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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

I dagen samhälle förknippas sjuksköterskeyrket med feminina egenskaper 

och yrket är starkt kvinnodominerat. Den ojämna könsfördelningen inom 

yrkeskategorin kan förstås utifrån samhällets stereotypa uppfattning av 

kön, som skapas utifrån idéer, handlingar och föreställningar som tilldelas 

kvinnor och män. Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är omvårdnad och 

denna skall utföras utifrån vetenskap och beprövad metod och styras 

utifrån ett etiskt förhållningsätt. Den intima omvårdnaden inbegriper fysisk 

beröring av patientens intima kroppsdelar. Intim beröring kan vara 

problematisk för manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter då den 

kan sexualiseras eller missuppfattas.  

Syfte: Att belysa manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

upplevelser av intim omvårdnad på kvinnliga patienter. 

Metod: Författarna har genomfört en litteraturöversikt för att skaffa sig en 

övergripande bild över det valda omvårdnadsområdet. Totalt nio stycken 

artiklar har används från databaserna CINAHL samt Nursing & Allied 

Health Database.  

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman och två underteman. I det första 

huvudtemat emotionella barriärer och rädslor vid intim omvårdnad 

framgår det att de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna 

upplevde rädslor för sexuella anklagelser vid intim omvårdnad av kvinnliga 

patienter. I det andra huvudtemat skapandet av strategier visar resultatet att 

de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna skapade 

strategier och förhållningsätt för att underlätta de intima 

omvårdnadssituationerna. 

Diskussion: I diskussionen diskuterade författarna resultatet utifrån tre delar. Dessa 

delar berör samhällets stereotypa bild av den manliga sjuksköterskan, de 

kvinnliga patienternas bild av intim omvårdnad samt bristen på utbildning.  

Nyckelord: Manliga sjuksköterskor, Intim omvårdnad, Könsstereotyper. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

 

In today’s society, the nursing profession is associated with feminine 

characteristics and the profession is strongly women-dominated. The 

uneven gender distribution within the occupation can be understood from 

society’s stereotypical perception of gender, which is based on ideas, 

actions and performances assigned to women and men. The nurse´s main 

task is nursing, and this must be carried out on the basis of science and 

proven methods and governed by an ethical approach. The intimate care 

includes physical touch of the patient’s intimate body parts. Intimate care 

may be problematic for male nurses and nursing students as it can be 

sexualized or misunderstood.   

Aim: To illustrate male nurses and nursing student´s experiences of intimate 

care of female patients 

Method: The authors have carried out a literature review to get an overall picture of 

the chosen nursing area. A total of nine articles have been used from the 

databases CINAHL and Nursing & Allied Health Database. 

Results: The result is presented in two main themes and two sub-themes. In the 

first main theme emotional barriers and fears of intimate care, it appears 

that male nurses and nursing students experienced fears of sexual 

accusations in intimate care of female patients. In the second main theme, 

the creation of strategies the results show that male nurses and nursing 

students created strategies and approaches to facilitate the intimate care 

situations. 

Discussion: In the discussion the authors discussed the results based on three parts. 

These parts concern society’s stereotypical image of the male nurses, the 

female patient’s image of intimate care and the lack of education.  

Keywords: Nurses, male, Intimate care, Gender stereotypes. 
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1 Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt vid kliniskt arbete har vi uppmärksammat 

skillnader i hur sjuksköterskor förhåller sig till intim omvårdnad beroende på vilket kön 

patienten tillhör. Vid intima omvårdnadshandlingar befinner sig patienten i en utsatt situation, 

där vi som sjuksköterskor har till uppgift att utföra dessa handlingar på ett så 

integritetsbevarande sätt som möjligt. Våra preferenser på hur och av vem dessa handlingar 

skall genomföras, påverkas av normer och könsstereotyper som finns i samhället. Utifrån 

dessa normer och könsstereotyper skapar vi oss ett utgångsläge för hur vi tolkar den intima 

omvårdnaden. Vi som författare till detta arbete är av olika kön och har olika uppfattningar 

om hur detta fenomen ter sig i det dagliga omvårdnadsarbetet. Manliga sjuksköterskor utgör 

idag en minoritet inom sjuksköterskeyrket och det tror vi bidrar till en genusproblematik. 

Detta kan påverka hur de manliga sjuksköterskorna ser på sig själva i sin yrkesroll samt vad 

de upplever vid intima omvårdnadssituationer.   

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Sjuksköterskors yrkesroll 

Sjuksköterskans utmärkande kompetens är omvårdnad, den kan beskrivas utifrån två delar; 

det vårdvetenskapliga kunskapsområdet och det arbete som genomförs nära samt tillsammans 

med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Inom omvårdnaden skall sjuksköterskan 

självständigt kunna fatta och verkställa beslut utifrån vetenskap och beprövade metoder som 

stabiliserar eller ökar patientens hälsa. Den omvårdnad som sjuksköterskor genomför ska vara 

baserad på ett etiskt förhållningssätt.  

Omvårdnad ses ur fyra olika ansvarsområden vilka utgörs av att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Omvårdnaden skall genomföras med respekt och skall vara densamma oberoende av ålder, 

hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell 

läggning, politiska åsikter eller social ställning. Omvårdnaden grundas i värderingar såsom 

integritet, respektfullhet, medkänsla och lyhördhet. Integritet är ett begrepp med många 

betydelser (Sandman & Kjellström, 2013). Den betydelse av integritet som är mest 

förekommande berör människans personliga sfär och skyddandet av denna sfär. Inom denna 

sfär inbegrips den fysiska kroppen, materiella ting, livsutrymme och information. Detta 

innebär att det arbete som sjuksköterskan genomför för att stärka hälsa inte kan vara 
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allmängiltigt utan måste anpassas utifrån situation och patient (Hedelin, Jormfeldt och 

Svedberg, 2014). Sjuksköterskans uppgift är att förstå hur de fyra ansvarsområdena upplevs 

av den enskilda individen samt vilka värderingar denne lägger i begreppen utifrån sin 

situation. För att kunna tillhandahålla personcentrerad och individuell vård måste 

sjuksköterskan lära känna patienten (Mendez, 2017). Sjuksköterskan måste skaffa sig kunskap 

om vem personen är bakom de sjukdomar och de symtom som patienten uppvisar, och utifrån 

denna kunskap om personen anpassa behandlingen så att den stärker patientens hälsa.  

 

2.2 Genus och kön  

Begreppet genus används inom genusvetenskap och genusforskning där begreppet syftar på 

socialt konstruerade aspekter av kön (Ekstrand, 2014). Genusbegreppet används för att 

urskilja och förstå de föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans formar 

människans sociala kön (Smirthwaite, 2010). Genusforskningen växte fram genom 

feministisk drivkraft och forskningen bygger i stor utsträckning på frågeställningar om de 

ojämlika förhållanden som finns mellan könen. Begreppet genus kan användas som ett 

analysverktyg som gör det möjligt att tänka kring kön friskrivet från enbart det biologiska. 

Genom detta ges möjligheten att beskriva det ”sociala könet”, att det som anses vara 

kvinnligt/ manligt konstrueras i den miljön som människorna befinner sig i (Dahlborg 

Lyckhage & Eriksson, 2014). Inom vården skapas identiteter i samverkan mellan människor 

och kontexter. Identiteten blir således en effekt av de relationer, strukturer och handlingar som 

upprättas i vårdmiljöer. Den vårdande yrkesidentiteten framhåller feminina egenskaper vilket 

bidrar till den stereotypa bilden av sjuksköterskeyrket och dess innehåll. Män och kvinnor 

tilldelas stereotypa förväntningar där maskulinitet kopplas samman med auktoritet, prestation 

och heterosexualitet, medan femininitet kopplas samman med omsorg, vårdande och 

kärleksgivande. Detta bidrar till att män ofta tar avstånd från underordnade maskulinitetsideal 

då detta kan förknippas med homosexualitet. I formandet av sina identiteter upprättar ofta 

männen strategier för att bevara synen på sina prestationer, heterosexualitet och produktivitet 

(Ekstrand, 2014). Det finns fortfarande negativa stereotypa förväntningar relaterat till män 

inom vårdyrken. Några av de vanliga missuppfattningarna som finns är att män som arbetar 

inom vården är homosexuella, att de inte är lämpliga att utföra omvårdnadshandlingar samt att 

de är mindre omtänksamma och har mindre medkänsla än kvinnor inom samma yrkeskategori 

(Stanley et al, 2015)  
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2.2.1 Manliga sjuksköterskor i vården 

I Sverige i början av 1900-talet tog sjuksköterskeyrket form utifrån borgarklassens ideal 

(Ekstrand, 2014). Vård utfördes då av kvinnor och det var naturligt att männen exkluderades 

från vårdandet. Sjuksköterskors yrkesidentitet är än idag starkt präglad av en genusmärkning 

som är skapad utifrån samhällets hierarkiska ordning. Vårdande förknippas fortfarande med 

feminina egenskaper, och detta bidrar till den stereotypa bilden av sjuksköterskeyrket.  

 År 2015 fanns det 140 158 yrkesverksamma sjuksköterskorna i Sverige, 88 procent av 

dessa var kvinnor och 12 procent var män (Socialstyrelsen, 2018). Detta är en ökning av 

manliga sjuksköterskor sedan tidigare statistik. En anledning till att sjuksköterskeyrket är så 

kvinnodominerat kan bero på den djupt rotade stereotypen av att denna yrkesroll skall utgöras 

av kvinnor (Loughrey, 2007). Denna stereotyp av sjuksköterskeyrket kan påverka hur manliga 

sjuksköterskor ser på sig själva och vad som förväntas av dem som män inom vården. 

Stereotypen kan även skapa svårigheter i hur de manliga sjuksköterskorna ser på sin 

maskulinitet och hur den påverkas i mötet med patienten. Dagligen stöter sjuksköterskan på 

etiska dilemman där både patientens och den egna integriteten måste främjas (Prideaux, 

2010). För manliga sjuksköterskor blir detta mer problematiskt då kön och könsstereotyper 

påverkar hur arbetet som genomförs uppfattas av det motsatta könet.  

 

2.2.2 Varför väljer män sjuksköterskyrket? 

Varför män väljer sjuksköterskeyrket beror på flera anledningar, en av anledningarna kan vara 

tidig exponering för yrket (Yi & Keogh, 2016). De är inte ovanligt att de män som väljer 

sjuksköterskeyrket har familjemedlemmar eller vänner som jobbar inom sjukvården och att de 

därför blir tidigt influerade. Den tidiga exponeringen kan även ske i samband med 

sjukhusvistelse eller kontakt med sjukvård där man antingen upplevde något mycket positivt 

eller kände att en förändring behövde ske. Vikten av manliga förebilder kan ha en inverkan på 

männens yrkesval, har man befunnit sig i eller upplevt en situation där en manlig 

sjuksköterska har förekommit kan detta förstärka motivationen att börja studera.  

 Ytterligare en anledning som kan bidra till att män väljer sjuksköterskeyrket är den 

personliga tillfredställelsen av att få hjälpa en annan människa (Wilson, 2005 & Yi & Keogh, 

2016). Män känner att sjuksköterskeyrket passar bra ihop med deras personligheter och 

värderingar och vill använda detta för att göra gott för andra. Wilson (2005) & Yi & Keogh 

(2016) påpekar att många män väljer sjuksköterskeyrket för att de är garanterade jobb efter 

genomförd utbildning. Oavsett var du befinner dig i världen kommer sjukvårdspersonal 
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behövas vilket medför att yrket inte är begränsat till en geografisk plats. Denna tillgänglighet 

av valmöjligheter kan bidra till att männen ser möjligheter att utvecklas både arbetsmässigt 

och på en personlig nivå (Wilson, 2005).  

 

2.3 Beröring  

Inom sjukvården har fysisk beröring en central roll vid omvårdnaden av patienter. Det är 

viktigt att vara medveten om att upplevelsen av att bli berörd är starkt kopplad till vår 

upplevelse av den rådande situationen, där sjukvårdspersonal och patient är relativt 

främmande för varandra (Kelly et al., 2017). Fysisk beröring används bland annat för att 

undersöka, tvätta och ge psykisk lindring och stöd, den spelar även en viktig roll i relationen 

mellan sjukvårdspersonal och patienter. Men beröring kan också vara problematiskt då den 

kan missförstås eller sexualiseras. Den beröring som ges inom vårdkontexten måste avvägas 

mellan gränssättningar och utrymme för patienten. Detta kan resultera i ett maktförhållande 

där sjuksköterskorna måste vara medveten om den makt som de besitter. Då människor 

uppsöker sjukvården och träder in i en patientroll så hamnar de i en beroendeställning 

gentemot vården och de måste förlita sig på människorna som arbetar där (Öresland & 

Lützén, 2014).  

Den beröring som sjuksköterskan genomför kan delas in i två grupper; nödvändig och 

icke-nödvändig beröring (Baggens & Sandén, 2014). Den nödvändiga beröringen involveras i 

sådana handlingar där beröring måste användas för att handlingen ska kunna genomföras. 

Dessa handlingar kan till exempel vara påklädnad, tvättning och lägesändringar. Den icke-

nödvändiga beröringen är sådan beröring som används trots att den inte behövs. Till exempel 

kan en icke-nödvändig beröring användas då man under ett informativt samtal håller 

patientens hand för att inge lugn och trygghet. Den icke-nödvändiga beröringen kan även vara 

avgörande för att skapa en relation med patienten och för att förmedla känslor som inte kan 

uttryckas med ord. Ardeby (2005) menar att det är viktigt att sjukvårdspersonalen är lyhörda 

inför patienternas reaktioner och gränser vid den fysiska beröringen, samt att man bemöter 

dessa reaktioner på ett ödmjukt och omsorgsfullt sätt. Sjukvårdspersonalen bör reflektera över 

sitt handlande och agerande för att inte kränka patientens integritet. 

 

2.3.1 Intim omvårdnad 

Intim omvårdnad är en viktig del av sjuksköterskans grundläggande yrkesuppgifter och 

definieras som omvårdnad som inbegriper fysisk, psykisk och/eller emotionell 
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närhet (Williams, 2008). Begreppet intimitet relateras till aktiviteter och situationer som 

involverar fysisk beröring av personen och den nakna kroppen. För sjuksköterskan innebär 

intim omvårdnad hantering och beröring av patientens privata kroppsdelar till exempel som 

genitalier, vid bland annat tvättning och medicinska åtgärder samt av- och påklädning. Intim 

omvårdnad påverkas även av aspekter såsom kön, ålder, karaktär av relationer och makt (Van 

Dongen & Elema, 2001). 

Fysisk beröring inom omvårdnad har en tvåfaldig betydelse (Lindahl & Skyman, 2014). 

Dels handlar det om uppgifter och handlingar som är av teknisk karaktär för arbetet. Det 

föreligger ett ojämnt maktförhållande mellan sjuksköterskan och patienten eftersom 

sjuksköterskan berör privata delar av patienten som kan väcka en mängd olika känslor. Utöver 

detta är beröring ett uttryck för omsorg och intimitet där sjuksköterskan måste vara medveten 

om den maktutövning som inryms i hens fysiska beröring av patienten. Detta är ofrånkomligt 

en relation som inbegriper båda parterna, både den som blir berörd och den som berör. 

Eriksson (2014) menar att reaktioner och känslor inför den intima kroppen har skapat en syn 

på vad som är “kvinnligt” och “manligt”. Genom dessa reaktioner och känslor konstrueras 

oskrivna regler i samhället kring nakenhet och skam.  

 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskans primära uppgift är omvårdnad, den skall utföras inom ramarna för etiska 

riktlinjer och skall i största möjliga mån ske i samråd med patienten. För att omvårdnaden ska 

vara betydelsefull måste den genomföras utifrån patientens villkor och kan inte vara 

allmängiltig. I sjuksköterskans dagliga arbete utgör intim omvårdnad en del av de 

grundläggande arbetsuppgifterna. Intim omvårdnad innebär hantering av patientens privata 

kroppsdelar i olika situationer men inbegriper även fysisk, psykisk och emotionell närhet i 

form av beröring. I dagens samhälle är arbete med den intima kroppen starkt kopplat till 

känslor, reaktioner och en syn på vad som är manligt och kvinnligt. Det är i kontexter och i 

samverkan med andra människor som vi skapar våra identiteter. Den vårdidentitet som finns 

idag framhäver feminina egenskaper vilket bidrar till de stereotypa bilderna som finns av 

sjuksköterskeyrket.  

 Sjuksköterskeyrket är idag kvinnodominerat och män utgör en minoritet. Trots att män 

inom yrkesgruppen har ökat och blivit mer accepterade, finns det fortfarande stereotypa 

uppfattningar om sjuksköterskeyrket. Dessa stereotypa uppfattningar av sjuksköterskeyrket 

kan påverka hur den manliga sjuksköterskan ser på sin yrkesroll. Kön och könsstereotyperna 



 
 6 (33) 

 

påverkar även hur det vardagliga arbetet som utförs av manliga sjuksköterskor uppfattas av 

kvinnliga patienter. I detta arbete vill författarna belysa manliga sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters upplevelser av intima omvårdnadshandlingar på kvinnliga patienter. 

Detta för att öka förståelsen och kunskapen om hur män i ett kvinnodominerat yrke ser på sig 

själva i omvårdnadssituationer, och för att lyfta upp och tydliggöra för examinerade och 

blivande sjuksköterskor den genusproblematik som finns inom vården.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim 

omvårdnad av kvinnliga patienter. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Callista Roys adaptionsmodell (RAM) har utgjort teoretisk referensram i författarnas arbete. 

Utifrån Roys modell beskrivs adaption utifrån två aspekter; anpassning och bearbetning (Roy, 

2009). Adaption handlar om människans förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö samt 

att själv ha möjligheten att självständigt påverka denna. Människan ses som en helhet i ett 

självorganiserande system, där hen ständigt interagerar med sin omgivning. Allt som har en 

inverkan på människan kallas stimuli och kan delas upp i tre kategorier. Fokala stimuli 

tillkallar människors uppmärksamhet och kan till exempel vara den stimuli som uppkommer 

när man är på sjukhus för första gången. Kontextuella stimuli korrelerar med de fokala stimuli 

och kan vara faktorer så som en högljudd avdelning eller dåligt bemötande. Det tredje stimuli 

är residuala stimuli och är sådana faktorer som personer har med sig sedan tidigare, till 

exempel normer, värderingar och attityder.  

Miljön har en framträdande betydelse eftersom det är i förhållandet mellan inre och yttre 

stimuli i miljön som adaption sker (Roy, 2009). Samspelet mellan människan och miljön är i 

ständig förändring och därför kan stimuli ha skiftande karaktär och kan upplevas som 

negativa, positiva, påträngande eller mindre omedelbara. Beroende på hur vi hanterar stimuli 

påverkas det sociala samspelet och vår rollfunktion på individ- och gruppnivå.  

Rollfunktioner inbegriper hur människan hanterar sin sociala integritet och det är utifrån 

det sociala samspelet som människan kan avgöra hur denne ska handla i relation till andra 

(Roy, 2009). Människans rollfunktioner kan ses ur ett individuellt perspektiv som belyser hur 

en människa bör agera utifrån sin position gentemot andra människor. Dessa roller påverkas 

dagligen i mötet med andra människor och ändrar form beroende på kontexter. Rollerna kan 

delas in i tre kategorier där den primära rollen präglas av vår kultur i samspel med ålder, kön 
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och social bakgrund. Den sekundära rollen är satt i förbindelse till de uppgifter som bestäms 

utifrån vår primära roll. Ett exempel skulle kunna vara att enbart personer med en specifik 

ålder eller ett specifikt kön kan bli sjuksköterskor. Tertiära roller är tillfälliga och 

sammanflätade med de kontexter där vi möter andra individer. Samtliga av dessa roller är 

präglade av de förväntningar som enskilda individer tar med sig in i den sociala relationen.  

Människan kan genom olika strategier aktivt förlika sig med eller lära sig att bemästra sina 

livsomständigheter och på så vis skapa inre och yttre balans i tillvaron (Roy, 2009). Samspelet 

med omgivningen står i fokus för omvårdnaden. Sjuksköterskans uppgift är att stötta och 

underlätta detta samspel så att det leder till utveckling och välbefinnande för både patienten 

och för sig själv. Roy lyfter fram att sjuksköterskan bör vara medveten om att fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande inte alltid är möjligt. Detta innebär att adaptionen 

handlar om att göra det bästa möjliga utifrån de rådande omständigheterna. Inom föreliggande 

arbete kommer den teoretiska referensramen med vikt på rollfunktion, stimuli och miljö att 

implementeras i diskussionen för att belysa vikten av adaption mellan den manliga 

sjuksköterskan och den kvinnliga patienten vid intim omvårdnad. 

 

6 Metod 

Den design som författarna har använt sig av i studien är en litteraturöversikt. Enligt Friberg 

(2017) syftar litteraturöversikten till att skaffa sig en överblick över det specifikt valda 

området och bilda sig en uppfattning om hur ämnet har studerats. Detta görs genom att söka 

fram den existerande forskningen inom det valda forskningsområdet för att kartlägga det som 

finns beforskat inom ämnet sedan tidigare.  

 

6.1 Datainsamling 

Litteratursökningen har huvudsakligen skett i två databaser; CINAHL och Nursing & Allied 

Health Database. Initialt genomfördes sökningar även i PubMed samt PsychINFO men då 

dessa sökningar antingen genererade i samma eller inget relevant resultat begränsade sig 

författarna till de aktuella databaserna. Författarna har använt sig av ämnesordssökning samt 

av fritextsökning för att kunna hitta artiklar som svarar mot syftet. De ämnesord som används 

har att granskas i Svensk MeSH för att kunna hitta rätt indexeringstermer. I databasen 

CINAHL har ämnesorden prövats i CINAHL Headings. För att hitta artiklar som består av en 

kombination av sökord har författarna använt sig av AND och OR som operatorer. Denna 

teknik kallas för boolesk sökteknik och används för att koppla samman eller bredda olika 

sökord (Östlundh, 2017). Operatorn AND används då man vill koppla samman två sökord och 
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få fram artiklar som kombinerar båda sökorden. OR är en operator som används då du vill 

bredda din sökning, genom att lägga till OR mellan två liknande sökord kan databasen ta fram 

artiklar som berör båda sökorden.  

De sökord som har använts är: intimate care, nurses, male, patient, female, intimate touch, 

preferences, barriers, nursing, gender stereotypes, touch, men in nursing, experiences, 

challenges, caring. Sökorden har förfinats under sökandet genom de nyckelord som setts i 

artiklar, som på ett relevant sätt svarar på författarnas syfte. Initialt har författarna valt att läsa 

de titlar som kommer upp vid sökning. De artiklar där titlarna bedömdes relevanta för syftet 

lästes även abstrakt gemensamt av författarna. Om artikeln efter detta fortfarande ansågs 

relevant lästes hela artikeln igenom för att säkerställa att resultatet svarade på författarnas 

syfte (se bilaga 1). 

 

6.1.1 Urval  

För att kunna precisera sökningarna har författarna avgränsat årtalen till 2002 - 2017 för att 

fånga upp relevant forskning. Vald avgränsning av årtal motiveras med att artikelsökningen 

har resulterat i liten mängd existerande studier inom det valda området. Författarna har enbart 

använt sig av artiklar som har blivit peer reviewed som innebär att en granskning sker av 

forskare som är sakkunniga inom forskningsfältet innan arbetet publiceras (Vetenskapsrådet, 

2011). Författarna har valt att läsa artiklar från Europa, Nordamerika, Australien samt Nya 

Zealand.  

Resultatet har sammanställts utifrån nio stycken artiklar där åtta stycken är kvalitativa och 

en är kvantitativ. Anledningen till att författarna enbart använt sig av nio stycken artiklar är att 

forskning inom ämnet är begränsat. Trots detta har författarna ansett att ämnet är relevant 

kopplat till dagens samhällsdebatter och har därför valt att fortsätta med ämnet för att belysa 

bristen på rådande forskningsmaterial inom området. Samt för att författarna har velat 

sammanställa en bredare bild av ämnet och hur detta kan påverka det dagliga arbetet för 

manliga sjuksköterskor.  

 

6.1.2 Dataanalys  

Vid analysen har författarna initialt läst artiklarna enskilt med fokus på resultatet. Författarna 

har sedan skrivit en sammanfattning av resultatet i matrisen för resultatartiklar (Bilaga 2) samt 

i ett enskilt dokument. I dessa sammanfattningar har författarna kunnat urskilja initiala 
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likheter och skillnader i resultatet.  Därefter har resultaten diskuterats för att säkerställa att 

författarna har tolkat resultatet på liknande sätt. I detta stadie har färgkodning använts för att 

identifiera djupare likheter och skillnader som finns i resultatartiklarna samt om det har 

uppkommit andra delar som anses relevanta. Utifrån detta har författarna hittat de 

meningsbärande delar som förekommer i artiklarna. I dessa meningsbärande delar har 

författarna sökt efter likheter och skillnader som sedan kategoriseras. De likheter och 

skillnader som fanns i materialet sammanställdes sedan och bildade nya eller liknande teman. 

Under denna process ställdes de nya teman mot syftet för att säkerställa att resultatet svarar 

mot syftet. Utifrån materialet tog författarna fram två huvudteman som var baserade på de 

störst framstående likheterna i materialet. De likheter som inte ansågs vara lika stora men som 

fortfarande var av intresse skapade två underteman.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens huvudsakliga uppgift är att skydda människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos de deltagare som är med i forskningen (Kjellström, 2017). De etiska 

aspekterna skall genomsyra hela forskningsprocessen för att upptäcka möjliga etiska 

dilemman eller etiska risker med studien. För att detta ska vara genomförbart ska information 

ges till deltagarna så att de ska kunna ta ställning till sin medverkan. Då medverkan inom 

forskningen är frivillig måste deltagarna vara medvetna om att de kan avböja deltagande utan 

konsekvenser (Petersson, 2017). Forskarna måste därför vara pålästa om 

informationsprincipen, samtyckesprincipen, konfidentialitetsprincipen samt 

anonymitetsprincipen. Författarna till denna studie har därför enbart inkluderat artiklar som 

blivit prövade och godkända av etisk kommitté. 

 Författarna har även i analysen av artiklarna vara uppmärksamma på om det finns delar 

som upplevs etiskt inkorrekta. Med detta menar författarna att de under analysen har övervägt 

studiens etiska aspekter så som att deltagarnas anonymitet och integritet bevaras i artiklarna. 

Under analysen har författarna varit medvetna om sin rådande förförståelse och har därför 

varit återhållsamma i sina tolkningar. Detta för att inte påverka resultatet med den egna 

förförståelsen. För att minimera risken för plagiering, falsifiering eller fabricering i resultatet 

har författarna varit noggranna med att översätta data på ett så korrekt sätt som möjligt. Samt 

har författarna diskuterat sitt resultat i förhållande till de redan existerande artiklarnas resultat. 
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8 Resultat 

Efter genomförd analys av materialet har två huvudteman växt fram, Emotionella barriärer 

och rädslor vid intim omvårdnad samt skapandet av strategier. Till dessa huvudteman har två 

underteman skapats, bristande utbildning och handledning samt en stereotyp av manliga 

sjuksköterskor. 

 

8.1 Emotionella barriärer och rädslor vid intim omvårdnad 

De manliga sjuksköterskorna beskrev att den intima omvårdnaden och beröringen av 

kvinnliga patienter kunde upplevas som obekväm, ångestfylld, orosskapande och generande 

(Crossan & Mathew, 2013; Evans, 2002; Harding, North & Perkins, 2008; Inoue, Chapman & 

Wynaden, 2006 & Keogh & O´lynn, 2007). Dessa känslor grundande sig i upplevelsen av att 

de kvinnliga patienterna kunde missuppfatta eller tolka deras beröring som olämplig (Evans, 

2002; Fisher, 2009; Hardinget al., 2008 & Zahourek, 2016). Sjuksköterskorna tenderade 

därför att vara mer försiktiga i sin beröring av de kvinnliga patienterna, oberoende av om 

denna beröring var kopplad till en specifik omvårdnadshandling eller om tanken med 

beröringen var att skänka trygghet och tröst. Då omvårdnadshandlingarna bestod av en mer 

intim karaktär var de noggranna med att be om tillåtelse innan de vidrörde de kvinnliga 

patienterna.  

 Den försiktighet som de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna vidtog vid 

beröring och intima omvårdnadshandlingar grundade sig i en föreställning och en rädsla för 

att bli anklagad för sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp (Evans, 2002; Fisher, 2009; 

Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006 & Keogh & O´lynn, 2007). Att beröra de kvinnliga 

patienterna upplevdes som potentiellt farligt i de situationer där det fanns risk att kvinnorna 

kände sig obekväma med den manliga sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten. 

Sjuksköterskorna undvek därför att bli lämnade ensamma med patienterna för att undgå 

missuppfattningar och feltolkningar som skulle kunna leda till sexuella anklagelser där ord 

stod mot ord, detta genererade känslan av att vara sårbar som vårdgivare.  

 Ytterligare en faktor som bidrog till ökad försiktighet och oro var de kvinnliga patienternas 

ålder, i de fall där patienterna var tonåringar eller unga vuxna (Crossan & Mathew, 2013; 

Evans, 2002; Fisher, 2009; Inoue et al., 2006 & Juliff, Russel & Bulsara, 2016). Patienternas 

ålder hade en betydelse för upplevelsen av sårbarhet i utförandet av intim omvårdnad. 

Manliga sjuksköterskestudenter uttryckte en oro över att utföra intim omvårdnad av patienter 

som var i deras egen ålder, detta var sammankopplat med den potentiella genansen för 
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patienten och dem själva (Crossan & Mathew, 2013). För att skydda sig själva beskrev de 

manliga sjuksköterskorna att de ville att ett vittne skulle medverka vid de intima 

omvårdnadssituationerna till exempel en kvinnlig kollega, en familjemedlem eller släkting 

(Fisher, 2009; Inoue et al., 2006 & Zahourek, 2016). Närvaron av ett vittne upplevdes som ett 

skydd mot anklagelser av sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp. I studien av O´lynn och 

Krauthscheid (2013) visar resultatet att de manliga sjuksköterskestudenterna till en början var 

oroliga att deras beröring skulle missuppfattas på ett sexuellt sätt av de kvinnliga patienterna. 

Vid tidpunkt två då dessa studenter hade fått utbildning i intim omvårdnad kunde man se att 

deras oro hade minskat jämfört med tidigare. 

  

8.1.1 Bristande utbildning och handledning 

Majoriteten av sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna upplevde att det förekom 

brister i deras sjuksköterskeutbildning. Dessa brister berörde undervisningen och 

handledningen i att beröra och utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter (Harding et al., 

2008; Inoue et al., 2006; Juliff et al., 2016; Keogh & O´lynn, 2007 & Zahourek, 2016). Både 

de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna kände att de inte hade utvecklat 

tillräckligt med strategier och tillvägagångssätt under sin utbildning, för att kunna hantera det 

obehag och de potentiella sexuella anklagelser som kunde uppstå vid intim omvårdnad. 

Oberoende av om männen var studerande eller examinerade sjuksköterskor beskrev de att 

utbildningen upplevdes som feminint präglad (Harding et al., 2008; Juliff et al., 2016 & 

Keogh & O´lynn, 2007). Utbildningen ansågs inte ta hänsyn till de könsskillnader som 

föreligger inom sjuksköterskeyrket. Dock upplevde vissa av de manliga sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna motsatsen (Juliff et al., 2016 & Keogh & O´lynn, 2007). De ansåg 

att deras utbildning tog eller hade tagit hänsyn till de könsbarriärer som fanns och belyste 

dessa på ett bra sätt. O´lynn och Krauthscheid (2013) påvisar hur fördjupad utbildning inom 

området av intim omvårdnad ökar upplevelsen av hanterbarhet. Det framgick att de manliga 

sjuksköterskestudenterna som fick utbildning i intim omvårdnad hade lättare att förhålla sig 

till dessa situationer än de studenter som inte hade fått denna fördjupade utbildning.  

  

8.2 Skapandet av strategier 

För att skydda sig själva mot sexuella anklagelser och bevara de kvinnliga patienternas 

integritet beskrev de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna hur de skapade 

och använde sig av strategier vid intim beröring och omvårdnad (Crossan & Mathew, 2013; 
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Evans, 2002; Fisher, 2009; Harding et al., 2008 & Inoue et al., 2006). Under denna rubrik har 

författarna till detta arbete valt att belysa de strategier som var vanligast förekommande. 

 Den övergripande strategin som sjuksköterskorna beskrev var initial kommunikation i form 

av att presentera sig och hälsa på patienterna, detta för att kunna bedöma hur bekväma 

patienterna var med dem som manliga sjuksköterskor (Evans, 2002; Fisher, 2009; Harding et 

al., 2008 & Inoue et al., 2006). Kommunikation var även den strategi som identifierades som 

den viktigaste.  

 Vikten av information till patienterna ansågs ha en betydande roll för att minska 

missförstånd och egna tolkningar från patientens sida, rörande situationer som kan leda till 

anklagelser av sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp (Fisher, 2009; Harding et al., 2008 

& Inoue et al., 2006). De manliga sjuksköterskorna upplevde att de genom att delge detaljerad 

information gällande de intima omvårdnadshandlingarna bidrog denna information till 

minskad oro hos patienten samt att det minimerade risken för missuppfattningar. Detaljerad 

information ansågs stärka patientens förtroende för sjuksköterskorna vilket främjade patient-

och- sjuksköterskerelationen. Relationen mellan patient och sjuksköterska kunde även stärkas 

genom användandet av humor (Evans, 2002; Harding et al., 2008 & Inoue et al., 2006). 

Humorn ansågs viktig då den hjälpte de manliga sjuksköterskorna att bli accepterade och det 

blev lättare att skapa en vårdmiljö där spänningarna mellan manligt och kvinnligt löstes upp. 

Utöver detta upplevde sjuksköterskorna att användandet av humor kunde bidra till att både 

sjuksköterskan och patienten kände sig mer bekväma inför den rådande situationen.  

 De manliga sjuksköterskorna betonade vikten av att undvika exponeringen av kvinnornas 

kroppar mer än nödvändigt (Evans, 2002; Fisher, 2009 & Inoue et al., 2006). Vid intim 

omvårdnad var man noga med att skyla de delar av kroppen som inte var nödvändig att 

exponera. Denna strategi ansågs förmedla trygghet till de kvinnliga patienterna samtidigt som 

det skapade en tillit gentemot sjuksköterskorna. Undvikandet av exponering betraktades som 

en integritetsbevarande åtgärd parallellt som det visade på att de manliga sjuksköterskorna 

inte hade något sexuellt intresse av de kvinnliga patienterna. Dock framgick det att i vissa fall 

kunde rädslan för sexuella anklagelser resultera i att de manliga sjuksköterskorna istället 

arbetade med öppna draperier eller öppna dörrar (Inoue et al., 2006).  

 Att ta hjälp av kvinnliga kollegor vid intima omvårdnadssituationer användes av de 

manliga sjuksköterskorna för att skydda sig själva mot sexuella anklagelser (Evans, 2002; 

Harding et al., 2008 & Inoue et al., 2006). Det förekom att sjuksköterskorna presenterade 

möjligheten till att ett vittne kunde medverka vid vårdsituationen eller att byta vårdpersonal 

till en kvinnlig sjuksköterska, detta för att skydda sig själva och patienten från anklagelser 
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eller obehag. Patienterna kunde också be om ett vittne i de situationer som de kände sig 

obekväma av att bli vårdad av en manlig sjuksköterska. Vid tillfällen där det inte var möjligt 

att ett vittne närvarande, eller möjligheten fanns att byta till en kvinnlig sjuksköterska, 

avvaktade hellre de manliga sjuksköterskorna med de intima omvårdnadshandlingarna än att 

genomföra dem ensam.  

 För att förhålla sig könsneutralt till sina patienter valde sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna att se kliniskt på den intima omvårdnaden (Crossan & Mathew, 

2013 & Inoue et al., 2006). Genom att särskilja människa och kön kunde sjuksköterskorna 

och sjuksköterskestudenterna applicera ett mer könsneutralt perspektiv på vårdandet vilket 

minskade upplevelsen av genans och obehag hos dem.  

 De manliga sjuksköterskestudenterna som hade fått fördjupad utbildning i intim 

omvårdnad upplevde att de hade utvecklat strategier som hjälpte dem att utöva dessa 

handlingar (O´lynn & Krauthscheid, 2013). Man kunde se en tydlig skillnad på de studenter 

som inte hade erhållit samma fördjupade utbildning. Dessa studenter upplevde att de inte hade 

kunnat skapa hjälpande strategier för utövandet av intim omvårdnad på samma nivå som 

studenterna i interventionsgruppen.  

 

8.2.1 En stereotyp av manliga sjuksköterskor 

De manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna upplevde att kollegor och 

patienter hade en stereotyp bild av vad det innebar att vara man och sjuksköterska (Crossan & 

Mathew, 2013; Evans, 2002; Fisher, 2009; Inoue et al., 2006 & Juliff et al., 2016). De 

upplevde att de behövde bevisa sin heterosexualitet för sina kollegor och patienter i de fall där 

deras sexualitet upplevdes vara ifrågasatt (Fisher, 2009; Inoue et al., 2006 & Juliff et al., 

2016). De uppgav att det förekom generella antaganden att manliga sjuksköterskor var 

homosexuella då de jobbade inom ett yrke som tillskrevs feminina egenskaper. Beroende på 

hur de manliga sjuksköterskorna upplevde situationen med de kvinnliga patienterna, 

anpassade de sina maskulina och feminina sidor för att svara upp mot kvinnornas 

förväntningar på dem som män och sjuksköterskor. Manliga sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter upplevde att vissa av deras kvinnliga kollegor och kvinnliga 

sjuksköterskestudenter hade en stereotyp bild av att män på basis av sitt kön inte var lämpade 

att utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter (Crossan & Mathew, 2013 & Evans, 2002). 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna kommer i metoddiskussionen att diskutera underlaget för litteraturstudien, delar 

som kommer beröras är datainsamling, urval och analys. I litteraturstudien har författarna inte 

avgränsat sig till enbart kvalitativa eller kvantitativa data. Detta för att kunna skapa 

möjligheten att få in så mycket relevant data kopplat till ämnet som möjligt. Ett problem med 

litteraturstudier är hur författarna analyserar det redan existerande materialet. Det föreligger 

en risk att redan tolkat material tolkas om och då förvrängs. För att minimera denna risk har 

författarna självständigt läst och tolkat materialet för att sedan diskutera och jämföra med 

varandra. 

 Datainsamlingen har genomförts i två databaser CINAHL samt Nursing and Allied Health 

Database. Dessa databaser valdes då de innehåller material som är inriktat på omvårdnad och 

vårdvetenskap (Karlsson, 2017). Då utbudet av artiklar var begränsat, genomfördes även 

sökningar i databaserna PubMed och PsychINFO med samma sökordskombinationer och 

begränsningar som i CINAHL och Nursing and Allied Health Database. Då sökningarna i 

PubMed och PsychINFO inte resulterade i några nya artiklar utöver de som återfanns i 

CINAHL och Nursing and Allied Health Database valde författarna att inte inkludera dessa 

sökningar. Detta kan ses som en styrka då sökningar i flera databaser ökar arbetets validitet 

(Henricson, 2017). Under artikelsökningen användes ett tidsspann på 15 år (2002–2017). 

Detta tidsspann användes då material som svarar mot syftet inom valt ämne är begränsat. 

Författarna genomförde fler sökningar med utökat tidsspann på 20 år (1997–2017). Då detta 

inte resulterade i ytterligare forskning som svarade upp mot syftet beslutade författarna att 

återgå till det tidigare tidsspannet mellan 2002–2017.  

 Författarna har valt att läsa artiklar som är genomförda i Europa, Nordamerika, Australien 

samt Nya Zealand. Dessa artiklar skulle enligt författarna kunna vara jämförbara med det 

svenska sjukvårdsystemet och kan antingen generaliseras eller överföras till andra kontexter. 

Detta kan ses som en styrka i arbetet då resultatet är tillämpbart på andra länder än enbart 

Sverige (Henricson, 2017). Dock är författarna medvetna om att det kan föreligga skillnader i 

synen på sexualitet och genus i olika delar av samma land eller delstat. Författarna har därför 

varit försiktiga med att dra generella slutsatser av analysen.  
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 Sökorden som användes resulterade i en överskådlig mängd artiklar enligt författarna. 

Användningen av operatorn NOT i den booleska söktekniken hade kunnat användas vid 

sökningar med sökordet Intimate, care då detta sökord resulterade i större mängd artiklar som 

innefattade intimate violence.  Författarna är medvetna om att sökorden challenges och 

barriers anspelar på en förförståelse i ämnet. Dess sökord lades till i sökningarna då 

författarna kunde urskilja en likhet mellan de redan funna artiklarna, därför kändes dessa 

sökord relevanta. I urvalet har enbart artiklar som är peer reviewed använts. Peer reviewed 

innebär att en granskning sker av forskare som är sakkunniga inom forskningsfältet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta anser författarna vara en styrka då samtliga artiklar som 

använts kan ses som vetenskapliga. Nio stycken artiklar har hittats som anses relevanta 

kopplat till syftet. Dessa artiklar användes då forskning inom ämnet är begränsat, trots utökat 

tidsspann och sökning i andra databaser ansågs inte ytterligare artiklar svara upp mot syftet.  

 Inför analysen diskuterade och reflekterade författarna om sin förförståelse inom ämnet. 

Genom att diskutera och reflektera över sin förförståelse kan man begränsa dess påverkan på 

resultatet (Henricson, 2017). Då samtliga artiklar är skriva på engelska är författarna 

medvetna om att det kan förekomma brister i översättningen. Eftersom båda författarna har 

läst artiklarna enskilt kan de anta att översättningen har genomförts på ett systematiskt sätt då 

de kommit fram till samma eller liknande resultat. Den enskilda läsningen kan bidra till högre 

validitet i arbetet med det etiska förhållningsättet då författarna inte påverkat varandra vid den 

enskilda läsningen. En styrka i analysen är att författarna har läst samtliga artiklar separat och 

sedan diskuterat de likheter och skillnader som hittades. Därefter har författarna gemensamt 

skrivit ihop en översatt sammanfattning som har färgkodats och kategoriserats inom varje 

tema. Genom att skriva en gemensam översättning skapas möjligheter till diskussion och 

reflektion kring tolkningen av texternas innehåll. Ytterligare en styrka med arbetet är att 

författarna har presenterat all relevant data och inte vinklat resultatet utifrån den egna 

förförståelsen.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim 

omvårdnad på kvinnliga patienter. I resultatdiskussionen kommer delar av resultatet att 

diskuteras och knytas an mot bakgrunden ur olika perspektiv samt knytas samman med den 

teoretiska utgångspunkten.  
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I resultat samt bakgrund framgår det att det föreligger en genusmärkning av 

sjuksköterskeyrket som till stor del tagit form utifrån samhällets syn på vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Det framgick att de manliga sjuksköterskorna upplevde att de anpassade 

sina maskulina och feminina sidor för att tillgodose den bild patienten hade av vad 

sjuksköterskeyrket innebar. Till viss del kliver de manliga sjuksköterskorna in i en kvinnlig 

roll för att passa in på arbetsplatsen (Pullen & Simpson, 2009). Män ställer sig även utanför 

den stereotypa bilden av maskulinitet då de anser att de förfogar över kvalitéer som är starkt 

sammanflätade med kvinnlighet och moderskap. På grund av dessa kvaliteter anser de själva 

att de är mer lämpade för sjuksköterskeyrket. Men resultatet av detta blir då att maskulinitet 

och manligt beteende är något som skall kontrolleras inom vården för att det ska passa in. 

Detta bidrar till att manliga sjuksköterskor går in i roller som anses icketraditionella för män, 

vilket stärker de stereotyper som finns av sjuksköterskeyrket då manlighet göms undan och 

minimaliseras.  

 Under arbetets gång har författarna till detta arbete blivit mer uppmärksamma på hur dessa 

stereotyper och normer ter sig i det dagliga arbetet som sjuksköterska. Det har blivit tydligare 

att denna problematik är djupare rotad än i dagens samhällsdebatter och författarna ställer sig 

frågande till hur dessa stereotyper har uppkommit. Evans (2004) skriver att detta kan ha 

uppkommit i samband med Florens Nightingale, grundaren av den moderna sjuksköterskan. 

Det Nightingale beskrev var att sjuksköterskeyrket är ett kvinnligt yrke och varje kvinna är i 

grunden en sjuksköterska. Kvinnor som valde att utbilda sig till sjuksköterska gjorde det som 

var naturligt för dem som kvinnor. Nightingale ansåg även att män inte var lämpade för 

sjuksköterskeyrket då deras hårda och kåta händer inte var avsedda för att vårda sjuka och 

skadade kroppar, oavsett hur goda intentioner de än hade (Brown, Nolan & Crawford, 2000).  

 Resultatet i detta arbete visade att den stereotypa bilden av manliga sjuksköterskor kan 

bidra till att mäns beröring sexualiseras. Författarna till denna studie tror att denna 

sexualisering av mäns beröring skapar en konstruerad bild av att de intima 

omvårdnadshandlingarna har en sexuell avsikt. Detta skapar en större förståelse för den rädsla 

för sexuella anklagelser som männen upplevde när de ska utföra dessa handlingar på 

kvinnliga patienter. Trots att det som Florens Nightingale påstod är en över 150 år gammal 

utsaga så kan man se hur detta lever kvar i dagens samhälle på olika sätt. Weaver, Ferguson, 

Wilbourn och Salamonson (2013) beskriver i sin artikel hur dessa stereotyper lever vidare i 

dagen samhälle via media och i detta fall tv-serier. I vissa TV-serier ifrågasätts de manliga 

sjuksköterskornas sexualitet i förhållande till deras yrkesval och det föreligger ett antagande 

om att dessa sjuksköterskor är homosexuella. Detta antagande, att manliga sjuksköterskor är 
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homosexuella, kan stå i förhållande till att sjuksköterskeyrket är sammankopplat till femininet 

och kvinnliga egenskaper.  

 Utifrån Callista Roys adaptionsmodell väljer författarna att analysera dessa 

samhällsstereotyper utifrån begreppet rollfunktioner. De olika rollerna definieras utifrån de 

förväntningar som finns på hur personer i specifika positioner bör agera i förhållande till 

andra människor (Roy, 2009). Dessa förväntningar är starkt sammankopplade med personens 

integritet och det sociala samspelet med andra individer. Samhället har skapat en stereotyp 

bild av sjuksköterskeyrket där det är vanligt att det förväntas ett specifikt kön på den 

sjuksköterska som ska vårda. Manliga sjuksköterskor är i dagens samhälle oftast medvetna 

om de stereotypa förväntningar som finns på sjuksköterskeyrket vilket problematiserar deras 

rollfunktion. På grund av samhällsstereotyperna ställs deras roller i konflikt mot varandra, där 

manlighet inte samspelar med sjuksköterskeyrket. Rollkonflikten bidrar till att männen inte 

kan leva upp till samhällets förväntade roller vilket försvårar adaptionen till dessa 

förväntningar och påverkar det sociala samspelet med patienten. Detta förstärker 

stigmatiseringen av män som arbetar inom sjuksköterskeyrket.  

 

Som författarna tidigare skrivit i bakgrunden skall omvårdnad ske i samråd med patienten och 

anpassas utifrån dennes förutsättningar (Hedelin, Jormfeldt och Svedberg, 2014). Då 

resultatet enbart presenterar manliga sjuksköterskors upplevelser av intim omvårdnad på 

kvinnliga patienter, anser författarna att det är intressant att belysa fenomenet utifrån ett 

patientperspektiv. I resultatet av detta arbete framgick det att de manliga sjuksköterskorna 

upplevde det svårare att utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter i de fallen då 

patienterna var yngre. Sjuksköterskorna upplevde sig själva som mer sårbara i dessa 

situationer. Det förelåg även en upplevd risk för genans både för dem själva och patienterna. 

Observeras problematiken utifrån ett kvinnligt patientperspektiv kan man se att majoriteten av 

unga kvinnliga patienter föredrar att den intima omvårdnaden genomförs av en sjuksköterska 

av samma kön (Chur- Hansen, 2000; Lindqvist, Persson & Svedlund, 2007, & O´lynn & 

Krautscheid, 2011). Dock motsäger vissa kvinnliga patienter detta då de inte anser att könet 

på sjuksköterskan har en avgörande roll, de antar att samtliga sjuksköterskor är professionella, 

strävar efter att hjälpa patienten och främja en god vårdrelation (O´lynn & Krautscheid, 

2011). Det som framhävs som viktigt utifrån patientens perspektiv var att sjuksköterskan kan 

sätta sig in i patientens situation. Författarna till detta arbete tror att det kan ligga en 

problematik i att de manliga sjuksköterskorna antar sig veta vilka preferenser de kvinnliga 

patienterna har. Trots att det finns ett samband mellan de manliga sjuksköterskornas 
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antaganden och de kvinnliga patienterna preferenser bör man vara försiktig med att 

generalisera preferenserna för en hel patientgrupp.  

 Majoriteten av patienterna uppgav att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

var viktig inför den intima omvårdnaden (O´lynn & Krautscheid, 2011). Detta innebar att 

sjuksköterskorna ska ge tydlig information om vad denne skulle göra och varför detta ansågs 

vara nödvändigt. Vikten av kommunikation och information överensstämmer med den 

strategi som de manliga sjuksköterskorna ansåg vara viktigast för att minska missförstånd och 

egna tolkningar från patientens sida. 

 Trots att kommunikation och information är strategier som både patienterna och de 

manliga sjuksköterskorna upplevde var viktiga, anser författarna att det kan uppstå problem 

då sjuksköterskorna skapar egna strategier som inte är sanktionerade hos patienterna. I 

resultatet framkom det att de manliga sjuksköterskorna vid vissa tillfällen lämnade draperier 

och dörrar öppna för att skydda sig själva mot sexuella anklagelser. Denna strategi som 

upplevdes stärkande för sjuksköterskorna, innebar dock en inskränkning av patientens 

integritet. Att skapa egna strategier vid intim omvårdnad på kvinnliga patienter, anser 

författarna kan medföra problem, då männen frångår rutiner och bestämmelser för att minska 

den egna rädslan och oron. Detta tror författarna förstärker bilden av att intim omvårdnad 

skulle vara något fel och sexuellt kopplat, vilket i sin tur bidrar till cementering av den 

genusproblematik som föreligger för män inom sjuksköterskeyrket. Enligt Jämställdhetslagen 

(1991:433) har arbetsgivaren en skyldighet att ”genomföra sådana åtgärder som med hänsyn 

till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.” (4§). Detta innebär att 

arbetsgivaren har som skyldighet att arbeta aktivt för att manliga och kvinnliga sjuksköterskor 

skall kunna utföra samma arbetsuppgifter på lika villkor.  

 Enligt Roy (2009) innebär adaption att människan anpassar sig till den rådande miljö som 

denne befinner sig i, och förmår hantera de stimuli som denna miljö medför. Människans 

förmåga att anpassa sig till de stimuli som uppkommer har betydelse för hur det sociala 

samspelet mellan sjuksköterska och patient tar sin form. I de fall som sjuksköterskan 

misslyckats att adaptera, till exempel då en patients kön eller ålder påverkar bemötandet, blir 

samspelet lidande. Dock borde denna problematik inte uppstå då omvårdnaden som 

sjuksköterskan utför skall genomföras med respekt och ska vara oberoende av hudfärg, ålder, 

sjukdom och kön (Svenska sjuksköterskeförening, 2014). Men då samspelet är i ständig 

förändring och innefattar andra människor måste adaption även ske från patients sida. Målet 

med vårdrelationen är att stötta och underlätta adaptionen för att skapa möjlighet till 
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utveckling och välbefinnande för båda parter. Utifrån resultatet kan en tolkning göras, att 

manliga sjuksköterskors kön i samband med sin yrkesroll försvårar adaptionen för patienten, 

då detta inte överensstämmer med patientens förväntningar. 

 Adaptionen kan därför försvåras för de manliga sjuksköterskorna då de försöker anpassa 

sig efter de kvinnliga patienternas förväntningar och upplevda rädsla. Denna försvåring av 

adaptionen kan kopplas till rollfunktionerna där de manliga sjuksköterskorna är medvetna om 

att de har en yrkesroll som är stark förknippat med kvinnliga egenskaper. Dock måste de 

manliga sjuksköterskorna och de kvinnliga patienterna vara medvetna om att total fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande inte alltid är möjligt. Vilket innebär att adaption först kan 

ske när båda gör det bästa möjliga under de rådande omständigheterna.  

 

Skapandet av egna strategier för att minska rädsla och oro för de manliga sjuksköterskorna 

och sjuksköterskestudenterna kan bero på en mängd olika faktorer. Enligt Callista Roy (2009) 

kan människan genom olika strategier aktivt förlika sig eller lära sig bemästra sina 

livsomständigheter och på så sätt skapa en inre och yttre balans. Dock tror författarna till detta 

arbete att problematiken ligger i att man inte belyser farorna med skapandet av egna strategier 

under sjuksköterskeutbildningen. I resultatet av detta arbete framgår det att de manliga 

sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna upplevde att de inte hade erhållit tillräckligt 

med verktyg för att kunna hantera de intima omvårdnadssituationerna, samt de känslor som 

uppkommer i samband med dessa situationer. Resultatet visade även att 

sjuksköterskeutbildningen var feminint präglad.  

 Upplevelsen av att utbildningen är feminint präglad förstärks även i artiklarna skriva av 

DeVito (2015), Ellis, Juvé Meeker & Hyde (2006) och Strong Anthony (2004). Deltagarna i 

dessa artiklar upplevde att kurslitteraturen och utbildningens upplägg var skapade av och för 

kvinnor. Vårdandet beskrevs ofta utifrån kvinnliga aspekter där man precis som Nightingale 

insinuerade att kvinnor har en naturlig läggning för att vårda (Strong Anthony, 2004). 

Manliga sjuksköterskestudenter upplevde att de var tvungna att vinkla sin omvårdnad för att 

stärka sin självbild. Författarna tror att det finns en fara med den feminina vinklingen av 

sjuksköterskeutbildningen och denna fara är att de manliga sjuksköterskestudenterna redan på 

utbildningsnivå försöker anpassa sig till de stereotypa förväntningarna av sjuksköterskeyrket 

som finns i samhället. Om man i detta läge inte tar hänsyn till de skillnader som finns mellan 

könen och den problematik som kan uppstå i och med detta, så finns det små möjligheter till 

att detta skulle komma att förändras då studenterna är färdigexaminerade.  
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 De manliga sjuksköterskestudenterna upplevde även en avsaknad av manliga förebilder 

under utbildningen (DeVito, 2015; Ellis, Juvé Meeker & Hyde, 2006 & Strong Anthony, 

2004). Vissa sjuksköterskestudenter hade önskat fler manliga lärare under utbildningen, då 

detta kan stärka den manliga anknytningen till ett kvinnodominerat yrke (Strong Anthony, 

2004). Detta bekräftar den problematiken som berörs i bakgrunden där vissa män upplevde 

brist på manliga förebilder när de sökte till sjuksköterskeutbildningen (Yi & Keogh, 2016). 

De manliga sjuksköterskestudenterna upplevde även att de hade svårt att ta till sig det 

kvinnliga perspektivet på vård och vårdande (Ellis, Juvé Meeker & Hyde, 2006). Författarna 

tror att implementeringen av fler manliga förebilder inom sjuksköterskeutbildningen kan 

minska skapandet av egna strategier i samband med intima omvårdnadshandlingar av 

kvinnliga patienter. Detta skulle även kunna bidra till en mer nyanserad bild av 

sjuksköterskeyrket där gränserna mellan manligt och kvinnligt inte får en lika framträdande 

roll.  

 Callista Roy (2009) menar att sjuksköterskan måste anpassa sig till de förväntningar och 

krav som förknippas med dennes yrkesroll och att detta sker i interaktion med andra 

människor. Utifrån sjuksköterskans perspektiv behövs det en kontinuerlig reflektion över det 

egna beteendet, reaktioner och i vilken mån de är adaptiva till den rådande miljön och de 

stimuli som finns i denna miljö. I de fall då adaptionen påverkas negativt bör man fundera på 

vilka stimuli som har en inverkan på förhållningsättet i en vårdsituation, samt hur de lär sig 

bemästra dessa för att handla mer ändamålsenligt. Författarna till detta arbete anser i likhet 

med Callista Roy att adaption inte alltid är möjligt men nödvändigt. Men det är först när båda 

parter, det vill säga manliga sjuksköterskor och kvinnliga patienter reflekterar kring de 

rådande omständigheter som påverkar adaptionen, som det sociala samspelet kan stärkas och 

våra rollfunktioner som sjuksköterska och patient tydliggöras.  

 

10 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt anser författarna kan bidra till en ökad förståelse för manliga 

sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor och annan manlig sjukvårdpersonal då resultatet visar 

på de svårigheter och barriärer som föreligger vid intima omvårdnadshandlingar. Resultatet 

kan även användas på utbildningsnivå för att tidigt uppmärksamma den problematik som kan 

uppstå vid denna typ av kliniska arbete. På detta sätt kan blivande manliga sjuksköterskor ges 

utrymme att reflektera över sitt förhållningsätt till sig själva och till kvinnliga patienter i dessa 

situationer. Författarna anser även att arbetet kan vara betydelsefullt för kvinnliga 
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sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor och annan kvinnlig sjukvårdspersonal då 

problematiken inte enbart är begränsad till manliga sjuksköterskor. Tillsammans skulle all 

sjukvårdspersonal som utför intima omvårdnadshandlingar kunna skapa evidensbaserade 

strategier och riktlinjer som bidrar till ökad trygghet och stärkt vårdrelation för både patient 

och personal.   

 Diskussionen kan bidra till att manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan 

identifiera de samhällskonstruktioner som föreligger avseende föreställningar kring kön, och 

genom att identifiera dessa få en större förståelse för patienters farhågor och funderingar 

rörande intima omvårdnadshandlingar. En ökad förståelse tror författarna kan skapa en 

tryggare yrkesroll för männen vilken främjar vårdrelationen och den personcentrerade vården.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna har haft svårigheter att hitta artiklar som rör manliga sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters upplevelser av intima omvårdnadshandlingar på kvinnliga patienter. 

Detta kan ses som en kunskapslucka och författarna anser därför att mer forskning behöver 

genomföras inom detta område. Detta för att belysa att dagens genusproblematik inte enbart 

berör kvinnor i mansdominerande yrken utan även kan vara aktuellt för män i 

kvinnodominerande yrken. För att öka förståelsen för de manliga sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenternas upplevelser borde mer forskning som belyser kvinnliga patienters 

upplevelser och preferenser rörande intima omvårdnadshandlingar genomföras. Författarna 

tror att detta kan skapa en helhetsbild av problematiken genom att belysa både patientens och 

sjuksköterskans upplevelser av den intima omvårdnaden. Där igenom kan strategier och 

förhållningssätt skapas vilket kan resulterar i att både patienter och sjuksköterskor blir 

tryggare i sina roller vid vårdmötet.  

 

12 Slutsats  

I resultatet framgår det att det finns en stereotyp bild av manliga sjuksköterskor både från 

samhället, kollegor och patienter. De manliga sjuksköterskorna upplevde att det fanns en 

feminin syn på deras yrkesroll och kände därför ett behov att framhäva sin maskulinitet. De 

beskrev även att den intima omvårdnaden av kvinnliga patienter väckte en mängd känslor 

som till exempel oro och genans. Dessa känslor grundande sig i en rädsla att bli anklagad för 

sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp, vilket resulterade i att de manliga 

sjuksköterskorna var försiktiga i sin beröring då de upplevde att den kunde missuppfattas och 
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tolkas sexuellt. För att skydda sig mot sexuella anklagelser beskrev de manliga 

sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna att de skapade egna strategier. 

 Det som ansågs vara de viktigaste strategierna var kommunikation och information till 

patienterna om vad de skulle göra och varför. Resultatet belyser också att det finns brister 

inom sjuksköterskeutbildningen både beträffande utbildning och handledning vid intim 

omvårdnad av kvinnliga patienter. Både sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna 

beskrev att de inte utvecklat tillräckligt med strategier och tillvägagångssätt för att hantera de 

intima omvårdnadssituationerna. Dock visar resultatet att de studenter som fått fördjupad 

kunskap inom området hade lättare att förhålla sig till dessa situationer.  
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abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 
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Mathew, T. K. 
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Urval: 166 deltagare. 92 
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Datainsamling: 

Datainsamlingen genomfördes 
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Analys: Öppen kodning 
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nivåer av obehag både från sitt egna synsätt 

och utifrån patientens synsätt. Samtliga 

studenter var oroliga över hur patienternas 

upplevelser av att få intim omvårdnad av 

sjuksköterskor av motsatt kön. Samtliga 

stundeter upplevde obehag då de skulle utföra 

intimvård på en patient i deras egen ålder. 

Detta obehag ökade när patienten var av 

motsatt kön.  

Evans, J. A. Cautious caregivers: 

gender stereotypes and 

the sexualization of 

men nurses’ touch 

2002, 

Canada, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet var att utforska 

manliga sjuksköterskors 

upplevelser av hur genus och 

könsbestämda relationer 

påverkar kvinnor och mäns 

erfarenheter inom samma 

profession. 

Kvalitativ metod 

Urval: 8 yrkesverksamma 

manliga sjuksköterskor valdes 

ut genom en praktisk 

insamlingsteknik. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Tematisk analys 

användes.   

Resultatet delades upp i fyra teman.  

• Tema 1 var ”bekräftelse att vårda” där 

deltagarna diskuterade om det fanns 

någon skillnad mellan manligt och 

kvinnligt vårdande.  

• Tema 2 ”den problematiska naturen 

av manliga sjuksköterskors beröring”. 

I detta temat beskrev deltagarna att 

manliga sjuksköterskors beröring kan 

misstolkas och uppfattas opassande. 

• Tema 3 ”Bedöma när det är säkert att 

beröra” 

• Tema 4 ”Strategier för att skydda sig 

själv från anklagelse”. På grund av 

rädslan för att bli anklagad för 

opassande beröring hade deltagarna 

konstruerat strategier.  
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Fisher, M. J.  ‘Being a Chameleon’: 

labour processes of male 

nurses performing 

bodywork 

2009, 

Australien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing  

Syftet var att undersöka 

arbetsprocessen hos manliga 

sjuksköterskor i arbete med 

andras kroppar.  

Kvalitativ metod:  

Teoretiserad livsberättelse  

Urval: 21 manliga 

sjuksköterskor valdes ut genom 

snöbolls insamlingsteknik.  

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Man kategoriserade 

intervjuerna. Där varje 

livsberättelse undersöktes ur tre 

olika synvinklar.  

Artikelns resultat visade på att manliga 

sjuksköterskors möjlighet till att utföra 

kroppsarbete och omvårdnad definierades 

beroende på hur de såg på sitt biologiska kön. 

Manliga sjuksköterskor kan inte vara för 

manliga eller för kvinnliga utan måste anpassa 

sig till patientens ideal av vad det innebär att 

vara manlig sjuksköterska. 

För att kunna hantera de situationer där de 

ansåg att det var en nackdel att vara manlig 

sjuksköterska skapade deltagarna strategier. 

Dessa strategier användes för att minska 

sexualiseringen av deras vård.  

Harding, T., North, 

N. & Perkins, R 

Sexualizing Men’ s 

Touch: Male Nurses and 

the Use of Intimate 

Touch in Clinical 

Practice 

2008, Nya 

Zealand, 

Research 

and Theory 

for Nursing 

Practice 

Syftet var att undersöka 

manliga sjuksköterskors 

upplevelse av att utföra intim 

fysisk beröring, inom 

diskursen som har 

sexualiserat den manliga 

beröringen. 

Kvalitativ metod 

Urval: 18 manliga 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Djupgående/semistrukturerade 

intervjuer användes för att 

samla in data. 

Analys: I samband med att 

Intervjuerna lästes ett flertal 

gånger kunde författarna 

urskilja teman som framkom 

genom nyckelkoder som hade 

identifierats under tidigare 

litteraturanalys.  

Resultat: Fyra teman framkom ur analysen. 

Dessa teman var följande: 

•  Sexualisering av mäns beröring och 

omvårdnad inom denna diskurs. 

Männen i denna studie upplevde att 

det blev avisade från både kvinnliga 

och manliga patienter.  

• Stress associerad med känslan för att 

bli utsatt för anklagelse. 

Deltagarna kände en oro för att bli 

anklagade för sexuella övergrepp och 

trakasserier. 

• Strategier för skydda sig själv. 

Kommunikation identifierades som 

den viktigaste strategin. 

• Bristande professionell support. 

Deltagarna beskrev att det fanns 

bristande vägledning under 

sjuksköterskeutbildningen hur de på 

ett lämpligt sätt kunde utföra intim 

omvårdnad. 
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Inoue, M., 

Chapman, R. & 

Wynaden, Dianne. 

Male nurses’ experiences 

of providing intimate 

care for women clients. 

2006, 

Australien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet var att utforska och 

beskriva manliga 

sjuksköterskors upplevelser 

av att utföra intim omvårdnad 

på kvinnliga klienter.  

 

Kvalitativ metod:  

Explorativ metod  

Urval: 12 manliga 

sjuksköterskor rekryterades 

med hjälp av snöbolls 

insamlingsteknik.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

Analys: Innehållsanalys.  

I resultatet identifierades tre teman:  

• Definition av intim vård 

Deltagarna gav definitioner på intim 

vård som berörde emotionella och 

fysiska aspekter.  

• Emotionella upplevelser kopplat till 

utövandet av intim vård. 

Deltagarna uppgav att de ofta kände 

sig obekväma eller upplevde 

svårigheter när de möttes av nakenhet 

bland kvinnliga klienter.  

• Hjälpande strategier i utövandet av 

intim vård för kvinnliga klienter.   

Inom detta huvudtema fanns det tre 

underteman: ”Kontrollera känslor”, 

”självförsvar” samt ”Bryta isen”.  

 

Juliff, D., Russel, 

K. & Bulsara, C. 

Male or Nurse what 

comes first? Challenges 

men 

face on their journey to 

nurse registration 

2016, 

Australien, 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet var att utforska de 

utmaningar som manliga 

sjuksköterskor stöter på under 

vägen till 

sjuksköterskeexamen. 

Kvalitativ metod:  

Longitudinell metod  

Urval:  Nio manliga 

nyexaminerade sjuksköterskor 

samlades in med hjälp av 

snöbollsinsamlings teknik.  

Datainsamling: 

Datainsamlingen skedde genom 

ett fenomenologiskt 

tillvägagångsätt. Man 

genomförde djupgående 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Författarna kodade och 

kategoriserade intervjuerna.   

Vissa av deltagarna upplevde att deras 

utbildning var kvinnligt inriktad. De beskrev 

att detta följde med dem in i yrket då de kände 

sig utanför och malplacerade. De flesta 

deltagarna såg intim omvårdnad som ett hinder 

som de var tvungna att överkomma då de valt 

detta yrke. Framförallt sågs detta som ett 

problem då intim omvårdnad skulle utföras på 

kvinnliga patienter. Deltagarna upplevde att 

det fanns en stereotyp mot manliga 

sjuksköterskor där de ansågs vara 

homosexuella. Dock var samtliga deltagare 

medvetna om att de löpte en större risk för att 

bli anklagade för olämpligt beteende i 

samband med intim omvårdnad. 

Keogh, B. & 

O´lynn, C. 

Male Nurses’ 

Experiences 

of Gender Barriers 

Irish and American 

Perspectives 

2007, 

England, 

Nurse 

Educator. 

Syftet var att undersöka 

förekomsten och 

uppfattningen av 

könsbaserade barriärer under 

sjuksköterskeutbildning 

Kvalitativ metod: 

Deskriptiv metod 

Urval: 250 manliga irländska 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Man använde 

sig av enkäter. 

Resultatet beskrivs utifrån fyra teman. Ett utav 

de teman som framförs berör de manliga 

sjuksköterskornas upplevelses av att utföra 

intimvård. Deltagarna beskrev att de kunde 

känna sig utanför då patienter och kvinnliga 

sjuksköterskor inte tyckte att det var lämpligt 

att de utförde intimvård. De upplevde även att 
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Analys: Tematisk analys 

genomförde med deskriptivt 

tillvägagångsätt. Sedan 

jämfördes de irländska 

sjuksköterskornas svar med de 

amerikanska sjuksköterskornas 

svar. 

det fanns en begränsning i den utbildningen de 

hade fått för att hantera intima vårdsituationer 

med patienter av motsatt kön.  

De amerikanska deltagarna upplevde även en 

oro över att bli anklagade för sexuellt 

ofredande när de utförde intimvård på 

kvinnliga patienter. 

O´lynn, C. & 

Krautscheid, L. 

Evaluating the Effects of 

Intimate Touch 

Instruction: Facilitating 

Professional and 

Respectful Touch by 

Male Nursing Students 

2013, USA, 

Journal of 

Nursing 

Education 

Syftet var att utvärdera 

effekten av utbildning i intim 

beröring hos manliga 

sjuksköterskor för att 

underlätta det professionella 

och respektfulla utövandet av 

intim beröring.    

Kvantitativ metod: 

Kvasiexperimentell design 

Urval: Interventionsgruppen 

bestod av 17 deltagare. Och 

kontrollgruppen 15 stycken 

deltagare.  

Datainsamling: Studenterna i 

interventionsgruppen fick delta 

i en tre timmar lång intim 

berörings övning. Efter 

övningen fick studenterna fylla 

i en enkät. Sedan fick 

studenterna genomföra 90 

dagar kliniskt arbete och sedan 

fylla i enkäten ytterligare en 

gång. Studenterna i 

kontrollgruppen genomförde 

enbart enkäten innan 90 dagars 

kliniskt arbete. Efter 90 dagar 

fick samtliga stunder fylla i 

samma enkät. 

Analys: Likertskalan användes 

för att bedöma studenternas 

attityder och bekvämlighet i 

siffror mellan 1–5.  

Resultatet visade på en skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

Skillnaden var att studenterna i 

interventionsgrupp kände sig tryggare i att 

utföra intim omvårdnad på patienter än vad 

studenterna i kontrollgruppen gjorde. 

Resultatet visade att studenterna i 

interventionsgruppen hade större trygghet inför 

intim omvårdnad både när det gällde kvinnor 

och män än vad studenterna i kontrollgruppen 

upplevde.  

Zahourek, R. P. 

 

Men in Nursing: 

Intention, Intentionality, 

Caring, and Healing 

Emphasis on the Results 

of a Grounded Theory 

Study 

2016, USA, 

Holistic 

Nursing 

Practice 

Syftet var att förstärka 

resultatdelen av en grundad 

teoristudie om manliga 

sjuksköterskors uppfattning 

och upplevelse av avsikter, 

internationalitet, omvårdnad 

och läkande.  

Kvalitativ metod:  

Modifierad grundad teori 

Urval: 12 manliga 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

Majoriteten av deltagarna upplevde att det 

fanns stereotyper och stigman kopplat till att 

vara man inom sjuksköterskeyrket. De 

upplevde att patienter, kolleger och vänner inte 

upplevde dem maskulina kopplat till deras 

yrkesval. De upplevde även att det fanns en 

stämpel av att manliga sjuksköterskor var 
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Analys: Man kodade mening 

för mening genom att använda 

sig av kategorier från en 

tidigare studie. Sedan skapade 

man nya kategorier och 

teoretiska idéer utifrån de nya 

data.  

homosexuella. När det kom till beröring och 

omvårdnad var deltagarna vaksamma då 

upplevde att beröring kunde kännas ”Skum”. 

Deltagarna sa att de alltid bad om tillåtelse 

innan de rörde patienten. Och de erbjöd alltid 

en extra person som övervakade åtgärden om 

patienten var kvinna. Samtliga deltagare 

beskrev att de inte kände sig förberedda för att 

hantera det obehag de kände inför sådana 

situationer.  

 


