what nurses should be called after 

men entered the sector. The analysis is based on a debate carried out in the nurs-

ing journals TfSs (Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor) and Vårdfacket. The 

question comes up in the journals time and again, generally as a result of letters 

from readers who wish to discuss the issue. This project attends to three times 

when the debates increased in scope and became especially lively. The first time 

the issue was discussed was in the mid-1960s, when TfSs tried to solve the prob-

lem with the help of experts from the Swedish Language Council. The second 

period in question is from the mid-1970s, when the Swedish National Labour 

Market Board (AMS) pressed SSF to come up with a gender-neutral term as part 

of a project of the Nordic Council to break down gender barriers by coming up 

with neutral job titles in all the Nordic countries. The final year we look at is 

2001, when Minister for Health and Social Affairs Lars Enqvist started a debate 

with the idea that hierarchies in health care and nursing could be eliminated by 

changing job titles. The problem was linked to the strong growth at the time of 

the Swedish feminist movement. It is worth pointing out already that a solution 

has not as yet been found to the job title problem. 

Nursing has come a long way from a vocational occupation to today’s salaried 

health care professionals, and throughout its history it has experienced interest-

ing developments in terms of wages. Generally speaking, however, it has always 

been a low-paid, reproductive, female-dominated profession. After a quick look 

at the development of nursing wages from the early twentieth century to the 

adoption of a new wage system in 1986, the study focuses on the development of 

wages at four of UMAS’s clinical units in the 1990s. The analysis is based on 

wage statistics from the hospital’s payroll office and relates to unpromoted 

nurses, ward supervisors, department managers and to a certain extent also clini-

cal unit supervisors and hospital directors. These professions are compared 

among themselves and also in terms of gender. The study also looks briefly at 

the development of real wages (in terms of purchasing power), and finally makes 

a comparison with other professions to which nurses are often paralleled. The 

most important aspect of this section is naturally to find out what the financial 

effects are of the female domination in this profession. 

The final topic considers some of the career paths that are available for nurses, 

with a general overview of the professions mentioned above and a more detailed 

look at local union-related posts. The local research is based on materials from 

Section 7 in Malmö and interviews with union representatives. The section also 

discusses certain conflicts in competence levels between nurses and other health 

care staff. Are there any areas in which male nurses’ careers appear to develop 

differently from those of their female colleagues? 

The aim of this study was to come up with different perspectives on the male 

integration process in a profession dominated by female employees. The first 

perspective considers the decision-making process behind choosing to train to be 

a nurse and the attitudes of female nurses towards their future male colleagues. 

The second perspective is related to the question of whether the term sjuksköter-
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ska (‘nurse’) should also include men. The third perspective draws attention to 

nurses’ wage situations with a special focus on local research. Finally we cast a 

glance over how men’s work develops once they have become nurses. As we 

mentioned above, it took a long time before men gained access to the profession, 

so in the first one hundred years of its existence any questions related to training 

and legitimation were controlled by women. It was not until the 1970s that men 

began to take on a more significant role in the profession and I wish to suggest 

that the female-dominated period for the profession ended with a very important 

decision made by the government in the late 1950s with regard to the concept of 

legitimation. Legitimation set the basis for a continuing successful strategy of 

closure, visible for instance in the mental health care sector, where male nurses 

were manoeuvred out of higher posts. The dual closure strategy applied more 

explicitly in nursing from the 1980s proved to be very successful. 

Men’s access into the profession was opened at a time when the society bore 

witness to the growth of the feminist movement. As a movement that became in-

creasingly powerful in the period, it naturally also affected female nurses’ per-

ceptions: this is an assumption that is made a priori in this study.  

Looking back at the time when the option of nurse training was first opened to 

men in Sweden, we can see that there was no immediate flood of applications 

from male students to Swedish nursing schools. Many schools were also doubt-

ful as to whether to take in applications from men. This uncertainty towards male 

nurses could be found in various parties within the nursing profession. SSF’s 

management demonstrated a certain amount of opposition, which may have been 

one of the reasons for which no specific measures were taken to attract men to 

the sector. Only in 1962, with the inauguration of Norrköping’s nursing school, 

did men receive a special mention with the highly criticised decision that a cer-

tain number of places at the school would if possible be given to male applicants. 

Any indication that men could apply to be trained as nurses has to be searched 

for carefully in any SSF materials of the time. Certain meetings of the SSF board 

of directors also demonstrated a negative attitude towards men’s ability to handle 

nursing work. I mean that just as SSF’s deputy chairwoman Bertha Wellin in the 

1930s disagreed with widespread opinions about unions, in the 1940s chair-

woman Gerda Höjer and board member Karin Elfversson disagreed with the 

signs of the times regarding male nurses. There was no specific boycott of male 

nurses on behalf of SSF, but I interpret its silence on the issue as a direct opposi-

tion. Questions related to male nurses did not appear in the society’s agenda until 

after 1960, when both Gerda Höjer and Karin Elfversson had left the board. 

The 1950s was a time of hegemonic masculinity and a gender contract by 

which men were the norm in a labour market that was dominated by the idea that 

men should be the breadwinners in their families. This is also reflected in female 

nurses’ views of their new male colleagues. They feared that the men would not 

comply with the norms that had been built by women during many years, at the 

same time as they expressed the opinion that no man would apply for the training 

as it was considered impossible to look after a family on the wages that were of-

fered. There was, however, a group of nurses who had a more positive attitude 

towards men, believing that they would act as a kind of ‘crane’ to raise nurses’ 

disgraceful wages with a tougher, more unionised attitude. The weightiest argu-
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ment for which female nurses could not deny the entry of men was of course 

equality: as it had been demanded that women must have access to male-

dominated jobs, it would have been unfair to demand that men shouldn’t have 

access to nursing. This was most probably another reason for the strategy of si-

lence that SSF chose. 

It is clear from materials of the time that both female representatives of the 

nursing sector and language researchers wished to change the nursing job title 

from the Swedish word sjuksköterska (‘female nurse’) to the more masculine-

sounding sjukskötare (‘nurse’). As they failed to come to any definitive conclu-

sion, the word sjuksköterska stayed on, as this title was the best symbol for the 

profession in a society of hegemonic masculinity. Had the decision been solely 

up to the nursing sector, the name could probably have been changed at this 

time. When the issue came up again in the 1970s, SSF showed a significantly 

clearer feminist attitude, indicating circumspectly that the society would not in 

future find it disagreeable to use the term sjuksköterska. By 2000 the matter ap-

pears to have been closed, as nowadays only sjuksköterska is used. This feminist 

attitude is perhaps easier to understand when we look at the profession in its his-

torical light. Many job titles could be considered to be far from gender-neutral, 

and I feel that the attitude of the Swedish Association of Health Professionals is 

reasonable. Loyalty to the original term can be seen to demonstrate a kind of re-

spect for the origins of the profession, when it was controlled by women for over 

one hundred years. Keeping this in mind, it is more understandable that women 

would wish to keep the more feminine term as their job title. These days we see 

doctors advocating the use of the more masculine form sjukskötare, which did 

not happen until the mid-1960s; this change in opinion may be related to the fact 

that the number of women doctors was increasing, and they perhaps wished that 

in the future there would be a greater number of men operating in the health care 

sector.

The first men to work in nursing came largely from the mental health care 

sector, and generally speaking had a lot of experience in health care. Most male 

pioneers also returned to mental health care once newly qualified as nurses. 

Shortly after the committee on nurse training gave its statement, men could use 

an exemption procedure to apply to be trained as nurses; this resulted in that the 

first man to graduate from nursing did so in 1953, even though the government 

decision on male nurse training was taken in 1951. The first male graduate had a 

background in mental health care and had reached the respectable age of forty-

four. It is curious to note that the first four male nursing graduates not only had 

to apply for age exemptions from the Swedish Medical Board, but also had trou-

ble finding a nursing school that would accept older and in some cases married 

men, when most nursing students were young, unmarried women. By 1970 only 

373 men had graduated as nurses, accounting for just 1.2 % of all the nurses in 

the country. Thirty years later there were 7,166 male nurses, accounting for 7.3 

% of the profession. Most male nurses have probably many times in their physi-

cal work fulfilled the original expectation that they would act as ‘cranes’, but 

whether they have had this affect on wages or not is hard to tell. 

A significant wage increase was not seen in the nursing sector until 1995, and 

this was probably largely due to structural changes that began and continue to be 
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implemented in Swedish health care and medicine. We must, however, admit 

that the strong emphasis on training questions that has taken place as a conse-

quence of the process of increasing professionalism in the nursing sector is be-

ginning to bear fruit. The same applies to the sense of exclusivity that the profes-

sion has reached through nurse legitimation. If training was important in the past, 

it is nothing compared to what it will be in future, when nurses, who now receive 

their education at universities, have had a whole selection of courses to choose 

from. Individual nurses have to choose carefully if they are to maximise their in-

comes. The professions with which nurses compare their wages have changed, 

and the wage gap between nurses and doctors has decreased. The nursing sec-

tor’s old wage system, which worked in a labour market characterised by the 

Swedish model, gave nurses a significantly smaller scope for large wage in-

creases than other professions, as there was a centralised control of the mainte-

nance of existing internal relationships. The work of groups within the health 

care and medical sectors was not made easier by the fact that the export industry 

was considered profitable and centralised collective agreements (between the 

Swedish Employers’ Association SAF and the Swedish Trade Union Confedera-

tion LO) became the norm in the entire labour market. Male metalworkers in the 

export industry were the hub around which most things revolved for large sala-

ried groups. Under these circumstances, it is not surprising that we can now see 

the nurses’ old wage system as a failure. Despite an almost chronic shortage of 

nurses, union representatives were unable to reach the proud targets they set for 

many wage groups. The fact that the health care sector was publicly controlled 

by the Swedish society at the time did not make it any easier. When the new 

wage system was implemented in 1986, it caused widespread expectations of 

wage increases. I know, however, that some nurses still feel both hope and de-

spair about the new system. Whilst hoping that the new system will bring proper 

wage increases, they feel despair about the injustices that seem built into the sys-

tem. This despair is related to the subjectivity of criteria used for determining 

wages and also to the fact that gender differences remain in place. 

A local investigation can only provide limited answers, but it can still point 

out the direction which wage developments are taking. Firstly we can see that in 

the four clinical units under survey, the majority of administrative posts are held 

by women. It is only in the psychiatric unit that men play a somewhat more sig-

nificant role in management. Two female nurses have reached the highest admin-

istrative posts of hospital directors. It is women who build careers. When new 

doors open, it appears that, just as Monica Renstig found in her study of middle 

management in private companies, women seek increased responsibilities and 

incomes even more aggressively than men. As the rate of wage increases follows 

the hierarchical structure – in other words, wages grow fastest in the top jobs and 

slowest at the bottom – we can conclude that as a whole in the four clinical units, 

somewhat surprisingly, women are the beneficiaries of the new work structure 

and wage system. Most men who work at our four clinical units are unpromoted 

nurses. 

However, a closer look at specific jobs within each clinical unit shows a more 

complex relationship between the sexes in terms of wages. In the jobs where 

men compete with women, average wages are in most cases higher for men than 
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women. An exception is the anaesthesia unit, where female nurses’ wages devel-

oped well until 1999, when the men’s average wage overtook them. There is also 

a weak tendency towards higher salary levels for men than women in the areas 

where men most commonly work. Despite the weakness of the tendency, if we 

compare the current situation with that of 1986, when women’s wages were 

somewhat higher than men’s, warning signals appear that the trend may become 

more significant. The third career option – staying in ward work as an unpro-

moted nurse – seems for the moment to be most men’s choice at the four clinical 

units. My research shows that one of my informants could possibly be right in 

saying that men will be offered better salaries in exchange for staying put in pa-

tient work, as the average wages of unpromoted male nurses is somewhat higher 

as that of their female colleagues. 

Wage differences between groups have increased over the years, as they have 

in most professions. This is dangerous. If groups of nurses who are disadvan-

taged in terms of wages are undervalued, the social balance will be disturbed as 

they will see their opportunities for promotion and good wage increases dimin-

ished. As long as the wage development in a sector is good in comparison with 

other sections of society, a wage system can be justified. But if people consider 

that wage-related injustices towards the group as a whole are a problem, this cre-

ates tensions that can affect the work environment and its efficiency. Salary lev-

els also differ between clinical units: for instance the anaesthesia unit offers 

higher salaries than other clinical units. If wages develop more positively in cer-

tain units than in others, this can also compromise legitimacy and may lead to the 

appearance of the so-called Australian Syndrome, by which a greater number of 

men approach the sector, acquiring jobs with higher wages and higher status. 

Looking at the strategic position of the nursing sector in the scope of wage 

development, we can state that future prospects look very good. There is still a 

shortage of nurses, forming a gap that cannot be filled by people other than le-

gitimate nurses or doctors (but as there is a similar lack of doctors as there is of 

nurses, the second option is unlikely). If nurses choose to work for agencies and 

other private alternatives, the shortage will become worse in the public sector. 

This in turn will increase both salaries and costs in the public sector. If public 

employers try to attract newly qualified nurses with higher starting salaries in or-

der to safeguard the sector’s continuity, the nurses who are currently in the proc-

ess of safeguarding the sector’s continuity will protest, as they will earn less or 

the same as the new nurses they are now expected to train. This has in many 

cases led to experienced nurses threatening to quit unless their wages are raised 

above those of their newly qualified colleagues. So there are now more reasons 

for wage increases in the nursing sector than before. 

In the 1960s teaching and administration-related career paths held more of an 

attraction to male nurses, and a lot of applications were made by men to these 

two areas in the decade. There was a relatively large number of male teachers 

and administrative employees. This would remain the case for the administrative 

area, but teaching saw a decrease in interest on behalf of male nurses. Our local 

investigation gives very different results from the national averages when it 

comes to men’s administrative careers. In the early 1990s men held a relatively 

good share of administrative posts, e.g. with three men in a total of thirteen clini-
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cal supervisors, or 23 %, in 1993. That was higher than the 14.1 % national aver-

age. These figures were maintained, however, thanks to the psychiatric and 

medical units, as both the anaesthesia and psycho-geriatric units were completely 

free of men in these posts. In the entire second half of the twentieth century, 

when the posts of clinical supervisors were developed, only women held the 

highest administrative post of hospital director. The only significant male par-

ticipation appears at the first stage (ward supervisor) of a vertical process. Even 

there, though, it is the psychiatric unit that keeps these numbers high in factual 

terms. Looking at factual data, it is clear that these four clinical units do not pre-

sent a goldmine of opportunities for male nurses. The opposite is true, in fact: 

women fill the posts. 

In the hegemonic masculinity – to quote Connell – that was the norm in the 

1960s, where unionised activities were seen as men’s work, it was easier for 

male nurses to become active in unions. Many women in the sector took a stand 

closer to ‘emphasized femininity’, where they agreed that men were better suited 

to union-related work than women. SSF’s earlier opinion regarding men’s inabil-

ity to be better than women in the sector appears to have become diffused. Male 

nurses were clearly more interested in union-related work than female ones and 

made exceptional progress at all levels. It is important to note, however, that 

SSF, SHSTF and the Swedish Association of Health Professionals (SAHP) have 

always had chairwomen rather than chairmen. It is mainly the ombudsman’s ca-

reer that has attracted men, and men have in fact been successful in taking over 

these posts. Despite their small representation in the nursing sector as a whole, 

men have for a long time occupied many of its representative posts, building a 

strong presence in the union movement between the 1960s and the early 1990s 

and thus also becoming highly influential. Hartmann’s theory that men control 

women through a dominating presence in trade unions appears to be true even in 

a sector dominated in general by females. A trend change can be seen from the 

early 1990s, when men began to disappear from representative posts at a regional 

and local level, probably due to a general loss of interest among union members 

and the strong growth of a feminist movement that saw the illogicality of the 

high male representation. A male board member mentions this later in one of my 

interviews, intimating that when the equality programme was implemented it fo-

cused all its attention on gender distributions in representative posts. 

The implementation of the new wage system brought the administration of 

wages down to a local level, which meant that women’s influence experienced a 

significant increase. The fact that men previously held a more important position 

in wage administration comes up in Karin Olsson’s book Från likhet till olikhet,

in which she writes that most wage administrators were men. I will leave it to 

further research to find out to what extent the increase of women’s responsibility 

in wage administration actually led to the later positive development in wages, 

but it is worth pointing out here that both these things took place. SAHP’s 

chairman Eva Fernvall’s worry that class conflict would replace gender conflict 

demonstrates her opinion of what the priorities should be and also what class she 

sees herself as belonging to. Gender conflict within the association is apparently 

no longer seen as a problem, and with the problem of cooperating with the nurs-

ing sector as a whole on gender issues, perhaps only class conflict remains. 
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Something that is often seen as a reason as to why men find it easier to take on 

union responsibilities and build careers in the union structure is that they work 

full-time much more often than women. Women appear to be inclined to work in 

care sectors other than the public one, which means that they fall behind or have 

to postpone their career development. Even though they are not comparable to 

her full-time housewives, this supports Hartmann’s theory. There is also a risk in 

the new wage system that part-time workers can fall behind in terms of wages, as 

they can end up neglecting a lot of information and reforms and find it problem-

atic not only to join the profession but also to find practical training. The old 

wage system gave many people free entry into the wage circus, whereas today 

nurses have to protect their own interests in the local clique. This can be difficult 

for women working part-time. 

Research carried out in the US has shown that individual wage systems do not 

automatically disadvantage women, but at the same time that the fewer women 

there are in management posts, the more likely is that men will be advantaged. 

So at the moment the future seems bright for female nurses, as the number of 

women in management positions is on the rise. Our local investigation shows 

that both hospital directors are women, and we could say that a situation with 

many women in leading positions is perhaps being consolidated at UMAS as a 

whole. My research shows that the new wage system is far from having disad-

vantaged women. It is not, however, clear that doctors and nurses will continue 

to occupy administrative posts, as nowadays people with no medical background 

are also found to fill these posts. A further factor that may improve women’s 

standing is the increasing proportion of women doctors, who may also take on 

administrative posts. Such a strategy requires solidarity between the women in 

health care, a phenomenon that has not been common between women at differ-

ent levels in the sector, especially not in the 1990s. But perhaps women doctors 

can be more generous towards female nurses than nurses have been towards their 

assistants? Some nurses see that solidarity within SAHP need go no further than 

one’s own group. They feel that in the 1990s assistants were given an increasing 

amount of responsibilities whilst keeping their wages low, thus ousting the 

groups that were the object of most of the downsizing that took place in the 

health care sector. 

So why have so few men so far trained to be nurses? There are no formal ob-

stacles, so the reasons must lie elsewhere. After fifty years of the profession hav-

ing been open to men, the proportion of men in the nursing sector has never risen 

above 10 %, so this can still be seen as a totally female-dominated sector. For 

many people their choice of profession is greatly affected by the ruling social 

opinions regarding different careers. The articles that appeared in newspapers 

and magazines of the 1950s, pointing out the problems surrounding the job titles 

of male nurses, did not help to recruit men. Headlines such as ‘Sister or 

Brother?’ were not far from ridiculing the profession. Even today a slightly dis-

paraging attitude can be found in newspaper articles, for instance when doctors 

continue to discuss male nurses in terms of transvestism. The hegemonic mascu-

linity of the society defined nursing as a feminine and low-salaried profession 

with a low status in a reproductive and consuming sphere. As long as these opin-

ions stay alive, there will most likely be no flood of male applications to the 
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nursing sector. It is perhaps as simple as their not wanting to become nurses be-

cause of the prevailing cultural and social idea regarding what is masculine and 

what isn’t. Nursing isn’t seen as masculine among either men or women. The 

men who enter the profession regardless may find their masculinity questioned 

by their colleagues. This is an example of what Connell calls ‘emphasized femi-

ninity’ – i.e. women who support and stand by the gender images created by 

hegemonic masculinity.  

It should also be noted that men have often found better sectors in which to 

sell their services, which makes many of them leave the nursing profession. In a 

different study I have shown that of all the men who graduated from the nursing 

school in Malmö between 1960 and 1990, some 28 % left the profession to pur-

sue other careers. It appears that the men who wish to build an ambitious career 

do so outside health care, and men who stay do so because they want to, despite 

the fact that their wage and career opportunities may not be so good. 

One of the reasons for men to continue applying for jobs in health care areas 

that have previously had good numbers of men – such as psychiatry – could be 

that they feel that in these areas their masculinity may be supported more by 

their colleagues. Many of the first male nurses returned, as I mentioned above, to 

their original places in mental health care after they qualified, thus returning to a 

male workplace. Psychiatry is generally speaking the only area in health care 

where niches can be found without any female nurses. 

There is a remarkable and interesting difference between hegemonic mascu-

linity’s normative concepts of male nurses and male doctors. Doctors’ masculin-

ity never seems to be questioned despite their work in the health care sector, but 

male nurses’ masculinity can be questioned, often through an idea of homosexu-

ality which has been found both in international research and some of my inter-

views. This does not appear to be a generally accepted view in Sweden, however. 

Nor have I found any studies that show that the proportion of gay men is actually 

higher in the nursing sector than for instance among doctors.  

Male nurses’ masculinity was also questioned by their female colleagues, es-

pecially with regard to why they were training to be nurses. There appears to be a 

view among female nurses that men who train to be nurses originally wanted to 

become doctors but lacked the intellectual capacity for this. But then their mas-

culinity begins to be questioned even by the men who stay in nursing. Why 

aren’t they building a career, making money and looking after their families in-

stead of staying in a low-status job? 

Social structures are often strong and hard to break down and can play unex-

pected tricks on their actors. The new wage system implemented in 1986 caused 

such a situation to SAHP. We can be sure that a large, female-dominated asso-

ciation will keep equality in mind; several reports made to the Equal Opportuni-

ties Ombudsman of Sweden by individual members slighted by the association 

show the desire nurses have to maintain the same wage levels as comparable pro-

fessions (e.g. medical technicians). As we mentioned above, after the new wage 

system was implemented, nurses’ wages have risen significantly in comparison 

to other professions. In my opinion this is mainly due to outside factors rather 

than the system in itself, as similar union and individual strategies would proba-

bly have had the same results in the old wage system. The most important thing 
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is that two separate trends seem to be appearing in terms of wages. In the third 

career option it seems that men have a slight advantage in terms of wages, 

whereas on a broader scale – the profession as a whole – it is certain individual 

women who are receiving the best bits. 

Increased equality is more than anything about increased conscience among 

both women and men. There must also be knowledge of the discriminatory ele-

ments of society. It is important for both sexes to be able to identify sexual dis-

crimination and at the same time not belittle other types of discrimination, for in-

stance on class terms. This demands a lot of solidarity from men when it comes 

to equal opportunities between the sexes but also from women when it comes to 

actual equality. This is to a certain extent related to empathy and the ability to 

see oneself as part of a discriminatory society. We may achieve an increased 

conscience by exposing discrimination. Initially men acquired certain positions 

in the Swedish nursing sector, especially in terms of union organisations, but a 

strong increase in feminism weakened this effect in the 1990s. SAHP’s ideolo-

gies appear to be built on a liberal feminist basis. The process of increasing pro-

fessionalism develops through the traditional liberal values of education, knowl-

edge, reason and the individual. We have seen that training and knowledge are 

priorities in the nursing sector, and the importance of belonging to a middle class 

established in the society has also been a focus of the effort to raise the status 

and wage levels of the profession. Instead of braking down existing hierarchies 

in the health care and medical sector, nurses have adapted to the prevailing struc-

tural patterns and demand that female nurses must have the same opportunities 

for building their careers as men. 
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Bilaga 1 

 Statens och de av staten godkända sjuksköterskeskolorna i Sverige.  
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Skolan fanns  år      

1910 -20 -30 -40 -50 -60  

Statens SSK i Stockholm 1939        - - X X X

Sophiahemmets SSK 1884 1923 - X X X X X X

Svenska Röda korsets SSK 1867 1923 - X X X X X X

Sabbatsbergs SSK 1883 1926 1927 X X X

S:t Eriks SSK 1940 1940 - X X X

S:t Görans SSK 1964 1964 -

Ersta Diakonissanstalt SSK 1851 1923 - X X X X X X

Betaniastiftelsens SSK Stockholm 1925 1925 - X X X X

Kevinge SSK 1959 1958 - X

Samarithemmets SSK 1893 1923 - X X X X X X

Uppsala Sjuksköterskehems SSK 1867 1923 - X X X X X X

Södermanlands läns landstings SSK 1921 1926 - X X X X

Lindköpings lasaretts SSK 1895 1923 1940 X X X

Birgitta SSK 1940 1940 - X X X

Norrköpings lasaretts SSK 1926 1926 1940 X

Statens SSK i Norrköping 1963 -

Jönköpings läns landstings SSK 1897 1923 - X X X X X X

Växiö lasaretts SSK 1893 1923 - X X X X X X

Kronoberg-Hallands SSK 1950 1950 - X X

Västerviks lasaretts SSK 1907 1923 1935 X X X

Sydöstra Sveriges SSK 1950 1950 - X X

Karlskronas lasaretts SSK 1892 1923 1934 X X X

Kristianstads läns landstings SSK 1893 1925 - X X X X X X

Södra Sveriges Sjuksköterskehems SSK 1903 1923 - X X X X X X

SSK i Malmö 1960 1959 - X

Malmöhus läns landstings SSK i Hbg. 1962 1961 -

Statens SSK i Göteborg 1954 - - X

Göteborgs SSK 1877 1923 - X X X X X X

Uddevallas lasaretts SSK 1912 1924 1936 X X
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Bohus läns SSK 1963 1963 -

Vänersborgs lasaretts SSK 1909 1923 1938 X X X

Västra Sveriges SSK i Borås 1940 1940 - X X X

Lidköpings lasaretts SSK 1901 1926 1939 X X X

Skaraborgs SSK i Lidköping 1962 1961 -

Värmlands läns landstings SSK  1907 1923 - X X X X X X

Örebro läns SSK 1894 1923 - X X X X X X

Västmanlands läns landstings SSK (1889)
  1928

1928 - X X X X X X

Kopparbergs läns landstings SSK 1894 1923 - X X X X X X

Gävleborgs SSK 1903 1924 1937
1939 

X X X X X X

Hudiksvalls lasaretts SSK 1890-t 1923 1935 X X X

Västernorrlands läns landstings SSK i 

Sundsvall
1908 1924 - X X X X X X

Härnösands lasaretts SSK 1895 1924 1935 X X X

Jämtlands läns landstings SSK i Östersund 1905 1923      - X X X X X X

Västerbottens läns landstings SSK i Umeå 1907 1923      - X X X X X X

Svenska Röda korsets SSK i Norrbottens 

län i Boden 
1949 1949      - X X

Summa 29    27   29   23   26  29  

År 1965 finns 34 skolor

Källa: Sammanställning från Dillner sid. 68 – 69. 
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FÖRKORTNINGAR
AD Arbetsdomstolen 

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen 

ASS Allmänna  Svenska Sjuksköterskeföreningen 

AT Allmäntjänstgöring 

AU Arbetsutskottet 

BNP Bruttonationalprodukt 

BVC Barnavårdscentralen 

Chöl Chefsöverläkare 

Ds Departementsserien 

EU Europeiska unionen 

FOA Försvarets forskningsanstalt 

HVC Hälsovårdscentralen 

KMV Kockums Mekaniska verkstad 

JämO Jämställdhetsombudsmannen 

KTK Kommunaltjänstemannakartellen 

LAF Laboratorieassistentföreningen 

LO Landsorganisationen 

MAF Medicinsk-tekniska assistentföreningen 

MAS Malmö allmänna sjukhus 

MS Malmö Stadsarkiv 

MVC Mödravårdscentralen 

OB Obekväm arbetstid 

SAF Svenska Arbetsgivarföreningen 

SHSTF     Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund 

SIHUS Statens Institut för högre utbildning av sjuksköterskor 

SKAF Svenska Kommunalarbetareförbundet

SL Svensk Läkartidning  

SPRI Svenska hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens planerings-  

 och rationaliseringsinstitut 

SSEF Sveriges Sjuksköterskeelevers förbund 

SSF Svensk sjuksköterskeförening 

SSN   Sjuksköterskors samarbete i Norden 

SSPF Svenska Sjukhuspersonalförbundet 

TAM Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum 

TBV Tjänstemännens bildningsverksamhet 

TCO  Tjänstmännens centralorganisation 

TfSp Tidning för Sjukhuspersonalen 

TfSs Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor 

UHÄ Universitet- och Högskoleämbetet 

UMAS Universitetsjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus 

YB Yrkesutbildningsberedningen 

YTH Yrkesteknisk högskola 

ÖLA Överenskommelse om lön och andra anställningsvillkor                                            
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