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INLEDNING 
 

Arbetsterapeutyrket är ett kvinnodominerat yrke, mindre än 3 % av de 

yrkesverksamma arbetsterapeuterna är män. I de mål och handlingsprogram för 

jämställdhet som formulerats vid Linköpings Universitet talas om att minska den 

snedrekrytering av studenter som finns i flera utbildningar. Man anger att man önskar 

öka andelen män inom vårdutbildningarna. 

 

Många av de insatser som gjorts är utifrån detta perspektiv som t.ex. information till 

gymnasieskolor i länet och Komvux. Under slutet av 1999 uppmärksammades dock 

vid Arbetsterapeututbildningen att det var få manliga studenter som fullföljde 

utbildningen. Detta fick till följd att det var svårt att finna manliga förebilder ute i 

verksamheter för de manliga studenter som fanns vid programmet. 

 
Antal manliga studenter vid utbildningen under perioden V-t96—Ht-00 
 
Termin Antal antagna Antal avbrott Antal med  

examen 
Antal kvar i  
systemet  

Vk-96 2 1   1 
Hk-96 -    
Vk-97 2 2   
Hk-97 2 1  1 
Vk-98 -    
Hk-98 4 2  1 1 
Vk-99 3 2   1 
Hk-99 2  2  
Vk-00 1   1 
Hk-00 2 2   
 
 

Det manliga närverket som fanns vid utbildningen där även yrkesverksamma 

arbetsterapeuter deltog hade periodvis svårt att finna former för sitt arbete och 

aktiviteten var låg hos deltagarna. Frågor som ställdes var om lärargruppen som 

bestod av endast en manlig lärare och i övrigt kvinnor, samt det stora antalet 

kvinnliga studenter, återspeglade värderingar och attityder som gjorde att de manliga 

studenterna kände sig främmande i utbildningsmiljön och valde att lämna den. Då 

utbildningen också omfattar ca 30 poäng praktisk utbildning av totalt 120 poäng så 

ställdes frågan om även de fältförlagda momenten återspeglade samma attityder då 

fältet också till största del består av kvinnliga arbetsterapeuter. 
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Ett angreppssätt för att söka komma närmare en lösning på problemen som växte 

fram i diskussioner mellan lärare och studenter i den Jämställdhetsgrupp som finns 

vid utbildningen, var att utbildningen måste stödja de manliga studenterna. De 

manliga studenterna bör under utbildningstiden erbjudas möjlighet att skapa sig en 

bra och trygg yrkesidentitet som gör att de väljer att stanna kvar i yrket och därmed 

kan bli förebilder för andra män som söker utbildningen. 

 

Stimulansmedel för integration av genusperspektiv i grundutbildningen vid 

Linköpings Universitet har sökts och erhållits vid två tillfällen. Målsättningen har 

varit att utveckla kunskap som kunde leda till bearbetning av befintliga attityder och 

värderingar vid Arbetsterapeututbildningen hos såväl studenter som lärare för att 

stödja manliga studenter att fullfölja och avsluta sin grundutbildning till 

arbetsterapeut.  

 

 

PROCEDUR 

 

Studien inleddes med att manliga studenter vid utbildningen tillfrågades om 

deltagande i gruppintervju. Tre manliga studenter vid programmet valde att 

medverka i en gruppintervju som genomfördes av en manlig lärare vid utbildningen. 

Gruppintervjun fokuserade på männens upplevelser av sin grundutbildning till 

arbetsterapeut. Intervjun tog ca 60 minuter i anspråk. Efter intervjun analyserades 

data av en kvinnlig arbetsterapeut med anknytning till utbildningen. 

 

Utifrån den ovan nämnda intervjun utformades en intervjuguide av 

Jämställdhetsgruppen. Totalt tillfrågades 42 manliga studenter som antagits vid 

programmet sedan vårterminen 1990 t.o.m. vårterminen 2002 om medverkan i 

studien. Av dessa avböjde åtta att medverka, sju tänkbara informanter gick ej att få 

kontakt med trots upprepade försök. Under perioden maj - november månad år 2002 

genomfördes således 27 telefonintervjuer med: 

- manliga studenter vid programmet (n=6) 

- manliga studenter som gjort studieavbrott (n=10) 

- manliga studenter som gjort studieuppehåll (n=3) 
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- manliga yrkesverksamma arbetsterapeuter som genomfört sin utbildning till 

arbetsterapeut i Linköping (n=8) 

 

Intervjuerna genomfördes av studenter som ingått i Jämställdhetsgruppen (1 kvinna, 

1 man). Resultatet av telefonintervjuerna analyserades och sammanställdes av tre 

personer i Jämställdhetsgruppen (2 kvinnor, 1 man).  

 

Jämställdhetsgruppen önskade i detta skede även få en uppfattning om hur kvinnor 

upplever sin grundutbildning till arbetsterapeut. Jämställdhetsgruppen beslöt därför 

att genomföra gruppintervjuer med kvinnliga studenter som vid tillfället för intervjun 

genomförde sin utbildning till arbetsterapeut i Linköping. Syftet med intervjuerna var 

att undersöka kvinnliga studenters upplevelser av sin grundutbildning till 

arbetsterapeut. En kvinnlig arbetsterapeut som vid tillfället genomgick en 

magisterutbildning vid programmet genomförde intervjuerna och dataanalysen. 

Arbetsterapeuten som ansvarade för intervjuerna informerade de terminsansvariga 

för termin 1-5 vid utbildningen om de planerade intervjuerna och bad dem att 

rekrytera studenter. Målsättningen var att få en studentrepresentant från termin 1-5 i 

respektive intervjugrupp. Två gruppintervjuer med kvinnliga studenter genomfördes 

under oktober månad 2003. Vid det första intervjutillfället bestod gruppen av fyra 

studenter från termin 2 till 5 och intervjun tog ca 60 minuter i anspråk. Vid det andra 

tillfället bestod gruppen av två studenter från termin 2 och 5 och intervjuns längd var 

ca 70 minuter. Totalt intervjuades sex studenter vid de två intervjutillfällena. Efter 

intervjuerna analyserades och sammanställdes resultatet av den för intervjuerna 

ansvariga arbetsterapeuten. 

 

Efter det att de tre ovan beskrivna datainsamlingarna och analyserna genomförts, 

gjordes en mer övergripande analys av allt material från de tre olika 

datainsamlingarna av två ledamöter i Jämställdhetsgruppen (1 kvinna, 1 man). 

Intentionen var att försöka finna information som kunde bilda underlag för 

utveckling av strategier med syfte att stötta manliga studenter under deras 

utbildningstid för att reducera antalet studieavbrott och studieuppehåll. 

 

3 



”Hur kan vi behålla våra manliga studenter?” – Haglund & Sandqvist, Linköpings universitet  

  
SLUTSATSER MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
 

Ett viktigt fynd i denna studie är att de manliga studenter som sökt 

arbetsterapeututbildningen i första hand också fullföljer utbildningen i större 

utsträckning än de som sökt i andra och tredje hand. De som sökt i första hand anger 

att de har haft förebilder, de har alltså sett manliga arbetsterapeuter i 

yrkesverksamhet och de har också uppfattningen att de haft ganska goda kunskaper 

om yrket. En viktig slutsats blir att utbildningen bör utveckla rutiner för att stödja de 

manliga studenterna som börjar utbildningen så att de väljer att stanna kvar i 

utbildningen och inte tror att de haft fel uppfattning om yrket eftersom de med all 

sannolikhet kommer till en kurs som till ca 95 % består av kvinnliga studenter. De 

manliga studenter som sökt i första hand måste få sina förväntningar och 

uppfattningar bekräftade, de måste få se och möta manliga arbetsterapeuter. De 

studenter som sökt i andra och tredje hand behöver få information om yrket och att 

manliga arbetsterapeuter kan tillföra yrket en ny och viktig dimension. De behöver 

också få goda förebilder. Det manliga nätverket vid utbildningen får härmed en 

central funktion under utbildningstiden, särskilt under den första terminens inledande 

veckor. Nätverket måste samla och möta de nya studenterna och ge dem erforderlig 

information och en rättvisande bild av framtida yrkesfunktion. 

 

Några före detta studenter anger att de valde att avsluta utbildningen därför att deras 

kurs endast bestod av kvinnor. De kände sig ensamma i den manliga rollen och 

saknade vad de kallar ”grabbsnack”. Även detta kan till viss del avhjälpas med ett väl 

fungerade manligt nätverk. Nätverket kan t.ex. besluta att särskilt ofta träffa de 

manliga studenter som är ensamma män i sin kurs och genom att de lär känna andra 

manliga studenter i andra kurser vid programmet kan raster o.s.v. fungera som ett 

stöd till dessa studenter.  

 

De flesta av de före detta manliga studenterna som valt att slutföra sina studier är 

nöjda med sitt yrkesval bortsett från löneutvecklingsaspekten. De vill till säga till 

män som önskar blir arbetsterapeut: ”Våga bli arbetsterapeut”, då de kan 

rekommendera yrket. 
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Ett annat viktigt fynd i denna studie är att utbildningen återspeglar kvinnliga normer. 

En anledning är att vård många gånger uppfattas som kvinnligt, och då vårdaspekten 

lyfts fram som väldigt stor och omfattande under utbildningstiden så får utbildningen 

den prägeln. En stor del av den praktiska utbildningen är t.ex. fortfarande förlagd 

inom traditionella vårdområden. Även lärarnas referensarenor är ofta från 

vårdområdet. Förslag på åtgärder för att komma tillrätta med detta är att vid 

rekrytering av nya lärare i större utsträckning ta hänsyn till vilket 

verksamhetsområde den potentiella läraren har erfarenheter ifrån och om möjligt 

prioritera sökande som har erfarenhet av andra verksamhetsområden än den 

traditionella vården. Även möjlighet till mer valbarhet i utbildningen bör erbjudas, så 

möjlighet till studier ges även inom områden som inte nödvändigtvis förknippas med 

vård. Idag är utbildningen väldigt organiserad. Valbarhet för den enskilde studenten 

finns endast i slutet av utbildningen, en valbar 5 poängskurs i termin 5 och under den 

sista terminen kan studenten välja praktikområde själv samt det område man skriver 

sin C-uppsats inom. De manliga studenterna i utbildningen och före detta manliga 

studenter anger att de skulle vilja se fler möjligheter att t.ex. välja kurser inom 

områden såsom teknik, IT och arbetslivsinriktad rehabilitering. Man skulle vilja ha 

möjlighet till att tidigare under utbildningen specialisera och profilera sig.  

 

Vidare föreslås det att utbildningen bör granska de dokument som finns där 

utbildningen beskrivs t.ex. kurskataloger, hemsidor osv. Man bör tydligare lyfta fram 

att man önskar fler manliga arbetsterapeuter till yrket och då ge exempel på 

arbetsområden som män oftast väljer att arbeta inom såsom hjälpmedelverksamhet, 

arbetslivsinriktade verksamheter och kriminalvård. Idag anges i beskrivningarna av 

utbildning och yrke de verksamhetsområden där arbetsterapeuter huvudsakligen 

arbetar, d.v.s. de mer kvinnliga verksamhetsområdena, men beskrivningarna 

återspeglar inte de områden där de manliga arbetsterapeuterna finns. Det finns en 

skillnad i val av verksamhetsområden anser såväl manliga som kvinnliga studenter. 

Kvinnor väljer oftare mer vårdinriktade verksamheter, medan männen dras till 

områden såsom arbetslivsinriktad rehabilitering och kriminalvård. 

 

De underrepresenterade manliga studenterna uppfattas få mera uppmärksamhet och 

vara särbehandlade i både positiv och negativ bemärkelse anger såväl de manliga 

som kvinnliga studenterna. Lärarna vid utbildningen upplevs i vissa fall uppvisa 
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oönskat beteende vad gäller bemötandet av de manliga studenterna. Påpekanden från 

lärare såsom att ”vi måste vara rädda om våra killar”, som om de vore ”små 

porslinsfigurer” skapar många gånger osäkerhet om hur de skall bemötas. Den 

riktade uppmärksamheten och det ibland överdrivet stora värnandet om de manliga 

studenterna beskrivs istället ha en negativ inverkan på både manliga och kvinnliga 

studenter. De manliga studenterna uppfattas även få mer positiv återkoppling i vissa 

fall, och ett mer stöttande bemötande än vad kvinnliga studenter i samma situation 

skulle få. Ibland är dock situationen den omvända och de manliga studenterna 

upplever att de som minoritet får prestera mer än andra studenter för att bli 

accepterade exempelvis vid basgruppsarbete. En anledning till den stora 

uppmärksamhet som riktas mot de manliga studenterna, beskrivs bland annat vara 

intresset för killarnas annorlunda syn och tankesätt. Studenterna, såväl manliga som 

kvinnliga, önskar att den sneda könsfördelningen ej blir föremål för onaturlig 

fokusering från lärarnas sida och att studenterna behandlas lika oavsett kön . Som ett 

resultat av detta bör utbildningen ägna tid åt att granska sitt bemötande och 

lärargruppen måste tydliggöra hur egna föreställningar, värderingar och förutfattade 

meningar påverkar t.ex. basgruppsarbete. 

 

Både de manliga och kvinnliga studenterna i studien lyfter fram skillnader i 

förmågan att hantera stress under utbildningen och att klara av negativ återkoppling. 

Båda grupperna upplever att männen oftast har lättare för att hantera stress och att de 

har lättare för att hantera negativ återkoppling från ex. lärare i samband med någon 

studieuppgift. I studien framkommer att en avgörande orsak till att männen hoppar av 

sin utbildning är att det under utbildningens gång insett att de gjort ett felaktigt 

yrkesval. Kvinnorna anger dock i högre utsträckning stress och höga krav som 

centrala orsaker till avhopp. Några mindre studier har visat att studenter som läser 

enligt Problem Baserat Lärande (PBL) kan uppleva mer stress under utbildningstiden 

än andra studenter. Arbetsterapeututbildningen är genomgående byggd på PBL, och 

med tanke på ovanstående resultat borde detta inte missgynna de manliga 

studenterna. 

 

Intressant att notera är att under genomförandet av denna studie tycks en förändring 

av attityder ha kommit till stånd hos studenterna och lärarna. Sedan vårterminen 

2002 har 3 manliga studenter avslutat sina studier vid utbildningen.  
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För att kunna behålla de manliga studenter som antagits vid programmet samt främja 

rekrytering av fler manliga studenter föreslås följande åtgärder: 

 

- Stärka arbetet i det manliga nätverket vid utbildningen ex. genom: 

- att ”fånga upp” manliga studenter tidigt i utbildningen. 

- kontinuerliga träffar under terminen. 

- deltagande av manliga yrkesverksamma arbetsterapeuter (före-

bilder). 

 

- Erbjuda annan information än idag om utbildningen ex. i kurskataloger och på 

hemsida. Idag är det mycket fokus på traditionell vård och informationen bör även 

återspegla nya områden också såsom arbetslivsinriktad rehabilitering och 

kriminalvård. 

 

- Granska utbildningens innehåll och upplägg. Kan man belysa de områden som 

tycks attrahera män mer och är det möjligt att göra fler moment/avsnitt/kurser 

valbara? 

 

- Arbeta med lärargruppens attityder och bemötande av manliga studenter. 

 

- Vid rekrytering av nya lärare bör större hänsyn tas till vilket verksamhetsområde 

den potentiella läraren har erfarenheter ifrån och om möjligt prioritera sökande som 

har erfarenhet av andra verksamhetsområden än den traditionella vården. 
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