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Sammanfattning 

Bakgrund: Hur andra ser oss som yrkesutövande påverkar vårt utförande av omvårdnad. I 

den verksamhetsförlagda utbildningen har ett intresse för hur vi blir sedda som sjuksköterskor 

utifrån vår könstillhörighet uppkommit. Det som har observerats är bland annat att män är en 

minoritet inom professionen samt tendenser som antyder att manliga sjuksköterskor undviker 

den intima omvårdnaden av patienter. Frågor har väckts kring hur de manliga 

sjuksköterskorna kan tänkas uppleva sin yrkesroll och vårdandet av patienter.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva manliga sjuksköterskors uppfattningar om hur deras könsroll 

påverkar det kliniska omvårdnadsarbetet. 

 

Metod: En litteraturöversikt över vetenskapliga artiklar inom området har gjorts. 

 

Resultat: Tre teman urskiljdes: Sexualiseringen av mäns beröring, Strategier för manliga 

sjuksköterskor att hantera fördomar samt Manlighets- och kvinnlighetsstereotyper. Manliga 

sjuksköterskor kände oro över att deras beröring kunde missuppfattas av andra som 

oanständig. De svarade på detta genom att skapa strategier för att undvika besvärande 

situationer av denna natur. Att männen ansågs besitta de egenskaper som stämmer överens 

med den manliga könsrollen och därmed inte de egenskaper som stämmer in på den kvinnliga 

könsrollen, däribland omvårdande, gjorde att de kände sig sårbara och fick ett minskat 

självförtroende. 

 

Diskussion: Genusteori och vårdprocessen knyter an till de funderingar som resultatet väcker. 

Tre fokusområden uppmärksammades utifrån resultatet: Ifrågasättande av manliga 

sjuksköterskor, Adaption av strategier samt Den manliga sjuksköterskan som ett sexuellt hot. 

Resultatet reflekterades och diskuterades utifrån de valda terorierna och ett par andra artiklar. 

Genusvetenskapen fokuserar här på ojämlika maktförhållanden mellan patienten och den 

manliga sjuksköterskan, även i relation till vårdarens könsroll. Den vårdvetenskapliga 

utgångspunkten belyser hur manliga sjuksköterskor försöker etablera en god kontakt med 

patienten för att också underlätta en bra vårdrelation. 

 

Nyckelord: Manlig, omvårdnad, intim omvårdnad, genus, könsstereotyper 



 

  

Abstract 

Background: How other people see us as professionals influences our performance of 

nursing. In clinical training an interest of how we are being seen as nurses depending on our 

sex has been arised. What has been observed is among other things, that men are a minority 

within the profession as well as tendencies that implies that male nurses might avoid the 

intimate care of patients. Questions have been formed around how they may experience their 

professional role and their caring of patients. 

 

Aim: The aim was to describe male nurse's views of how their gender role affects the clinical 

nursing practice. 

 

Methods: A literature review over scientific papers within the area was performed. 

 

Results: Tree themes emerged: Sexualisation of men's touch, Strategies for male nurses to 

handle prejudice and Male- and female stereotypes. Male nurses felt concerned that their 

touch was able to be misperceived as inappropriate. They responded to this by making up 

strategies to avoid bothering situations of this nature. Men was assumed to posses qualities 

that are in accordance with the male gender role and thereby not the qualities are in 

accordance with the female gender role including caring, led to a feeling of vulnerability and 

reduced self-confidence. 

 

Discussion: Gender theory and the Caring Process connect to the thoughts that the results 

raises.  Tree focus areas arose from the results: The questioning of male nurses, Adaptation to 

strategies and The male nurse as a sexual threat. The results were reflected over and discussed 

based on the chosen theories. Genderstudies does in this text focus on unequal power relations 

between patients and male nurses, even in relation to the nurse gender role. The care scientific 

base enlightens how male nurses tries to establish a good contact with the patient to also be 

able to facilitate av good caring relation. 

 

Keywords: Male, nursing, intimate care, gender, gender stereotypes
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1 Inledning  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppfattat att män är en minoritet inom yrket och 

att män har andra förutsättningar än sina kvinnliga kollegor; de tas på större allvar och förväntas 

vara mer auktoritära. De kan även misstas för läkare. Utifrån dessa iakttagelser har ett intresse för 

ämnesområdet skapats. Ämnesvalet kan också motiveras utifrån att sjuksköterskeutbildningen inte 

har möjligheter att fokusera på ämnet i samma utsträckning som vi har intresse av.  

Könsrollerna har alltid haft relevans i vårt samhälle för vilka val vi gör både vad gäller yrke 

såväl som hur vi uppfattas av andra i allmänhet. Därav påverkas vårt vårdande av hur andra ser på 

oss som yrkesutövare. Valet av ämne motiveras av att skapa en bättre förståelse om manliga 

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta inom professionen. 

 

2 Bakgrund  

För att förstå bakgrunden till varför män är en minoritet och uppfattas på ett annorlunda sätt inom 

sjuksköterskeyrket behöver vi gå tillbaka i historien och se hur sjuksköterskeyrket uppstod och 

vilka som ansågs lämpliga i utförandet av omvårdnad och varför. Genusmönster måste utforskas 

och kopplas till de yrkesval som män och kvinnor gör och varför sjuksköterskeyrket anses typiskt 

kvinnligt. Även den olika synen på sexualiseringen av kvinnor och män och deras beröring behöver 

utrönas för att förstå varför män och kvinnor uppfattas olika som yrkesutövare inom vården.  

  

2.1 Vårdandet som något kvinnligt 

Traditionellt ses sjuksköterskeyrket som något kvinnligt, vilket är ett mönster som har kunnat 

urskiljas långt tillbaka i tiden (Holmdahl, 1994, s. 245). Den institutionaliserade vården bedrevs 

efter kristendomens inträde i kloster där omvårdnaden sköttes av både nunnor och munkar 

(Holmdahl, 1994, s. 45). Den mesta omvårdnaden har dock skett i hemmet, där kvinnorna haft 

ansvaret för omvårdnad av familjemedlemmar, vilket kan ha påverkat att man ser kunskapen om 

omvårdnad som en kvinnlig egenskap som bygger på intuition (Holmdahl, 1994, s. 16), tendenser 

man än idag kan se. Detta kan relateras till att männen i sin tur har ansvarat för den ekonomiska 

försörjningen av familjen. Den norske sociologen Oystein Holter (1995) (refererat i Connell, 2003 

s.75-85), menar att det i det västerländska samhället finns en klyfta mellan yrkesarbetet och 

hemarbetet som ansetts som kvinnans domän. 

Könsförtrycket gentemot kvinnor finns kvar än idag, även om det kan ha ändrat form och tar sig 
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mer implicita uttryck (Repstad, 2004, s. 128). Idag tror vi att kvinnor fortfarande, frivilligt, väljer att 

ta mycket större ansvar för vård och omsorg än vad män gör, även om det idag är i form av ett betalt 

yrke (Repstad, 2005, s. 129). Ca en tiondel av alla de sjuksköterskor som är verksamma inom 

vården är män, vilket innebär att ca 90 procent är kvinnor (a.a.). Denna fördelning av män 

respektive kvinnor inom yrket verkar te sig tämligen likartad oavsett vilket land man nämner i 

frågan. Ungefär 10 % är män inom sjuksköterskeyrket i Storbritannien (Roth & Coleman, 2008). 

Enligt Henkelman (2011), är ca 5,8 % av sjuksköterskorna i USA män.  

 

2.2 Mansvärld och genusregim 

Yrkesarbetet som är avlönat arbete och arbete för marknaden, definieras allmänt som en 

”mansvärld”. Detta oavsett hur förekomsten av män och kvinnor ser ut inom de olika kategorierna. 

Utifrån dessa skillnader, utgår mäns och kvinnors olika erfarenheter och våra allmänna 

uppfattningar om mäns och kvinnors olika egenskaper (Connell, 2003, s. 75). 

Ett ord för de stereotypa roller som män respektive kvinnor har inom olika yrkesområden, såsom 

att majoriteten av arbetskraften i gruvor är män och majoriteten av lärarna i skolan är kvinnor, 

kallas enligt vissa teoretiker för genusregim (Connell, 2003, s. 75). Man har kunnat kartlägga 

genusregimer inom ett brett spektrum organisationer, och det är tydligt att genusregimer är ett 

vanligt inslag i organisationerna. Undersökningarna visar dock att genusregimen kan ändras, men 

att det är en förändring som kan ta lång tid och möta hårt motstånd. En genusbaserad 

arbetsfördelning kan också se olika ut i olika kulturer och över tid. Samma arbete kan vara 

”kvinnogöra” i en kontext och ”karlgöra” i en annan. Om man ser på till exempel kontorsarbete så 

var det under en tid ett ”mansyrke”, som sedan utvecklades och blev ett typiskt ”kvinnoyrke”. Hur 

man ser på genus har utgångspunkt i föreställningar kring de naturliga egenskaperna och 

skillnaderna mellan könen. Dessa föreställningar kan vara såsom att män är starkare, mer tekniska, 

är mer aggressiva och har starkare drifter än kvinnor och att kvinnor gillar skvaller och är mer 

omvårdande av naturen än män (a.a.). 

I en artikel av Roth & Coleman (2008) kunde man se tendenser till att den allmänna bilden av 

sjuksköterskan förknippades med stereotyper kring kön och feminina egenskaper. Detta föreslås ha 

inverkan på i vilken utsträckning män väljer att jobba som sjuksköterska, då de anpassar sig efter 

samhällets stereotypa könsroller (a.a.). Få sjuksköterskor avancerar inom yrket, men av de som gör 

det är ca 81% män, trots att de i snitt utgör en mycket liten del av den totala yrkeskåren  (Bradley & 

Jinks, 2003). I en studie där man jämfört svaren från olika sjuksköterskestudenter 1992 samt 2002, 
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kan man se att fler i den senare studien höll med påståendet att manliga sjuksköterskor är mer 

feminina än män generellt (a.a.). Detta visar på att bilden av manliga sjuksköterskor som 

feminiserade inte har förändrats nämnvärt trots att tiden och synen på könsroller har förändrats. 

 

2.3 En kristen förebild 

En förebild till sjuksköterskan som en ömsint och medkännande personlighet, stammar delvis från 

kristendomens värderingar som förstärker stereotypen av sjuksköterskeyrket som ett kall, där man 

utgår från sin religiösa grund att ta hand om sin nästa (Holmdahl, 1994, s. 20-21). 

Sjuksköterskeprofessionen har setts som ett kall som går före ens egna strävanden och 

självförverkligande, såsom att till exempel bilda familj (Holmdahl, 1994 s. 22). Yrket har kommit 

av att man såg det som en lämplig profession för kvinnans omvårdande natur, framför läkaryrket 

som varit mer ”mansorienterat” och intellektualiserat (Bradley & Jinks, 2003). 

Omvårdnad ses som ett område som är mer naturligt för kvinnor. Dessa beteenden inkluderar 

egenskaper som att prata med mjuk röst, att kramas och beröra försiktigt, vilket uppfattas som ett 

sätt att visa empati (Harding, 2008). Detta har rötter i den tidiga omvårdnaden utförd av nunnorna, 

där den milda och lugnande rösten och en allmänt självuppoffrande inställning sågs som viktiga 

egenskaper hos en god vårdare (Holmdahl, 1994, s. 22). Detta tror man kommer från moderns 

omvårdnad av sitt barn vilket för med sig att det för en kvinna blir naturligt med fysisk, intim 

kontakt av icke-sexuell natur (Harding, 2008). 

 

2.4 Den sexiga kvinnan och den sexuella mannen 

Bilden av sjuksköterskans omvårdnad har dock blivit sexualiserad genom filmer, noveller och 

skämt, vilket i viss mån gör unga kvinnliga sjuksköterskor till sexobjekt, medan manliga 

sjuksköterskor istället kan ses som ett sexuellt hot gentemot patienterna (Harding, 2008). En gren 

inom feminismen tar upp detta fenomen och benämner det som ”kroppen som målarduk”. Detta vill 

säga att framförallt kvinnors kroppar framställs som en kommersiell produkt och förstärker och 

bibehåller synen på skillnaderna mellan könen, genom till exempel den bild av kvinnokroppen som 

ständigt återskapas i reklam och media (Connell, 2003). 

 

3 Problemformulering 

Även om vissa patienter föredrar att den intima omvårdnaden utförs av en sjuksköterska av ett visst 

kön så anser majoriteten av patienterna att vårdarens kön inte spelar någon större roll. De värderar 
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istället egenskaper som professionalitet och god förmåga att kommunicera. Hos patienter som hade 

tidigare erfarenheter av manliga sjuksköterskor, var dessa tendenser än mer tydliga (O'Lynn & 

Krautscheid, 2011).  

Trots att forskare har publicerat material som påvisar att allmänhetens uppfattning av 

sjuksköterskan är positiv, kan man se något som uppfattas som en potentiell barriär för blivande 

manliga sjuksköterskor: bilden av sjuksköterskan som ett traditionellt kvinnligt karriärsval (Lusk, 

2000).  

  

4 Syfte 

Sudiens syfte är att beskriva manliga sjuksköterskors uppfattningar om hur deras könsroll påverkar 

det kliniska omvårdnadsarbetet. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter  

5.1 Vårdrelationen 

En vårdvetenskaplig utgångspunkt med fokus på vårdrelationen är nödvändig för att kunna förstå 

relationen mellan vårdare och patient inom det fokusområde som valts. Det vårdvetenskapliga 

perspektivet utgörs av Katie Erikssons (2004) Vårdprocessen, som kan ge perspektiv på relationen 

mellan vårdare och patient och ligger till grund för reflektion om samspelet mellan dessa två 

huvudkomponenter (Eriksson, 2004). 

I vårdprocessen ligger fokus på just processen som vårdarbetet innebär (Eriksson, 2004). Att 

vårda kan beskrivas som att hjälpa patienten framåt i sin väg mot hälsa eller välmående. Detta bör 

dock ske i patientens egen takt och inte utifrån vårdarens. Förutsättningen för att vårdprocessen ska 

fortlöpa är alltså att patienten är aktiv. I vårdprocessen är optimal hälsa huvudmålet och den går till 

stor del ut på att eliminera hinder på vägen mot hälsan. Något som eventuellt kan störa 

vårdprocessen kan vara om vårdrelationen, den mellan patient och vårdare, störs av att till exempel 

ett grundläggande förtroende inte kan byggas upp (a.a.). Detta skulle kunna ske om vårdaren inte 

kan bygga upp en tillit hos patienten. Om patienten till exempel känner sig obekväm med en manlig 

vårdare på grund av hans kön bör vårdaren kunna överbygga dessa hinder för att se till att 

vårdprocessen ändå kan gå framåt. 

Vårdvetenskapens människobild utgår från att människan är en helhet bestående av flera enheter 

som inte kan delas upp i sina separata dimensioner (Wiklund, 2003 s. 41). Man kan tänka sig att då 
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människan av andra anses tillhöra ett visst kön, och i och med detta antas inneha vissa egenskaper, 

blir och är könet likväl en integrerad aspekt av människans personlighet, som i längden påverkar 

hennes sätt att agera och reagera (a.a.).  

Gränserna för beröring och integritet ingår i det som Dahlberg (2003, s. 21) ser som ett etiskt 

krav att se från vårdarens sida och att patienten bör tilldelas makten att influera detta i det ojämlika 

maktförhållande som föreligger mellan patient och vårdare. 

 

5.2 Genusvetenskap 

Genusvetenskap är relevant för ämnesvalet och relateras till den vårdvetenskapliga basen. Den kan 

även ge ett ytterligare perspektiv på strukturer som inte nödvändigtvis berörs inom den 

vårdvetenskapliga inriktningen. I strävandet efter en jämställd vård kan de båda vetenskapliga 

områdena ge perspektiv som de inte i samma mån har möjlighet att göra var för sig. Den valda 

genusteorin utgår ifrån R.W. Connells forskning inom området. 

 Genus kan enligt Connell (2003) beskrivas som den kulturella skillnaden mellan kvinnor och 

män som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor. Tanken bygger på att förstärka 

kontrasten mellan könen (Connell, 2003, s.19). En könsroll kan beskrivas som den uppsättning 

förväntningar som är knutna till det manliga och kvinnliga könet (Connell, 1995, s.53). När väl en 

fördom om hur till exempel en man bör vara har etablerats, formar den uppfattningen om hur vi 

tolkar vissa beteenden, som vad som passar in i det ”maskulina” beteendet och vad man fokuserar 

på inom till exempel forskning och i den allmänna debatten (Connell, 1995, s. 87). Genusinlärning 

består i att skaffa sig karaktärsdrag (Connell, 2003, s.105), det vill säga regelbundenheter i 

personligheten som i sin tur leder till regelbundenheter i beteende, såsom att flickor lär sig vara 

omhändertagande och leker omvårdande lekar med dockor och senare i livet upprepar dessa 

mönster i omvårdnaden av barn och skötsel av hemmet. De kulturella systemen bär upp specifika 

sociala intressen och växer fram ur historiska levnadssätt (Connell, 2002. s.89). Detta gäller även 

innebörden av genus. Varje gång vi talar om ”en kvinna” eller ”en man” hänvisar vi till ett jättelikt 

system av tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela 

vår kulturs historia (a.a.). 

Maskulinitetsteori är en gren inom genusvetenskapen som också har använts då studien främst 

haft fokus på män. Denna teori utgår från att det måste finnas ett flertal maskuliniteter och att det 

finns skilda genusmönster bland män. Connell (1995, s.12) menar att genus handlar om social 

handling och inte bara ett tänkande. Hon har i en egen analys kommit fram till att det finns ett flertal 
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maskuliniteter, snarare än en som män har att anpassa sig till och leva efter (a.a.). Sann maskulinitet 

förutsätts utgå från mannens kropp och dess drivande, handlande eller gränssättande självklara 

”natur” inneboende i mannen, där till exempel aggressivitet föregår ett handlande i våld, eller där 

mannen ”hindras” att ta hand om ett spädbarn (Connell, 1995, s.83). Detta kan påverka i vilken 

utsträckning män anses lämpliga att arbeta inom vården och får en indirekt följd i att påverka hur 

män inom professionen utför sitt arbete. 

De beskrivna vetenskapliga teorierna kommer att användas i resultatdiskussionen, där resultaten 

är tänkta att bollas emot den teoretiska grunden och knyta ihop diskussionen. 

 

6 Metod  

En litteraturöversikt har gjorts över vetenskapliga artiklar inom studieområdet. Vid databaserad 

insamling anges använda databaser samt sökord (Backman, 2008, s 84). Det slutgiltiga urvalet 

baseras på valt syfte samt begränsningar som påverkar utfallet i sökmedlet (Backman, 2008, s. 85). 

Samtligt redovisas härefter. 

Sökningarna efter artiklar har genomförts via en av de databaser som finns tillgängliga via 

lärosätets utbud. För att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar gjordes sökningen via databasen 

CINAHL plus with Full Text. Sökord som använts är: gender, nurse, nursing, stereotypes, male, 

intimate, care, career, maternal, student. Tidskrifter som artiklarna är publicerade i har kontrollerats 

angående vetenskaplig reliabilitet, under ”publications”. 

Sökningen avsåg att se vad som fanns skrivet om de ämnen som syftet berörde. Därefter gjordes 

en gallring, där de artiklar som inte ansågs vara relevanta för ämnesområdet valdes bort. 

Begränsningar som gjordes för samtliga artiklar var ”peer reviewed” samt artiklar som publicerats 

efter år 2000. För ytterligare begränsningar se bilaga 1. 

De vetenskapliga artiklar som används i uppsatsen är tänkta att fokusera på manliga 

sjuksköterskor som deltar i den dagliga omvårdnaden av patienter.  

Därefter har en matris för respektive artikel skapats, för att lättare kunna gå vidare i arbetet med 

att bearbeta informationen i relation till det valda ämnet för studien. Även för att få en överblick av 

informationen artiklarna tillhandahåller (bilaga 2). 

Efter insamlandet av artiklar och övrig litteratur, bearbetades materialet i syfte att komma i 

underfund med dess kärna samt relevans för uppsatsen. 

Sammanlagt har åtta artiklar använts vid sammanställandet av resultatet. 
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7 Analys 

Innehållsanalys har använts för att skilja ut vad som är relevant i respektive artikel. Enligt Friberg 

(2006, s.122), ska man vid analys försöka urskilja skillnader och likheter i det material man samlat 

in och därefter försöka framställa teman. Utifrån de artiklar som granskats har tre olika teman 

identifierats. Artiklarna lästes flera gånger för att få en relevant och mer tillförlitlig bild av 

innehållet. Utifrån olika ämnen som artiklarnas resultat berörde, skapades tre teman som artiklarna 

sorterades in under. Detta för att få en översikt och struktur som underlättat ytterligare bearbetning i 

studiens resultatdel. Vissa artiklar har berört flera teman och har därför kunnat anses tillhöra flera 

teman. Innehållet i artiklarna analyserades för att sedan skilja ut de centrala teman som var 

relevanta för syftet i den nya studien. 

 

8 Forskningsetiska överväganden 

Resultat av analysen kan i tolkningen av dessa fakta påverkas av subjektiva uppfattningar. Datan 

talar aldrig för sig själv, slutsatser dras alltid av studieledarna och är färgad av dennes egna 

uppfattningar (Backman, 2008, s. 32). Samma data kan tolkas olika beroende på vilket 

förhållningssätt man har (a.a.). 

Översättningen från engelska till svenska av de artiklar som analyserats, påverkas med viss 

sannolikhet ytterligare av de tolkningar man för med vid översättningen. Detta i kombination med 

att analysen påverkas av subjektiva uppfattningar, leder till att det kan finnas än större risk för 

misstolkningar av datan än om man ser till faktorerna var för sig.  

Tolkningar av artiklarnas innehåll avser att finna den substans i texterna som man söker, vilket 

gör att det man väljer bort inte synliggörs om man inte är uppmärksam (Backman, 2008, s. 61). Det 

vill säga att man plockar ut det som stämmer överens med egna föreställningar och det som inte gör 

det sållar man bort och väljer att inte nämna. För att tolkningen ska få en innebörd och mening 

krävs också kunskap och insikt i ämnets helhet (a.a.). Ett kritiskt förhållningssätt minskar risken för 

att egna tolkningar ska påverka resultatet i högre grad.  

 

9 Resultat 

De teman som framkom efter analysen var; Sexualiseringen av mäns beröring, strategier för 

manliga sjuksköterskor att hantera fördomar samt manlighets- och kvinnlighetsstereotyper. Under 

dessa huvudteman framkom även underteman. 
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9.1 Sexualiseringen av mäns beröring 

9.1.1 Känslan av att bli ifrågasatt av patienter och kvinnliga kollegor 

Flera av de manliga sjuksköterskorna uttryckte att de kände att kollegor ifrågasatte kvaliteten av 

vården de gav och att kritiken särskilt omfattade intim omvårdnad av patienter. De kände sig 

ifrågasatta av patienterna då de bad att få en kvinnlig sjuksköterska istället, vilket har visat sig i 

flera studier (Yang, Gau, Shiau, Hu, & Shih, 2004; Harding, North & Perkins, 2008).  De manliga 

sköterskorna uppgav att kvinnliga kollegor ibland frågade patienterna om det var okej att en manlig 

sjusköterska utförde den intima omvårdnaden (Harding, North & Perkins, 2008).  

Många uppgav att de kände sig sårbara då de utförde intim omvårdnad, av rädsla för att bli 

anklagade för sexuella trakasserier, speciellt om de var med en patient allena, då det ansågs svårare 

att försvara sig själv om sjuksköterskans ord skulle ställas mot patientens. De manliga 

sjuksköterskorna upplevde även detta med manliga patienter, som då istället såg på dem som 

homosexuella (Harding, North & Perkins, 2008). Vid vård av män uppfattade de manliga 

sjuksköterskorna att de sågs som feminina eller homosexuella och vid vård av kvinnor kunde de ses 

som maskulina heterosexuella, vilket därav förstärkte de manliga sköterskornas överordnade 

position gentemot patienten (Fisher, 2009). Många manliga sjuksköterskor trodde även att deras 

kollegor skulle tro mer på patienten om de blev anklagade för opassande beteende (Harding, North 

& Perkins, 2008).  

 

9.1.2 Ur manliga sjuksköterskors perspektiv 

Omvårdnaden var en stark motivation för män att välja sjuksköterskeyrket. Däremot ansågs det 

besvärande att deras beröring av patienten kunde uppfattas som sexuell (Ierardi, Fitzgerald & 

Holland, 2010). 

Ett mönster kunde urskiljas, där i princip alla manliga sjuksköterskor nämnde att de själva 

upplevde att hur de än utförde den dagliga omvårdnaden av patienterna kunde de känna en sexuell 

underton i kontakten och berörandet (Fisher, 2009). Det sågs som problematiskt att de manliga 

sköterskornas vidrörande kunde kännas obekväm för patienten eller misstolkas som sexuella 

övergrepp (Evans, 2002). De uttryckte en försiktighet rörande vilka situationer det kändes lämpligt 

att beröra vissa patienter. De gjorde alltså en bedömning utifrån när beröringen kunde misstolkas 

som sexuell och när den inte kunde göra det. Sättet man berör patienten på identifierades som något 

viktigt i utövandet av sjuksköterskeyrket (a.a.). De känslomässiga upplevelserna var generellt 
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förknippade med obehag, genans och osäkerhet då de manliga sjuksköterskorna kände att det 

eventuellt kunde ha en sexuell underton utifrån hur patienterna såg på dem: som män mer än som 

sjuksköterskor (Inoue, Chapman & Wynaden  2006). 

Manliga sjuksköterskestudenter som genomgick sin specialistutbildning inom mödra- och 

barnavård, oroade sig under praktiken för att patienterna skulle avfärda dem på grund av att de var 

män (Patterson & Morin, 2002). Här för att de kände stress och oro för att patienterna skulle 

uppfatta deras närvaro och omvårdnad som opassande (a.a.). 

 

9.2 Strategier för manliga sjuksköterskor att hantera fördomar 

9.2.1 Kollegan som ett redskap  

Att försöka använda sig av olika tekniker vid vissa delar av omvårdnaden för att undvika situationer 

som skulle kunna uppfattas som sexuella var vanligt (Evans, 2002). Strategier som kunde urskiljas 

var bland andra att ta hjälp av kvinnliga kollegor i situationer då det kunde finnas risk för 

misstolkningar från patientens eller kollegornas sida om de själva skulle utfört uppgiften. En annan 

strategi var att skydda sig själva genom att vidta åtgärder för att förebygga att svåra situationer 

skulle uppstå: att ha sällskap av en kvinnlig kollega för att inte känna sig utsatt för misstanke om 

sexuella anspelningar eller att låta en kvinnlig kollega ta över uppgiften att utföra den intima 

omvårdnaden om patienten hellre skulle önska det (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). Vissa 

manliga sjuksköterskor delegerade den intima omvårdnaden till kvinnliga kolleger när de kände att 

omvårdnaden kunde missuppfattas (Harding, North & Perkins, 2008). I praktik inom 

specialistutbildning i barn- och mördravård uppgav många studenter att de ville ha en handledare 

som deltog vid undersökningar så att de skulle kunna undvika anklagelser för opassande sexuellt 

beteende, men även för att bli bekräftade av sina handledare att de gjorde bra ifrån sig (Patterson & 

Morin, 2002). 

 

9.2.2 Strategier för bemötandet av patienter 

De manliga sjuksköterskorna skapade olika strategier för att anpassa sig till vården av kvinnliga 

respektive manliga patienter (Fisher, 2009) och mot anklagelser om sexuella övergrepp, såsom att 

bygga upp ett förtroende gentemot patienten och att ha ett visst formellt bemötande vid 

patientkontakten (Evans, 2002).  

Det var vanligare att manliga patienter tog emot omvårdnaden från en manlig sjuksköterska än 

vad kvinnliga patienter gjorde. De manliga sjuksköterskorna ansåg att det var extra viktigt att 
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etablera kontakt på personlig nivå, för att vara säker på att vinna patientens förtroende. De kunde 

även använda som strategi att förstärka sina maskulina sidor och samtala om typiskt ”maskulina” 

ämnen eller nämna fru och barn vid vård av män. De undvek även den sortens beröring av 

patienterna som skulle kunna misstolkas (Fisher, 2009).  

Strategier för att undvika att känna sig obekväma vid utförandet av omvårdnaden identifierades 

som: att kunna kontrollerna sina känslor genom att själva se patienten som en människa framför det 

kön de tillhör och prioritera att ge en god omvårdnad och ett professionellt bemötande (Inoue, 

Chapman & Wynaden, 2006). De manliga sköterskorna uppgav även att humor var en viktig del för 

att inge förtroende (Harding, North & Perkins, 2008). De försökte bryta isen genom att skämta eller 

på andra sätt lätta upp stämningen, bygga upp tillit och en bra relation till patienten (Inoue, 

Chapman & Wynaden, 2006). 

De manliga vårdarna kunde också använda sig av strategier för att skydda sig själva mot 

anklagelser om opassande beteende, som att vara noga med att presentera sig samt att be om lov och 

förklara vad de skulle göra med patienten (Harding, North & Perkins, 2008). De kände även att de 

behövde vara “extra professionella” och visa stor respekt för att få patienterna att känna sig 

bekväma (Patterson & Morin, 2002).  

 

9.2.3 Hanterande av känslan att bli ifrågasatt 

Manliga sjuksköterskor efterfrågade att få mer strategier från utbildningen för att hantera de svåra 

situationer som de ställs emot vid intim omvårdnad (Harding, North & Perkins, 2008). De kände att 

de blev dömda utifrån sitt kön och inte sitt kunnande. Detta skapade för dem en osäkerhet och dåligt 

självförtroende och de började ifrågasätta sitt yrkesval (Yang, Gau, Shiau, Hu, & Shih, 2004). 

Många kände sig ensamma under praktiken inom barn- och mödravård och saknade manliga 

förbilder inom detta yrkesområde och uppgav att de troligtvis inte skulle söka sig till detta 

yrkesområde då de uppfattade det som ett typiskt kvinnoyrke (Patterson & Morin, 2002). Vissa 

manliga sjuksköterskor kände en skepsis från sina kollegors sida i hur de utförde omvårdnad (Yang, 

Gau, Shiau, Hu, & Shih, 2004). För att hantera känslan av att bli ifrågasatt av sina kollegor, 

utvecklade deltagarna strategier som gick ut på att främja sin utveckling inom yrket. Att förstå sitt 

värde med hjälp av lärare och handledare på sin arbetsplats var mycket uppskattat, samt att vinna 

stöd från andra personer i deras närhet, både på jobbet och privat. De uppgav att de även lärde sig 

uppskatta andras nyfikenhet över att de var en minoritet inom yrket, istället för att känna frustration 

över detta och känna sig ifrågasatta. Vissa såg en fördel i att vara män i ett kvinnodominerat yrke, 



12 
 

 

då de till exempel inte skulle behöva ta ”mammaledigt” och därför skulle ha större möjlighet att 

klättra inom yrket (a.a.). 

 

9.3 Manlighets- och kvinnlighetsstereotyper 

Många av yrkeskategorierna inom sjuksköterskeprofessionen ansågs av sjuksköterskestuderande, 

vara mer lämpliga för kvinnor (McLaughlin, Muldoon & Moutray, 2010). Dessa var bland andra; 

barnmorska, skolsköterska, distriktssköterska och barnsjuksköterska. Exempel på yrkeskategorier 

som ansågs könsneutrala var; psykiatrisk vård, akutmedicin, vård av funktionshindrade, kirurgiska 

och medicinska inriktningar samt jobb i ledande positioner (a.a.). 

I en studie framkom att männen ofta misstogs som läkare, vilket kan härledas till traditionella 

könsstereotyper och synen på sjuksköterskeyrket som en kvinnlig domän där män automatiskt 

utesluts (Ierardi, Fitzgerald & Holland, 2010). Det fanns även en föreställning om att barn- och 

mödravården var ett speciellt kvinnodominerat yrkesområde och att de som män uppfattades som 

inkräktare (Patterson & Morin, 2002). De manliga studenterna  uttryckte oro och bävan inför att 

undersöka kvinnliga patienter, eftersom det vanligtvis är kvinnor som utför denna omvårdnad och 

kvinnor är överrepresenterade inom detta yrkesområde. Detta skapar en konflikt där manliga 

sjuksköterskor inte känner sig välkomna inom yrket och man tycker sig se att kollegor uppmuntrar 

manliga sjuksköterskor att söka sig till mer prestigefyllda positioner för att de ska passa in i 

könsstereotyperna (a.a.). 

 

10 Metoddiskussion 

Till en början gjordes försök att fokusera på både manliga och kvinnliga sjuksköterskors 

uppfattningar om hur vården påverkas av deras kön. Intresseområdet var för stort för att kunna 

analyseras, det blev därför nödvändigt att begränsa syftet till att endast omfatta den manliga 

sjuksköterskan. Det krävdes främst kvalitativa artiklar för att kunna utröna manliga sjuksköterskors 

egna, subjektiva, uppfattning kring hur de uppfattas som yrkesutövare inom vården. Detta skulle 

inte kvantitativa studier kunna göra i samma utsträckning. Urvalet hade kunnat utökas om man hade 

använt sig av flera databaser i sökningarna, men detta hade å andra sidan kunnat minska 

överblicken av och relevansen för de artiklar som valdes ut. 

I sökandet eftersträvades att få en överblick av hur manliga sjuksköterskor i den västerländska 

kulturen uppfattar att jobba inom vården, därför försöktes finna artiklar skrivna i så många länder 

som möjligt med denna kulturella samstämmighet. Inga artiklar från Sverige kunde finnas, men 



13 
 

 

däremot från mer främmande kulturer, såsom till exempel Taiwan. Detta kan ha påverkat resultatet, 

då en större kulturell bredd än som var eftersträvansvärt fanns och resultatet kan ha förvrängts något 

med detta i beaktande.  

 

11 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet framträdde de teman som använts i resultatdiskussionen. Ifrågasttande av manliga 

sjuksköterskor, Adaption till strategier och Den manliga vårdaren som ett sexuellt hot. Dessa teman 

bildades eftersom de framträdde upprepade gånger i resultatet. 

 

11.1 Den manliga sjuksköterskans känsla av att bli ifrågasatt 

Vad som sågs i resultatet av denna litteraturstudie var att manliga sjuksköterskors självförtroende 

reducerades av att de skulle kunna bli misstänkliggjorda av patienter för opassande beteende i 

samband med utförandet av omvårdnaden och att de helt enkelt försökte undvika att hamna i 

situationer där de behövde utföra intim omvårdnad. Om vårdaren känner sig besvärad i en situation 

rörande patienten och dennes kropp eller behov, kan en vårdprocess hindras eftersom vårdrelationen 

inte kan göra patienten trygg och bekväm i den mån som krävs för ett bra utbyte (Eriksson, 2004, s. 

55). Vårdrelationen bygger på en ömsesidighet mellan vårdare och patient. Därmed måste vårdaren 

invänta patienten och inte forcera fram relationen, vårdaren måste kunna ta emot det som patienten 

har att uttrycka i form av behov, begär och problem (a.a.). 

Att vara en minoritet inom yrket innebär också en brist på manliga förebilder inom professionen. 

Det innebär att de manliga sjuksköterskorna inte heller har någon som kan förmedla strategier till 

dem och därmed även underlätta de svårigheter de stöter på i det dagliga arbetet, på grund av sin 

könstillhörighet. Då kvinnliga kollegor inte alltid har ett välkomnande bemötande kan detta tänkas 

ytterligare förstärka synen på att de kanske inte är lämpliga att fullfölja en karriär inom yrket, eller 

att de söker sig till kategorier inom professionen som anses mer könsneutrala. Ur resultatet 

framkom att männen inte bara själva tar avstånd från de yrkeskategorier som anses typiskt 

kvinnliga, de känner sig samtidigt utestängda från dessa domäner av kvinnliga kollegor. Män puttas 

istället åt högre positioner som är sammankopplade med makt eller mot de kategorier inom yrket 

som ses som mer könsneutrala och lämpliga för mannens ”natur”. 

Enligt Brown (2009), känner sig manliga sjuksköterskor missnöjda med att vara en minoritet 

inom ett kvinnodominerat yrke och upplever ett glapp mellan sin mansroll och yrkesrollen. Detta 

visar på att det kan tänkas vara så att män känner att det inte finns utrymme för att vara både man 
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och sjuksköterska samtidigt, att det inte finns plats för integration av dessa två skilda roller. Det 

visade sig dock i resultatet att en del manliga sjuksköterskor kunde se det positiva i att vara en 

minoritet inom yrket. De kunde vända frågande kommentarer och fördomar till att istället se det 

som välmenande nyfikenhet från andras sida. Detta kan visa på att de manliga sjuksköterskornas 

syn på sig själva har stor betydelse för hur väl man kan hantera att vara en minoritet inom yrket och 

de negativa effekter som detta kan medföra.  

Det finns mycket forskning inom genus och påstådda skillnader mellan kvinnor och män, men de 

könsskillnader som går att mäta är marginella eller i det närmaste icke-existerande (Connell, 1995, 

s. 52). Däremot kan större skillnader ses inom sociala situationer, såsom ojämlik inkomst, 

åtaganden och social makt (a.a.). Connell (1995, s. 59) beskriver en allmän syn som hon tycker 

överdriver graden av förutbestämda sociala beteenden beroende på att könen ses som biologiskt och 

naturligt olika, även socialt. I den allmänna debatten tonas betydelsen av sociala orättvisor och 

social makt ner (a.a.).  

     

11.2 Adaption till strategier 

Adaption beskrivs av Eriksson (2004, s. 30) som att en person underordnar tillfredsställelse av de 

egna behoven och anpassar sig till sin omgivning. 

Känslomässiga relationer, bindningar eller engagemang är en viktig dimension av genus som 

ofta hänger samman med maktförhållanden och arbetsfördelning, till exempel faders- och 

modersgestalterna (Connell, 2002. s.86). Det visade sig att manliga sjuksköterskor skyddade sig 

genom att vidta åtgärder för att förebygga att besvärliga situationer skulle uppstå: att ha sällskap av 

en kvinnlig kollega för att inte känna sig utsatt för misstanke om sexuella anspelningar eller att låta 

en kvinnlig kollega ta över uppgiften att utföra den intima omvårdnaden om patienten hellre skulle 

önska det. Detta kan ses som att den kvinnliga kollegan utövade en form av modersroll där hon 

både tog över arbetsuppgiften för att den ansågs som mer lämplig för en kvinna. Hon tog också på 

sig ansvaret för att lösa en besvärlig situation åt den manliga sjuksköterskan istället för att förlita sig 

på att han med sin yrkeskunskap själv skulle kunna hantera situationen. Enligt den 

manskulinitetsteori som Connell (1995, s. 59) arbetat fram, förstärker och återskapar män de 

mönster som följer synen på vad som anses maskulint och tillhöra den manliga könsrollen. Därmed 

anser den manliga sköterskan i den situationen sig inte kunna utföra omvårdnaden av patienten och 

få denne att känna sig lika bekväm som med en kvinnlig vårdare. 

Manliga sjuksköterskor ansåg att det var särskilt viktigt att etablera kontakt på en personlig nivå, 
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för att vara säker på att vinna patientens förtroende, vilket stämmer överens med vårdprocessen.  

Enligt Eriksson (2004, s. 57) är en god vårdare lyhörd och professionell gentemot patienten. 

Vårdaren anpassar sig till patienten och dennes situation och ser patienten som den individ hon är, 

allt för att främja vårdrelationen (a.a.). Detta kan relateras till resultatet, där det ansågs viktigt att 

kunna hantera känslor av att vara obekväm i situationer där de manliga sköterskorna skulle utföra 

intim omvårdnad. Att kunna kontrollerna sina känslor genom att se patienten som en människa 

framför det kön de tillhör, men även att undvika den sortens beröring av patienterna, som skulle 

kunna misstolkas sågs i dessa situationer som en nödvändighet. Att prioritera att ge en god 

omvårdnad och ett professionellt bemötande, var andra sätt att hantera detta. Det överensstämmer 

med resultatet, där manliga sjuksköterskor nämner att de ser det som en nödvändig strategi att 

etablera en personlig kontakt med patienten och bygga upp ett förtroende. Det gjordes genom att 

lyssna till patienten och ha ett professionellt bemötande. Det gjordes ibland också försök till att 

bryta isen genom att skämta eller på andra sätt lätta upp stämningen och bygga upp tillit och en bra 

relation till patienten (a.a.). Det är vårdarens uppgift  att bygga upp en grundläggande relation till 

patienten (Eriksson, 2004, s. 56). En fungerande vårdrelation är en förutsättning för en vårdprocess 

(a.a.). 

 

11.3 Den manliga vårdaren som ett sexuellt hot 

Enligt resultatet var kvinnliga patienter i större utsträckning mer skeptiska till att ta emot 

omvårdnad av en manlig sjuksköterska än vad manliga patienter var. Vi frågar oss varför de 

kvinnliga patienterna hade mindre benägenhet att ta emot omvårdnad från en manlig sjuksköterska 

än en manlig patient var: Är den heterosexuella mannen som sjuksköterska mer hotfull mot den 

kvinnliga patienten än den homosexuella mannen som sjuksköterska är mot den manliga patienten? 

Mannen ses som en sexuellt driftstyrd individ vars beröring anses vara sexuellt laddad, medan 

kvinnan ses som mer timid och med en beröring som snarare uppfattas som icke-sexuell och 

tröstande (Connell, 1995, s.83). En uppfattning vi har är att den heterosexuella mannen besitter de 

typiska manliga egenskaperna som förknippas med till exempel aggressivitet (a.a.). En homosexuell 

man däremot, förknippas med att ha kvinnliga, ”mjuka”, egenskaper och ses därför inte som lika 

hotfull av vare sig kvinnor eller män (Connell, 1995, s.192). Den homosexuella mannen ses av den 

dominerande kulturen som feminiserad, även om detta är något som inte alltid stämmer in på 

verkligheten (a.a.). I vår tids samhälle ser vi att heterosexuella mäns ställning är dominant och de 

homosexuellas underordnad (Connell, 1995, s.116). Förtrycket av homosexuella män i många 
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kulturer placerar dem i botten av genushierarkin, vilket också kan bidra till att de inte uppfattas som 

ett lika stort hot som den heterosexuella mannen (a.a.). 

En vårdrelation handlar om att patienten ska kunna ge av sig själv för att ta emot vården 

(Eriksson, 2004, s. 55). Mottagandet kan endast fungera om patienten vågar ge ut sig själv. Om 

patienten känner sig osäker på den manliga vårdarens intentioner, försvåras processen där patienten 

ska våga ta emot vården fullt ut. Det kan leda till att vårdrelationen hindras eftersom patienten inte 

vågar ge av sig själv (a.a.). Om patienten får vårdaren att känna sig osäker i sin roll, kan 

vårdrelationen hindras även på så vis (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 

47). Manliga sjuksköterskor använde sig i stor utsträckning av olika strategier för att inte ses som 

ett sexuellt hot av patienterna, vilket är något som kvinnliga sjuksköterskor i någon större 

utsträckning inte behöver göra. Som vi sett i resultatet påverkas manliga sjuksköterskor i stor 

utsträckning i sitt dagliga arbete av att de upplever att de ofta ses som ett sexuellt hot av patienterna. 

De manliga sjuksköterskorna blir som en följd av det hindrade i sitt arbete, då de hela tiden måste 

stanna upp och tänka efter hur de ska närma sig patienten. Då även kvinnliga kollegor i viss mån 

kunde göra att de manliga sköterskorna kände sig misstänkliggjorda för sexuella närmanden, kan vi 

tänka oss att detta i kombination med tidigare nämnda antydningar från patienterna, ytterligare 

förstärkte ett redan dåligt självförtroende. Ur patientens perspektiv kan vårdrelationen också 

försvåras om patienten åsamkas lidande, på grund av att relationen hindras av att vårdaren inte ger 

patienten optimala förutsättningar, utan istället blir ett hinder för patientens möjligheter att ta ansvar 

för sin egen hälsoutveckling (Dahlberg et.al., 2003, s. 38).  

Patienterna som känner sig obekväma med en vårdare av ett visst kön, bör enligt Parish (2006), 

få möjlighet att välja kön på vårdaren. Vi frågar oss hur mycket man ska gå patienten till mötes och 

var man kan dra en gräns för hur den professionella skall kunna diskrimineras på grund av i detta 

fall just sin könstillhörighet? Även om man bör anpassa sig till patientens behov, kan det tyckas att 

förtroendet inte bör avgöras av könet på vårdaren. Detta speciellt med tanke på att de manliga 

sjuksköterskorna redan har det svårt och har byggt upp strategier för att undvika just att patienten 

ser på honom som ett hot. 

 

12 Konklusion 

I materialet bestående av kvalitativa vetenskapliga artiklar som vi gått igenom har det visat sig att 

kön än idag har en stor betydelse för hur allmänheten, sjuksköterskorna och även patienterna, ser på 

någon som utövar sjuksköterskeyrket. Det har kunnat påvisas att man i allmänhet ser 
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sjuksköterskeyrket som traditionellt kvinnligt, vilket kan sammankopplas med att män som arbetar 

inom professionen ibland ses som homosexuella eller feminiserade (Harding, 2008). Manliga 

sjuksköterskor kan ibland känna sig misstänkliggjorda för övergrepp eller dylikt i samband med den 

intima omvårdnaden av patienten. Män väljer oftare än kvinnor att jobba inom områden där de inte 

behöver utföra intim omvårdnad i lika stor utsträckning. Även om anledningarna till varför män 

respektive kvinnor väljer att söka sig till yrket inte skiljer sig betydligt från varandra finns ändå 

skillnader beträffande hur man avancerar inom yrket eller väljer att verka inom olika 

yrkeskategorier mellan könen (Harding, 2008). Forskning har visat att män också ofta söker sig till 

yrkeskategorier som inte uppfattas som lika typiskt kvinnliga (Roth & Coleman, 2008).  

Med tanke på att inte någon av de artiklar som funnits till denna litteraturstudie föregick med ett 

svenskt perspektiv, och endast en med ett nordiskt perspektiv, kan forskning om den manliga 

sjuksköterskans roll inom dessa länder efterlysas. Speciellt med tanke på att de nordiska länderna i 

många anseenden anses ligga i spetsen gällande jämställdhet.  

Det kan tänkas finnas ett intresse av forskning som inriktar sig mer på både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskors upplevelser av hur könsrollerna påverkar dem i det dagliga arbetet. I de 

undersökningar som fanns kring ämnesvalet var det i nästan alla artiklar uteslutande män som 

intervjuats utifrån deras syn på vårdandet, vilket ledde till en inriktning på manliga sjuksköterskor 

enbart. 
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Bilaga 1, Sökmatris 
 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl plus Full Text Gender AND nursing 

AND stereotypes 

Limitations: 

”Advanced search”, 

2000<, ”peer 

reviewed”. 

30 Evans, J.A., 2002; 

Fisher, M.J., 2009; 

Ierardi, J.A., Fitzgerald, 

D.A. & Holland, D.T.,  

2010; McLaughlin, K.,  

Muldoon, O.T. & 

Moutray, M., 2009 

Cinahl plus Full Text Gender AND nursing 

AND career 

Limitations:  

”Advanced search”, 

2000<, ”peer 

reviewed”, ”Subject : 

major heading”: 

”Nurses, male” och 

”careers in nursing” 

17 Yang, C., Gau, M., 

Shiau, S., Hu, W., & 

Shih, F. 2004. 

Cinahl plus Full Text Gender AND care AND 

Intimate  

Limitations:  

”Advanced search”, 

2000<, ”peer 

reviewed”, ”Subject 

major heading” 

(vänsterspalten): 

”nurse-patient 

relations” 

4 Harding, T., North, N. 

Perkins, R. 2008; Inoue, 

M., Chapman, R. & 

Wynaden, D., 2006;  

 

Cinahl plus with Full 

Text 

Student AND nurse 

AND maternal. 

Limitations: 

”Advanced search”, 

2000<, ”peer 

reviewed”, ”Subject 

major heading” 

(vänsterspalten): 

”Maternal- Child 

Nursing” 

6 Patterson, B.J. & Morin, 

K.H.,  2002. 
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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 

Evans, A. Cautious 

caregivers: 

Gender 

stereotypes 

and the 

sexualization 

of men 

nurses´ 

touch. 

Journal of advanced 

nursing. 2002; 40 

(4): 441-8. Kanada. 

Hur könsrollsstrukturer 

påverkar män respektive 

kvinnor inom 

sjuksköterskekåren. 

Åtta manliga 

sjuksköterskor valdes ut 

för att delta i en 

intervjubaserad kvalitativ 

studie. De informanter 

som intervjuades i början 

av studien kunde senare 

identifiera andra lämpliga 

kandidater. Det gjordes 

två omgångar av 

interjuver där det 

lämnades utrymme för 

informanterna att tala fritt 

kring de ämnen som valts 

ut för studien. 

De manliga sköterskorna gjorde en 

bedömning utifrån om beröringen 

kunde misstolkas som 

sexuell eller inte. Man utvecklade 

strategier för att skydda sig själva mot 

anklagelser om övergrepp, såsom att 

bygga upp ett förtroende gentemot 

patienten och ha ett formellt 

bemötande vid patientkontakten samt 

undvika situationer som kunde 

uppfattas som sexuella vid 

omvårdnaden. 

Fisher, M.J. ”Being a 

chameleon”: 

Labour 

processes of 

male nurses 

performing 

body work. 

Journal of advanced 

nursing. 2009; 65 

(12): 2668-77. 

Australien. 

Att undersöka hur 

manliga sjuksköterskors 

arbetsprocess gällande 

utförandet av intim 

omvårdnad. 

Man intervjuade 21 

manliga sjuksköterskor 

inom flera olika 

specialiteter. Intervjuerna 

genomfördes med icke 

specifika frågor, men man 

utgick ifrån förbestämda 

ämnen som berörde 

utförandet av omvårdnad i 

det dagliga arbetet samt 

interaktionen med 

patienterna genom detta.  

Manliga sjuksköterskor kunde känna 

en sexuell underton vid omvårdnad. 

Vid vård av män uppfattades man som 

feminin eller homosexuell och vid vård 

av kvinnor sågs man som maskulin, 

heterosexuell. Man skapade olika 

strategier för att vårda patienter utifrån 

kön. De ansåg att det var extra viktigt 

att etablera kontakt på personlig nivå, 

för att vinna förtroende. De kunde 

förstärka sina maskulina sidor och 

undvika beröring som kunde 
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misstolkas. 

Harding, T., 

North N., & 

Perkins, R. 

Sexualizing 

men's touch: 

male nurses 

and the use 

of intimate 

touch in 

clinical 

practice. 

Research & Theory 

for Nursing Practice, 

2008; 22(2): 88-102 

(66 ref). Norge. 

Att utforska manliga 

sjuksköterskors 

upplevelse av att utföra 

intim omvårdnad på 

patienter samt 

sexualiseringen av mäns 

beröring. 

En kvalitativ 

interjuvstudie utfördes på 

18 manliga sjuksköterskor 

från Nya Zeeland. Man 

använde sig även av 

publicerade texter för att 

få en bakgrunds-förståelse 

som man kunde reflektera 

resultaten av interjuverna 

mot. 

Många kände sig  dömda utifrån sitt 

kön och inte sitt kunnande. De kände 

sig sårbara  vid intim omvårdnad, av 

rädsla för att bli anklagade för sexuella 

trakasserier, speciellt om de var med en 

patient allena. De upplevde även detta 

med manliga patienter som såg på dem 

som homosexuella. För att undvika 

missuppfattningar var de noga med att 

presentera sig, be om lov och förklara 

vad de skulle göra med patienten. 

Humor var  viktigt för att inge 

förtroende. Vissa delegerade den 

intima omvårdnaden till kvinnliga 

kolleger. De efterfrågade även  

strategier från utbildningen för att 

hantera svåra situationer. 

Ierardi J.A.,  

Fitzgerald  

D.A. &  

Holland, D.T. 

”Exploring 

Male 

Students’ 

Educational 

Experiences 

in an 

Associate 

Degree 

Nursing 

Program” 

Journal of Nursing 

Education, 2010; 

49(4): 215-8 (15 

ref). USA 

Författaren undersökte 

manliga sjuksköterskors 

upplevelse av 

sjuksköterskeutbildningen 

utifrån sitt eget köns 

perspektiv. 

Man använde sig av en 

kvalitativ deskriptiv 

forskningsmetod. 

Man intervjuade män som 

gick 

sjuksköterskeutbildningen. 

Man tog hjälp av en 

intervjuguide med tolv 

öppna frågor, ställda till 

sju informanter. Frågorna 

utgick från ämnen kring 

varför man valde 

sjuksköterskeyrket, bra 

och dåliga erfarenheter i 

lärandesituationer och 

Omvårdnaden var en stark motivation 

för män att välja sjuksköterskeyrket. 

Däremot ansågs det vara jobbigt att 

deras beröring av patienten kunde 

uppfattas som sexuell. Att byta från ett 

annat yrke till att arbeta som 

sjuksköterska och uppnå befordran och 

ett mer långsiktigt mål var en annan 

motivation. Utbildningen sågs som 

utmanande, intressant och 

tillfredsställande. Det framkom att 

männen ofta misstogs som läkare. 
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känslor kring att vara man 

i yrket. 

Deltagarna kontaktades 

direkt av personen som 

skulle genomföra 

intervjun. 

Inoue, M., 

Chapman R. & 

Wynaden, D. 

Male nurses' 

experiences 

of providing 

intimate care 

for women 

clients  

Journal of Advanced 

Nursing, 2006 Sep; 

55(5): 559-67 (55 

ref). Storbritannien. 

Att synliggöra manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att utföra 

intim omvårdnad på 

kvinnliga patienter. 

Intervjuer med öppna 

frågor genomfördes med 

12 manliga sjuksköterskor. 

För att hitta 

intervjudeltagare uppgavs 

kriterierna att denne skulle 

ha arbetat i minst fem år 

och ha utfört omvårdnad 

på kvinnliga patienter i sitt 

dagliga arbete. Man 

använde sig av en 

snowballingteknik för att 

hitta ytterligare deltagare. 

Man utgick i intervjuerna 

ifrån några olika teman; 

manliga sjuksköterskors 

erfarenheter av att utföra 

intim omvårdnad på 

kvinnliga patienter, och 

strategier som de använde 

sig av för att underlätta 

genomförandet av den 

intima omvårdnaden. 

Vid utförandet av intim omvårdnad 

kände de obehag, genans och osäkerhet 

av rädsla för en sexuell underton. 

För att undvika detta kontrollerade 

man sina känslor genom att se 

patienten som en människa framför 

kön, prioritera en god omvårdnad och 

professionellt bemötande, förebygga 

att besvärliga situationer skulle uppstå: 

ha sällskap av en kvinnlig kollega för 

att inte känna sig utsatt för misstanke 

om sexuella anspelningar eller delegera 

uppgiften till en kvinnlig kollega. Man 

försökte lätta upp stämningen och 

bygga upp tillit och en bra relation till 

patienten. 

McLaughlin, 

K., Muldoon, 

O.T. & 

Moutray, M. 

Gender, 

gender roles 

and 

completion 

of nursing 

Nurse education 

today. 2010; 30 (4): 

303-7 (36 ref). 

England 

Studien sträcker sig under 

lång tid och har som syfte 

att undersöka hur kön, 

könsroller samt 

identitetsrollen och syn 

En kvantitativ studie 

utfördes på en skola för 

sjusköterskestudenter, där 

deltagarna fick besvara ett 

frågeformulär under de 

 Manliga studenter var mer troliga att 

hoppa av utbildningen, än kvinnliga. 

De flesta yrkeskategorier inom 

sjuksköterskeprofessionen ansågs vara 

mer lämpliga för kvinnor. Vissa 
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education: A 

longitudinal 

study. 

på sjuksköterskekarriär 

bedöms i början av 

sjuksköterskeutbildningen 

samt i slutfasen av 

utbildningen. 

fyra första veckorna av 

utbildningen. Man följde 

sedan upp dessa studenter 

i slutet av deras utbildning 

för att jämföra svaren.  

Man såg över 

omfattningen av de som 

hoppat av kursen och 

följde upp dessa med 

frågor kring anledningen 

till att de slutat. 

Deltagandet var frivilligt 

och innefattade 350 

sjuksköterskestuderande, 

varav 32 var män. 

yrkeskategorier ansågs könsneutrala; 

psykiatri, akutmedicin, kirurgiska och 

medicinska inriktningar samt ledande 

positioner. Män hoppade av 

utbildningen på grund av stereotyper 

kring manliga sjuksköterskor, 

svårigheter att utföra omvårdnad, 

diskriminering och isolering samt brist 

på manliga förebilder inom yrket.  

Patterson, B.J. 

& Morin, K.H. 

Perceptions 

of the 

maternal-

child clinical 

rotation: The 

male student 

nurse 

experience. 

Journal of Nursing 

Education, 2002; 

41(6): 266-72 (27 

ref). USA. 

Få en förståelse för de 

erfarenheter som manliga 

sjuksköterske-studenter 

har efter praktik på mödra 

-och barna- vårdcentral. 

En diskriptiv kvalitativ 

interjuvstudie utfördes  

med åtta manliga 

sjuksköterskestudenter 

som avslutat sin praktik 

inom mödra- och 

barnavård. Frågorna 

fokuserades på 

upplevelsen av praktiken. 

Deltagarna var rädda för att bli 

avfärdade på grund av att de var män. 

Det fanns även en föreställning om att 

barn- och mödravården var ett 

kvinnodominerat yrkesområde och att 

de som män uppfattades som 

inkräktare.  Deltagarna  uttryckte oro 

inför att undersöka kvinnliga patienter. 

Man upplevde att kollegor uppmuntrar 

till att söka sig till mer prestigefyllda 

positioner. Många uppgav att de ville 

ha en handledare som deltog vid 

undersökningar. De var även “extra 

proffesionella” och visade stor respekt 

för att få patienterna att känna sig 

bekväma. Många saknade manliga 

förbilder. 

Yang, C., Gau, 

M., Shiau, S., 

Professional 

career 

Journal of Advanced 

Nursing, 2004; 

Att utforska vad det finns 

för motivation för män att 

En deskriptiv kvalitativ 

intervjustudie utförd med 

Informanterna kände att kollegor 

ifrågasatte kvaliteten av vården de gav 
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Hu, W. & Shih, 

F. 

development 

for male 

nurses. 

48(6): 642-50 (27 

ref). Taiwan. 

söka sig till 

sjuksköterskeyrket, hur 

deras utvecklingsprocess 

inom yrket ter sig och vad 

det finns för hinder och 

svårigheter i deras 

utvecklingsprocess 

utifrån kön, samt att 

identifiera strategier de 

använder för att hantera 

dessa svårigheter.  

15 manliga sjuksköterskor. 

De sjuksköterskor som 

valts ut till intervjun var 

de som uttryckt intresse 

att delta i studien och 

därefter blivit hänvisade 

till utredarna av sina 

chefer. 

och att kritiken särskilt omfattade intim 

omvårdnad. Detta skapade en 

osäkerhet och dåligt självförtroende 

och ledde till ifrågasättande av sitt 

yrkesval.  

Strategier för att främja sin utveckling 

inom yrket var att förstå sitt värde med 

hjälp av lärare och handledare på 

arbetsplatsen samt att vinna stöd från 

personer i deras närhet, både på jobbet 

och privat. De lärde sig uppskatta 

andras nyfikenhet över att de var en 

minoritet inom yrket, istället för att 

känna frustration över detta.  

 

 


