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Checklista för start av nätverk 
för män i vård och omsorg 
Bakgrund 

I rapporten Män inom vård och omsorg1, gavs rekommendationen att jobba vidare 

med nätverksskapande som en del i att öka attraktionen för jobb och utbildning för 

killar och män. I ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO och delprojektet ”Attraktion 

för utbildning och arbete i vård och omsorg”, väcktes åter tanken om möjligheten att 

bilda nätverk för killar och män som utbildar sig och arbetar i vård- och 

omsorgsbranschen.  

För att lära mer om vad ett nätverks skulle kunna skapa för mervärden, ställdes frågor 

till killar och män som utbildar sig och arbetar inom vård och omsorg. Samtal fördes 

också med ett nystartat nätverk för kvinnor inom teknikbranschen, Wintech, om vilka 

vinster de ser. Erfarenheterna från Wintech tillsammans med svaren på enkätfrågor 

till pojkar och män i branschen ledde till den checklista som presenteras nedan.  

Checklista  

Innan ni startar  

• Vad är syftet med ett nätverk för män och killar i vård och omsorg? 

• Vilka yrkesgrupper ska nätverket vända sig till? Med fördel vänder det sig till 

både elever och yrkesverksamma. 

• Mötesplatsen behöver vara neutral och lättillgänglig. 

• Ledaren för nätverket är en man med beslutsmandat i frågor rörande nätverket. 

Kick-off 

Bjud in deltagare till en kick-off där det bjuds på mat och mingel och en workshop 

med frågeställningar som till exempel: 

• Ska vi starta ett nätverk för killar och män i vård och omsorg? 

• Vad ska syftet med nätverket vara?  

• Vad vill vi ha ut av nätverket?  

                                                           
 

1 Se studien Män inom vård och omsorg, Region Kronoberg, VO-College Kronoberg och 
Länsstyrelsen Kronoberg 
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Checklista – nätverk för män 

• Vad ska nätverket jobba med? 

• Hur ska nätverket jobba? 

• Var ska nätverket träffas? 

• Hur ofta ska nätverket träffas? 

Förslag på områden för nätverket att träffas kring 

• Erfarenhetsutbyte och inspiration 

• Kompetensutveckling inom relevanta och aktuella områden 

o Jämställdhet 

o Kommunikation 

o Möten 

o Handledning kan/bör killar och män på APL få handledning under en praktik 

av en man  

o Digitalisering och teknisk utveckling 

o Annat  

• Unga och bilden av vård och omsorg 

• Ta fram mentorsprogram för pojkar och män på vård- och omsorgsutbildningar 

• Utse och utbilda elev- och yrkesambassadörer för att motivera och inspirera 

blivande elever 

Efter mötet 

• Samla ihop resultatet och jobba vidare på det sätt som mötet beslutat.  

• Ange ansvariga för att kalla till nästa möte och för att sätta ihop agendan. 

• Se till att inbjudan kommer ut i tid och att de som är intresserade har möjlighet 

att komma med även om de inte var med på uppstarten.   

• Ta ställning till hur det ska kommuniceras att nätverket finns? Vem ska 

kommunicera? 

 


