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Sammanfattning  
Bakgrund:  Vårt samhälle präglas av attityder och normer som är relaterade till kön och 
genus. Samhället ser män och kvinnor som motsatspar där mannen ska vara överordnad 
kvinnan. Historiskt har sjuksköterskeprofessionen varit ett kvinnoyrke. Kvinnor tillskrivs 
även egenskapen att vara mer omsorgsfulla i motsats till män. Sjuksköterskan förväntas att 
vara en kvinna, vilket gör att det finns förväntningar på hur män som arbetar som 
sjuksköterska ska vara och vilka egenskaper han bör ha, samt skapar begränsningar i den 
manliga sjuksköterskans yrkesutövning. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara man och sjuksköterska i 
hälso- och sjukvård.  
Metod: En litteraturstudie genomfördes där sökningar i databaser utmynnade i 14 
vetenskapliga artiklar som granskades enligt Forsberg och Wengström (2003) samt 
analyserades enligt Graneheim och Lundman (2012). 
Resultat: I studien framkom ett huvudtema samt tre kategorier och sju underkategorier. 
Slutsats: Det framkom i studien att det finns många svårigheter i att vara man och arbeta som 
sjuksköterska i vården. Flera faktorer pekar på diskriminering, svårigheter att ge omvårdnad 
och förutfattade meningar om vad som är manligt kontra kvinnligt. Historiskt är 
sjuksköterskeyrket kvinnodominerat men i takt med att fler män väljer att arbeta som 
sjuksköterskor så måste även yrket och synen på detsamma förändras och den manliga 
sjuksköterskan accepteras och verka fullt ut i sin profession utan hänsyn till könstillhörighet. 
 
 
Nyckelord: manlig sjuksköterska, omvårdnad, upplevelse, vårdande. 
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Inledning 
Historiskt har den kvinnliga dominansen inom sjuksköterskeprofessionen skapat en potentiell 

risk för diskriminering av män inom omvårdnad. Idag väljer allt fler män att utbilda sig till 

sjuksköterskor och fram till år 2030 beräknas männen i sjuksköterskeprofessionen uppgå till 

13 % av yrkesgruppen sjuksköterskor i Sverige mot 9 % idag (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Omvårdnadsyrket är fortfarande kvinnodominerat världen över och associeras ofta med 

bestående specifika könsstereotyper (Evans, 2004). Feminiseringen av sjuksköterskeyrket har 

varit så dominerande att bilden av vård och omvårdnad har kommit bli essensen i vad som 

betecknas som feminint, samt förstärkt den stereotypa bilden att män saknar förmågan att 

utföra den vård och omvårdnad som krävs för att utöva sjuksköterskeyrket (O´Lynn, 2004). 

 

Inom ramen för sjuksköterskans yrkesutövning är beröring, närhet och intimitet viktiga 

moment, som när de utförs på ett professionellt sätt bidrar till god omvårdnad (Eide & Eide, 

2008). Av tradition anses dessa moment på ett mer naturligt vis kunna hanteras av kvinnor 

men inte på motsvarande vis hos av män, vilket lett till konsekvenser när det gäller hur män 

och kvinnor ser på sig själva i sitt yrkesutövande som sjuksköterskor (Eriksson, 2010). Män 

som inom hälso-och sjukvård arbetar med den personliga och intima omvårdnaden stör den 

maktordning som frambringar ”riktiga män”. Genom att engagera sig mer i 

omvårdnadsarbetet så bryter dessa män de oskrivna lagar gällande kvinnligt och manligt 

(Eriksson, 2010). Eftersom sjuksköterskeyrket definieras som ett kvinnligt arbetsområde 

pekas ofta män som träder in i professionen ut som homosexuella, omanliga eller annorlunda 

(Evans, 1997) och manliga sjuksköterskor blir mål för antaganden om deras sexuella 

läggning (O´Connor, 2015). 

 

Könstillhörigheten kan skapa svårigheter för manliga sjuksköterskor i vården, i mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter. För att medvetandegöra och öka förståelsen för att det kan 

finnas genusrelaterade svårigheter i vården, är det intressant att studera om och i så fall hur 

manliga sjuksköterskor upplever att vårda som man samt hur de hanterar eventuella 

svårigheter.       
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Bakgrund 
Dagens samhälle genomsyras av normer, attityder och förväntningar som är relaterade till 

individers kön och genus (Conell, 2008). Kön och könsidentitet sammanlänkas starkt med 

beteende och andras förväntningar. Hela vår kultur färgas av förväntningar om vad som är 

typiskt manligt och typiskt kvinnligt och sätter på så sätt stämplar på beteenden, sätt att klä 

sig, aktiviteter och yrkesval. Beroende på vilket kön som representerar en viss yrkesgrupp så 

får yrket antingen en manlig eller kvinnlig kodning. Till exempel så förväntas de flesta 

förskolepersonal och sekreterare vara kvinnor och de flesta byggarbetare och brandmän vara 

män (Hirdman, 2007). 

 

Sjuksköterskeprofessionen har alltid dominerats av kvinnor och associerats med kvinnlighet. 

Orsaken till detta kan vara att de karaktärsdrag en sjuksköterska förknippas med räknas som 

kvinnliga, till exempel vårdande och känslig (Keogh & Gleeson, 2006). 

Det är vanligast att fokus ligger på hur människor agerar i olika sociala relationer istället för 

att fokusera på uppdelning och skillnad mellan manligt och kvinnligt (Connell, 2011). I 

denna litteraturstudie innebär manlig sjuksköterska en sjuksköterska med biologiskt manligt 

kön. 

 

Män och kvinnor inom omvårdnad ur ett historiskt perspektiv 
Redan år 235 arbetade män med omvårdnad i Egypten och tog hand om de som insjuknat i 

pesten (Kenny, 2008). På medeltiden fanns religiösa ordrar där troende män och kvinnor 

arbetade tillsammans med omvårdnad. Under korstågen var det männen som reste med 

riddarna och arbetade med omvårdnad, då det ansågs som alldeles för riskfyllt för kvinnorna. 

Under medeltiden och år 235 saknades formell sjuksköterskeutbildning. Behovet av en mer 

formaliserad sjuksköterskeutbildning växte fram under amerikanska inbördeskriget då 

vårdbehovet ökade. Den första formella sjuksköterskeutbildningen öppnade i Tyskland, och 

en av eleverna var Florence Nightingale (ibid.).  

 

På 1800-talet fanns ett överskott av kvinnor inom samhällets borgliga del i Sverige (Dufwa, 

2010). Det innebar att de kvinnor som var självförsörjande blev tvungna att utbilda sig. Yrket 

som kvinnorna skulle välja fick inte konkurrera ut männen och det skulle vara ett yrke som 

sågs som ett naturligt kvinnligt yrke. Sjuksköterska var ett utav dessa yrken (ibid.). 
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Industrialiseringen på 1900-talets början gjorde att sjuksköterskeyrket blev ett mer 

kvinnodominerat yrke eftersom de män som arbetade i vården fick gå till industrin på grund 

av det ökade behovet av arbetskraft (Ekstrand, 2005). Enligt Nightingale skulle 

sjuksköterskan vara en varm och inkännande kvinna. Nightingale ansåg att alla kvinnor var 

födda till sjuksköterskor (Dahlborg-Lyckhage, 2014). Detta gjorde att hon blev en symbol för 

sin tids syn på vem som ansågs vara lämplig att arbeta som sjuksköterska, en syn som lever 

kvar även idag (ibid.). 

 

I Sverige skedde det en förändring i mitten av 1900-talet när det gällde de som sökte sig till 

sjuksköterskeyrket (Dufwa, 2010). Det var inte bara borgerliga ogifta kvinnor som sökte sig 

till sjuksköterskeyrket utan också kvinnor från medelklassen. Denna förändring gjorde att 

sjuksköterskeyrket som kvinnoyrke sågs som ett problem på grund av att 

medelklasskvinnorna vanligen slutade arbeta när de gifte sig. Detta gjorde att frågan om män 

som sjuksköterskor för första gången togs upp inom Svensk sjuksköterskeförening. Frågan 

mötte stort motstånd på grund av att ordföranden i föreningen samt flera medlemmar hade en 

negativ upplevelse av män inom vårdyrket. Psykiatrin var den enda arbetsplatsen där man 

ansåg att det gick att nyttja männen på grund av deras styrka ock därför röstades frågan ner. 

Frågan om män inom vården togs upp igen då bristen på sjuksköterskor inte förändrats och då 

beslutades även att män skulle få utbilda sig till och arbeta som sjuksköterskor (ibid.). 

 

Globalt ser det olika ut och utvecklingen har kommit olika långt vad det gäller arbetsklimat 

för manliga sjuksköterskor, båda gällande mottagande av kollegor och av patienter. I en 

studie av Yang, Gau, Hu och Shih (2004) framkom det att manliga sjuksköterskor dagligen 

fick försvara och motivera sitt yrkesval inför såväl patienter som släktingar. Deras 

yrkeskarriärer hämmades också av avsaknaden av mentorer och förebilder då omgivningen 

var osäker på manliga sjuksköterskors behov av stöd (ibid.). 

Manlig sjuksköterska 
Idealbilden av den manliga sjuksköterskan bygger på föreställningen att han är både tekniskt 

och medicinskt kunnig samt fysiskt stark och därför väl lämpad att exempelvis förflytta tunga 

patienter (Ekstrand, 2010). Enligt McMillan, Morgan och Ament (2006) har kvinnliga 

sjuksköterskor med erfarenhet av att ha arbetat med manliga sjuksköterskor en större 

acceptans för att män arbetar som sjuksköterskor än de som saknar denna erfarenhet. De 

kvinnliga sjuksköterskorna från samma studie anser även att den stereotypa synen på 
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vårdandet som något feminint kan motverkas om fler män utbildar sig till och arbetar som 

sjuksköterskor (ibid.). Inom sjuksköterskeyrket är män underpresenterade, vilket i sin tur har 

bidragit till att sjuksköterskeyrket generellt uppfattas som ett yrke exklusivt för kvinnor. I 

förlängningen har detta under lång tid bidragit till att män har exkluderats från eller 

begränsats i sina yrkesval, genom att till exempel inte ha tillgång till alla delar av hälso- och 

sjukvårdens olika yrkesområden, som exempelvis barnmorska (Evans, 2004).  

Omvårdnad och manliga sjuksköterskor 
Det finns även en outtalad policy gällande manliga och kvinnliga sjuksköterskors 

arbetsuppgifter (Waters, 2006). Till exempel blir manliga sjuksköterskor ofta tilldelade 

omvårdnadsarbete med manliga patienter medan kvinnliga sjuksköterskor blir tilldelade 

omvårdnadsarbete med patienter av båda könen. Vid intim omvårdnad kan det till och med 

krävas att en manlig sjuksköterska har en kvinnlig kollega med sig. Det händer även att 

manliga sjuksköterskor helt och hållet nekas att vårda kvinnliga patienter (ibid.). Dessa 

begränsningar som manliga sjuksköterskor har att förhålla sig till kan skapa en osäkerhet 

kring yrkesidentiteten och förmågan att kunna ge en god omvårdnad. Enligt en studie av 

Keogh och Gleeson (2006) så beskrev manliga sjuksköterskor att de upplevde obehag inför 

att vårda kvinnliga patienter och för att deras omvårdnad som involverade beröring eventuellt 

skulle uppfattas som sexuellt opassande (ibid.). Baserat på stereotypa uppfattningar om 

kvinnor som feminina och män som maskulina, tenderar manliga sjuksköterskor att välja bort 

omvårdnadsområden som inkluderar nära eller intim omvårdnad och istället söker de sig till 

specialistutbildningar inom professionen, som anses maskulina exempelvis tekniska eller 

fysiskt krävande inriktningar (Evans, 2004).  

Upplevelser 
Upplevelser kan enligt Watson (1988) utgöras av tankar, känslor, andlig tro, begär, 

förväntningar eller mål som tillsammans eller enskilt påverkar en individs upplevelser av 

omvärlden. Travelbee (1971) påstår att en händelse kan ske på samma sätt för två olika 

individer, men att upplevelsen är helt unik för den enskilda individen. Alla upplevelser är 

således individuella men kan i flera fall uttryckas på liknande vis bland olika individer. 

Upplevelse är en känsla som är subjektiv. Alla människor upplever saker på olika sätt och en 

upplevelse är unik för varje individ. Individen lär sig hantera olika situationer genom att 

uppleva dessa och får då med sig erfarenheter i livet (ibid.). Watsons (1988) och Travelbees 
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(1971) beskrivningar av begreppet upplevelser kompletterar varandra väl och används båda 

som utgångspunkt för litteraturstudien. 

Omvårdnadsteoretisk anknytning 
Denna litteraturstudie använder det teoretiska omvårdnadsbegreppet, Det vårdande mötet, 

som teoretisk anknytning.  

Det vårdande mötet 

Det vårdande mötet är en självklar grund för vårdandet och uppstår i kontakten mellan patient 

och vårdpersonal. Målet med mötet är att åstadkomma ett vårdande möte som främjar 

patientens hälsoutveckling (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett vårdande möte är en 

förutsättning för omvårdnad (Holopainen, Nyström & Kasén, 2017) och innebär enligt 

Holopainen, Kasén & Nyström (2014) mer än bara språklig kommunikation, att ge 

information eller att uträtta vårdhandlingar. I en nyligen gjord begreppsanalys av Holopainen 

et al. (2017) beskrivs det vårdande mötets förutsättningar inbegripa närvaro av 

sjuksköterskan, att mötet blir unikt och att en ömsesidighet mellan sjuksköterska och patient 

finns. Friberg och Öhlén (2010) menar att en ansvarsfull vårdrelation innefattar tre 

nödvändiga grundvillkor: respekt, förtroende och ömsesidighet. Respekt är en etisk princip, 

vilket är ett grundläggande moraliskt värde vilket andra moraliska värden utgår från. Respekt 

karaktäriseras av: behandla andra människor lika med ett eget värde, acceptera andra 

människor, en vilja att lyssna på andra människor, att förstå andra människor och deras 

situation samt att vara ärlig mot andra människor. Förtroende innefattar att patienten tror att 

sjuksköterskan kommer hjälpa hen, så att ett bra vårdresultat kan uppnås. Ömsesidighet 

innebär att patienten och sjuksköterskan tillsammans kommer fram till styrkor och behov hos 

patienten. För att kunna skapa ömsesidighet så krävs respekt mellan båda parter (ibid.). 

Sammanfattning 

Manliga sjuksköterskor utmanar i sitt dagliga arbete konstant den normativa syn på manlighet 

som finns i samhället, oavsett hur och om, de väljer att bekräfta sin identitet som man. Detta 

sker både i relation till arbetskamrater och patienter (Loughrey, 2008). 
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Hur manliga sjuksköterskor ser på sig själva, både utifrån könsidentitet och yrkesidentitet, 

samt hur de hanterar den könsrelaterade problematik som beskrivits ovan är viktiga områden 

för att förstå deras arbetssituation i ett kvinnodominerat yrke. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara man och sjuksköterska i hälso- och 

vård. 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie som baserades på vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ metod. En litteraturstudie innebär att litteratur systematiskt söks, 

granskas och sammanställs. Friberg (2012) skriver att en kvalitativ litteraturstudie fördjupar 

sig forskaren i individers erfarenheter, upplevelser, behov och förväntningar. En induktiv 

ansats valdes, vilket innebär att information objektivt samlades in kring det valda ämnet för 

att sedan sammanställas till ett resultat. Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka, skapa 

mening och förståelse i individens subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & 

Wengström, 2003). Den kvalitativa ansatsen fokuserar därmed på fenomen i sitt naturliga 

sammanhang där deltagaren själv beskriver sin syn på fenomenet. Med detta som 

utgångspunkt gavs en möjlighet att få en närmare beskrivning av att vara man och 

sjuksköterska i vården. 

Urval 
Urvalet innefattade vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Inklusionskriterierna för 

studien var kvalitativa artiklar som var publicerade mellan år 2000–2017 för att få fram svar 

på syftet. Artiklarna skulle belysa upplevelser att vara man och sjuksköterska i vården samt 

ha ett etiskt övervägande. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det en riktlinje för god 

medicinsk forskning om en artikel har med ett etiskt övervägande. De utvalda artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska då det är det språk som vanligen används inom forskning 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”, 

vilket innebär att artiklarna skulle vara granskade av personer oberoende till författaren men 
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personer som är insatta i ämnet. Syftet med detta var att öka artiklarnas trovärdighet (Olsson 

& Sörensen, 2013). Artiklarna begränsades till ”Journal Article” på PubMed och ”research 

article” i Cinahl. Inkluderade artiklar skulle belysa manliga sjuksköterskors upplevelser i 

omvårdnaden. Artiklar som innefattade sjuksköterskestudenter exkluderades då 

undersökningen omfattade sjuksköterskan i hälso- och sjukvården. 

Datainsamling 
För att få en tillfredställande omfattning av artiklar räcker det inte att basera urvalet från en 

databas utan sökningen bör kombineras med ytterligare en databas (Willman et al., 2016). 

Studiens artiklar söktes därför i de båda databaserna PubMed och Cinahl, vilka enligt 

Willman et al. (2016) är två av de största databaserna som innehåller forskning om hälso- och 

sjukvård. PubMed har ett kombinerat urval av omvårdnad och medicin och Cinahl inriktar sig 

på omvårdnad. För att öka kunskapen om databaserna bokades ett möte med en bibliotekarie 

på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek innan sökningarna utfördes i databaserna.  

 

Sökningarna utfördes genom ämnesords- och fritextsökning med MeSH-termer inom 

PubMed och Cinahl Headings inom Cinahl. Fritextsökning, vilken är ämnesordssökningens 

motsats, inkluderar alla referenser med de valda sökorden och det genererar en bredare 

sökning (Willman et al., 2016). Fritextsökning kan enligt SBU (2013) finna nya artiklar som 

ännu inte är indexerade med en MeSH-term, vilket kan ge kompletterande artiklar som inte 

hittades med ämnesordssökning. MeSH står för Medical Subject Headings och innehåller de 

kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i PubMed (Willman et al., 2016). 

Databasen MeSH söker efter den ordningsföljd som sökorden skrivs. Cinahl Headings är 

motsvarigheten till MeSH och används i Cinahl.  

 

I ämnesordsökningen i Cinahl användes sökorden: male nurse, experience, nursing, caring 

och i PubMed användes sökorden: nurses male, nursing, empathy. I fritextsökningen i Cinahl 

användes sökorden male nurses, experience, nursing, caring, gender och PubMed användes 

sökorden: nurses male, experience, nursing, caring, gender identity De olika sökorden 

kombinerades med den booleska termen AND, där orden först söktes var för sig och sedan i 

kombination med varandra genom att ha AND mellan sig. Den booleska termen AND 

används för att databasen ska ha minst ett utav sökorden från varje sökblock med i 

sökresultatet (SBU, 2013). Databassökningarna presenteras i bilaga 1.  
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I alla databassökningarna som ledde fram till artiklar valdes de artiklar som svarade mot 

syftet utifrån titelläsning ut. Abstracten lästes sedan igenom för att se om artiklarna matchade 

studiens syfte för att vidare i nästa steg granskas djupare genom fulltextläsning. 

Titlar och abstract lästes gemensamt och en diskussion fördes om de skulle inkluderas. 

Vidare lästes artiklarna enskilt i fulltext för att se om de fortfarande var relevanta för 

litteraturstudien. Totalt lästes 577 på abstractnivå och 43 i fulltext. Sexton av artiklarna som 

lästes valdes ut för kvalitetsgranskning. Polit och Becks (2012) flödesschema användes för 

tillvägagångssättet vid litteratursökningen (figur 1). 

 
                                                                         Förkasta 
                                                                           irrelevanta 
                                                                          artiklar 
 
 
Formulera              Planera              Söka efter,              Urskilja                                   Samman-         Granska         Analysera, 
syfte och                sökstrategi        identifiera och         relevanta           Läsa               fatta och           studierna        integrera, 
frågeställningar     (t.ex. välja         inhämta poten-         artiklar           artiklarna          överföra           kritiskt          söka efter 
                                databaser,        tiell rådata                                                                information                            teman 
                                identifiera                                                                                         från artiklarna                              
                                sökord)                   
                                                                                                                                                                 Förbereda 
                                           Dokumentera                                                                                                         syntes/ 
                                                         sökbeslut och                                                                                                          kritisk 
                                                         handlingar                                                                                                            granskning 
 
Figur 1: Flödesschema enligt Polit och Beck (2012). 
 

Kvalitetsgranskning 
Vid kvalitetsgranskningen av de funna artiklarna användes Forsberg och Wengström (2003) 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (bilaga 2). 

Bedömningsmallen visade ett systematiskt sätt att kartlägga artiklarnas uppbyggnad för att 

säkra kvalitet och innehåll till studien (ibid.). Efter granskning är det upp till författarna att 

avgöra om resultatet av kvalitetsgranskningen är användbart och trovärdigt. 

Bedömningsmallen är utvecklad för att kunna hjälpa sjuksköterskor att värdera forskning 

relaterat till deras yrkesutövning. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) förklarar att 

kvalitetsgranskning är en kritisk värdering av vetenskapliga artiklar. De sexton valda 

artiklarna kvalitetsgranskades var för sig för att sedan jämföra resultatet, vilket framhålls som 

ett trovärdigt sätt av Willman et al. (2011). 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning graderades artiklarna i tre olika kategorier; hög, medel 

och låg kvalitet. Ju fler antal positiva svar, från granskningsmallen i Forsberg och Wengström 
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(2003) som besvarades till studiens fördel, desto högre gradering fick artikeln av författarna. 

Forsberg och Wengströms (2003) kvalitetsgranskningsmall har arton frågor med 

svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Artikeln fick 1 poäng för varje ”Ja” och 0 poäng för varje 

”Nej”. Totalt kunde varje artikel erhålla max 18 poäng. Den totala poängsumman från 

artikeln räknades ihop och omvandlades till procent. Enligt Willman et al. (2011) kan poäng 

användas för att klassificera och sortera olika artiklar i grupper utefter kvalité. Poängen 

räknas sedan om till procent för att öka möjligheten att jämföra olika studier (Willman et al., 

2011). I den föreliggande studien räknades 80–100% som hög kvalité, 60–79 % som medel 

och 59 % eller lägre som låg kvalité. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades tre artiklar av 

sexton då de fick för låga poäng och inte höll förväntad kvalité. Av resterande tretton artiklar 

bedömdes tio ha en hög kvalité och tre ha medelkvalité. Alla artiklarna inkluderades i 

studien, då även de som hade medelkvalité enligt poängen höll god standard ändå. 

Artikelöversikten redovisas i bilaga 3.  

Analys 
Resultatet från de tretton utvalda artiklarna analyserades med en textanalys utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning för kvalitativ innehållsanalys. Det är ett 

arbetssätt som kännetecknas av att systematiskt och stegvist dela in data för att på ett lättare 

sätt identifiera mönster och teman, där målet är att beskriva specifika företeelser (Forsberg & 

Wengström, 2003). Artiklar i en litteraturstudie ska analyseras för att få fram det viktigaste ur 

artikeln (Olsson & Sörensen, 2013). Innehållsanalysen gjordes med en manifest 

abstraktionsnivå. Enligt Graneheim och Lundman (2012) handlar manifest nivå om det 

uppenbara, det synliga och skrivna ordet i text. Det innebär att hela texten ska läsas igenom 

upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Meningsenheter som rymmer information 

utifrån syftet ska plockas ut och kondenseras i syfte att korta ner texten men behålla 

innehållet. De kondenserade meningsenheterna ska kodas och grupperas i underkategorier 

och kategorier som återspeglar det centrala budskapet i data (ibid.).  

 

De tretton valda artiklarna lästes igenom noga flera gånger av båda författarna för att få en 

ökad inblick i alla artiklarnas innehåll. De meningar som motsvarade syftet med studien 

markerades med en märkpenna och bildade de meningsbärande enheterna. Även detta 

utfördes individuellt för att inte påverka varandra i valet av meningsenheter. Efter den 

enskilda genomläsningen och färgmarkeringen av de meningsbärande enheterna jämfördes de 

markerade meningarna tillsammans. De meningsenheter som inte markerades av båda 
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författarna markerades med en bläckpenna och diskuterades om de skulle användas eller ej. 

Detta resulterade i 196 meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna översattes 

från engelska till svenska med ett engelskt-svenskt lexikon och kondenserades, vilket innebär 

att meningsenheterna kortades ner men innehållsmässigt behöll texten samma innebörd. De 

kondenserade meningsenheterna skrevs ner i ett Word-dokument, skrevs ut och klipptes i 

textremsor. De utklippta kondenserade meningsbärande enheterna sorterades i olika högar 

beroende på innehåll. Varje meningsenhet kodades och utifrån koderna bildades ett 

övergripande tema samt underkategorier som blev de rubriker som användes i resultatet. 

Exempel på analysförfarande visas i bilaga 4. 

Etiska överväganden 
Innan litteraturstudien påbörjades, övervägdes etiska aspekter. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ska studien förhålla sig till Vetenskapsrådets riktlinjer, eftersom 

undersökningsfältet omfattar tidigare dokumenterad kunskap. De vetenskapliga artiklar som 

selekteras ska därför innehålla en noggrann beskrivning av etiska överväganden, samt fått 

tillstånd från en etisk kommitté (ibid.). Samtliga artiklar som har inkluderats i studien har 

redovisat detta (se bilaga 3) och resultatet i föreliggande studie har presenterats oberoende av 

författarnas åsikter, eftersom Forsberg och Wengström (2013) betraktar det som oetiskt.  

Resultat 
Resultatet av analysen svarar på syftet upplevelser att av att vara man och sjuksköterska i 

hälso- och sjukvård. Fokuset i resultatet ligger till största del på mannen som avvikande i sin 

roll som sjuksköterska och att detta genom samhällets normer och syn på kön och genus leder 

till en sexualisering av honom i hans professionella roll som sjuksköterska. Denna 

sexualisering har en stor påverkan på mötet mellan manliga sjuksköterskor och patienter och 

skapar problem i omvårdnadsarbetet. Resultatet redovisas i tre huvudkategorier och sju 

underkategorier och visas i figur 2. 
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Figur 2: Huvudtema, kategorier och underkategorier som framkommit från innehållsanalysen. 

Manliga sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet 
Kategorin beskriver manliga sjuksköterskors upplevelser av att inte bli accepterade i sin 

profession. Kategorin innehåller två underkategorier som beskriver hur män upplever sin 

yrkesroll som sjuksköterskor. 

Rädsla för att bli anklagad för sexuellt ofredande 

Manliga sjuksköterskor upplevde att det fanns en risk med att vårda eftersom de kunde 

misstänktas för sexuellt ofredande, då mäns omsorgsbeteenden skulle kunna missuppfattas 

som uttryck för sexuellt beteende (Evans, 2002; Fisher, 2009; Inoue, Chapman & Wynaden, 

2006). Som tidigare nämnts kunde manliga sjuksköterskor riskera att anklagas för att sexuellt 

utnyttja patienter vid intim omvårdnad vilket kunde hindra mötet. Detta skapade en känsla av 

sårbarhet hos de manliga sjuksköterskorna, oberoende av kön hos den vårdade patienten 

(Evans, 2002 & Harding, North & Perkins, 2008). I vårdandet ingår att röra vid patienter, 

dock upplevde manliga sjuksköterskor att det var svårigheter vid beröringen. Svårigheterna 

uppstod genom att beröring av kvinnor tolkades misstänksamt från de kvinnliga patienterna, 
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då den manliga sjuksköterskan ansågs ha en sexuell baktanke med beröringen (Evans, 2002; 

Inoue et al., 2006).  

 

Yngre manliga sjuksköterskor upplevde överlag att det kändes svårt att ge omvårdnad till 

patienter i samma ålder (Wittock & Leonard, 2003). Manliga sjuksköterskor upplevde mer 

obehag att utföra intimvård på yngre kvinnliga patienter än äldre, då de manliga 

sjuksköterskorna var medvetna om att det fanns en högre risk att intimvården kunde 

misstolkas som sexuell beröring av patienterna (Fisher, 2009; Inoue et al., 2006). De manliga 

sjuksköterskorna upplevde sig som sårbara vårdgivare och kände oro och ångest över 

situationer som krävde att de var ensamma med kvinnliga patienter, då ord skulle stå mot ord 

om patienterna skulle anklaga dem för olämpligt beteende eller sexuell misshandel (Evans, 

2002; Fisher, 2009; Harding et al., 2008).  

 

It´s my words against theirs (Evans, 2002, s. 444). 

 

Ibland tilläts inte manliga sjuksköterskor utföra intimvård på kvinnliga patienter 

utan att en kvinnlig kollega var med i rummet. Det framkom även att de manliga 

sjuksköterskorna upplevde det lättare att ge stödjande beröring till kvinnliga 

patienter än till manliga patienter. Kvinnliga patienter kunde de hålla i handen 

medan en manlig patient ofta bara fick en klapp på axeln, då det upplevdes som mer 

naturligt (Fisher, 2009). 

Manliga sjuksköterskor tvingas använda sig av strategier i omvårdnadsarbetet 

De manliga sjuksköterskornas medvetenhet om insinuationer om sexuellt avvikande beteende 

eller homosexualitet gjorde att de utvecklade strategier i omvårdnadsarbetet (Evans, 2002; 

Harding, 2007; Juliff, Russell & Bulsara, 2016). Manliga sjuksköterskor använde sig av 

varierande strategier i omvårdnadsarbetet för att hantera svårigheter som uppstod på grund av 

deras könstillhörighet (Evans, 2002; Fisher, 2009; Inoeu et al., 2006). Strategierna användes 

främst för att undvika att bli anklagade av kvinnliga patienter för sexuellt ofredande (Evans, 

2002; Inoue et al., 2006).  

 

I have to be careful what I´m doing… because of the possibility of 

somebody saying that I did something wrong, or rape, or I touched her 

wrong – that´s always there (Evans, 2002, s. 444).  
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En strategi är att när de manliga sjuksköterskorna kände sig obekväma i intimvården med 

kvinnliga patienter tryckte de undan sina känslor och bara fokusera sig på uppgiften för att 

inte visa för patienterna att de var obekväma i situationen. Detta medförde att patienterna inte 

påverkades negativt och därför inte kände sig obekväma (Inoue et al., 2006). En del manliga 

sjuksköterskor använde sig av humor som en strategi i omvårdnaden, då det hjälpte 

patienterna att slappna av och känna sig bekväma (Evans, 2002).  

  

Beröring är en viktig och intim kommunikation som kommunicerar känslor och kan 

misstolkas av mottagaren (Fisher, 2009). Manliga sjuksköterskor hade ständigt tanken på hur 

de vidrörde patienterna och använde endast fysisk beröring om det var absolut nödvändigt, då 

de ansåg att fysisk beröring lämpade sig bäst när andra personer befann sig i närheten (Evans, 

2002; Fisher, 2009; Harding et.al., 2008). Beröring kom inte alltid naturligt för de manliga 

sjuksköterskorna men de tyckte det kändes lättare med fysisk beröring av kvinnliga patienter 

om de byggt upp en bra vårdrelation till patienterna (Evans, 2002). 

 

Ytterligare en strategi för att bryta isen mellan den manliga sjuksköterskan och den kvinnliga 

patienten var att inte exponera utsatta områden på den kvinnliga kroppen. Denna strategi 

skulle hjälpa de kvinnliga patienterna att förstå att de manliga sjuksköterskorna inte hade 

något sexuellt intresse av dem (Evans, 2002; Fisher, 2009; Inoue et al., 2006). 

De manliga sjuksköterskorna hade även en strategi i omvårdnadsarbetet att tillfråga 

patienterna om de hade deras tillåtelse att utföra omvårdnaden samt att de förklarade exakt 

vilken omvårdnad som skulle utföras och hur de skulle utföra den (Fisher, 2009; Harding et 

al. 2008; Inoue et al., 2006).  

 

Flertalet av de manliga sjuksköterskorna hade som strategi att be en kvinnlig sjuksköterska 

att följa med in vid intim omvårdnad hos de kvinnliga patienterna för att 

omvårdnadssituationen skulle upplevas trygg för både patienterna och för den manliga 

sjuksköterskan. Den kvinnliga sjuksköterskan fungerade som ett slags förkläde och skyddade 

på så vis de manliga sjuksköterskorna genom att minimera dem från att misstänkas för 

sexuellt ofredande (Evans, 2002; Fisher, 2009; Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006). 

 

When I givet hat type of [intimate] care, I am always chaperoned (Inoue 

et al., 2006, s. 564). 
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Manliga sjuksköterskor uppger att de frågade sina kvinnliga sjuksköterskekollegor om de 

kunde ta över omvårdnad som innefattade intimvård för att på så vis minska missförstånd 

samt att avvisning kunde ske till följd av det. Vid vissa tillfällen har de manliga 

sjuksköterskorna utgett att de till och med väntat med omvårdnaden för att det inte fanns 

någon kvinnlig sjuksköterskekollega att tillgå (Evans, 2002; Harding et al.,2008; Inoue et al., 

2006).  

Fördomar mot manliga sjuksköterskor 
Denna kategori beskriver de fördomar om den manliga sjuksköterskan som finns bland 

patienter, övrig personal och i samhället. Kategorin beskriver hur de manliga 

sjuksköterskorna upplever de fördomar som finns gentemot dem i sin yrkesroll. 

 

Fördomar mot yrkesval 
Manliga sjuksköterskor upplevde att de inte blev accepterade som sjuksköterskor på grund av 

deras könstillhörighet, eftersom sjuksköterskan förväntades vara en kvinna av både kollegor, 

annan personal, patienter och närstående. Manliga sjuksköterskor upplevde att det fanns 

negativa åsikter om män i professionen hos patienter, övrig personal samt från samhället. De 

ansågs inte vara lämpliga för yrket och påmindes ofta om den stereotypa åsikten att 

sjuksköterskeyrket inte var ett manligt yrke (Inoue et al., 2006). 

 

…if you go into some female patients they say, ’I want a nurse’. ’Well I 

am a nurse’. ’No, I want a proper nurse’. ’Well what´s a proper 

nurse?’…And then they´ll say, ’Iwant a female nurse’ (Milligan, 2001, s. 

13). 

 

De manliga sjuksköterskorna önskade att bli erkända som sjuksköterskor och inte 

kategoriserade som ”manliga sjuksköterskor” (Rajacich, Kane, Williston & 

Cameron, 2013) då de ofta misstogs ofta som läkare av patienter (Inoue, Chapman 

& Wynaden, 2006; Juliff et al., 2016; Milligan, 2001) och fick ofta kommentarer 

som ”what´s a guy doing nursing” eller ”didn´t you want to be a doctor?” (Juliff et 

al., 2016). 
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Manliga sjuksköterskor antas vara homosexuella 

Omvårdnad och att vårda sågs som ett yrke för kvinnor. Detta innebar att manliga 

sjuksköterskor feminiserades och tillskrevs feminina egenskaper som påverkade synen på 

deras sexualitet som gjorde att de fick arbeta mot den allmänna synen att manliga 

sjuksköterskor är bögar eller homosexuella (Evans, 2002; Fisher, 2009; Harding, 2007; 

Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006). Manliga sjuksköterskor kände sig utsatta för 

påståenden om sexuell oanständighet i sin profession. De ville inte bli sedda som unika eller 

annorlunda, vilket gjorde att de upplevde att behov av att bekräfta sin heterosexualitet 

(Fisher, 2009; Juliff et al., 2016; Whittock & Leonard, 2003). 

 

There are some prejudices or opinions from people in society about men 

nurses that they are gay or homosexual. I think that is one of difficulties 

[in caring for women clients] (Inoue et al., 2006, s. 563). 

 

  

Feminiseringen av de manliga sjuksköterskorna bidrog till svårigheter vid omvårdnaden av 

manliga patienter, då de stämplade de manliga sjuksköterskorna som homosexuella. Den 

bidragande effekten blev att de manliga sjuksköterskorna antog ett homofobiskt uttryckssätt 

för att hävda sin heterosexualitet (Fisher, 2009; Harding, 2007). Yngre patienters syn på den 

manliga sjuksköterskan som homosexuell var vanligare än hos äldre patienter, vilket bidrog 

till att de manliga sjuksköterskorna upplevde det obekvämt att ge omvårdnad till den 

patientgruppen (Evans, 2002).  

 

För att komma bort från den stereotypiska bilden av omvårdnad var den manliga 

sjuksköterskan tvungen att producera många motsatta könsföreställningar, lite som att vara en 

kameleont (Fisher, 2009). Manliga sjuksköterskor växlade mellan att vara mer maskulina 

eller mer feminina i omvårdnaden beroende på patienternas könstillhörighet och kulturella 

bakgrund. Växlandet mellan att vara maskulin och feminin gjorde att de fick möta de åsikter 

som de misstänkte att patienterna hade, exempelvis att manliga sjuksköterskor är 

homosexuella och att de hade en sexuell baktanke. De varierade från att spela manlig till att 

agera homofob och använde homofobisk diskurs för att fördöma homosexualitet. Manliga 

sjuksköterskor var exempelvis mer maskulina i vårdmötet med manliga patienter och talade 

gärna om sin fru och sina barn eller samtalade om sport (Fisher, 2009; Kumpula & Ekstrnad, 

2009; Whittock & Leonard, 2003). 
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Förväntningar på maskulinitet 
Denna kategori beskriver vilka förväntningar som finns på den manliga sjuksköterskan. 

Kategorin innehåller tre underkategorier som beskriver manliga sjuksköterskors upplevelser 

av hur de förväntas vara. 

Manliga sjuksköterskor förväntas vara starka 

Manliga sjuksköterskor kände sig diskriminerade av sina kvinnliga sjuksköterskekollegor då 

de tilldelades arbetsuppgifter på grund av deras kroppsbyggnad. Maskulinitetens 

förknippning med fysisk styrka gjorde att de manliga sjuksköterskorna tilldelades 

arbetsuppgifter som uppfattades som fysiskt krävande, exempelvis att ta hand om fysiskt 

stora manliga helskötselpatienter eller att utföra tunga lyft (Evans, 2004; Milligan, 2001; 

Simpson, 2005). 

 

…because you´re a guy you´re going to get the lifting and the dragging 

and the hauling and all that stuff (Evans, 2004, s. 16). 

 

…all you got was male patients. And the room were stacked so that they 

were all totals [total care] … (Evans, 2004, s. 17). 

  

  

De manliga sjuksköterskorna upplevde också att de tillkallades för att ta hand om hotfulla 

patienter oftare än de kvinnliga sjuksköterskorna (Evans, 2004; Milligan, 2001; Whittock & 

Leonard, 2003).  

 

”Sometimes we are bracketed as, we´re the strong ones…we can sort 

that one out. An examlel, the drunk and the aggressive patient” 

(Milligan, 2001, s. 13). 

 

Manliga sjuksköterskor på en vårdavdelning hade erfarenheter av att de i situationer med 

hotfulla patienter eller patienter i konflikt använde sin fysiska styrka. De manliga 

sjuksköterskorna markerade sin styrka och auktoritet genom att använda kroppen, vilket 

förhindrade att våldsamma situationer uppstod. Kvinnliga sjuksköterskor löste vanligen 



 

20 
 

liknande problem genom att möta patienterna och lösa konflikten med samtal (Kumpula & 

Ekstrand, 2009). 

Manliga sjuksköterskor förväntas vara tekniskt kunniga 

Manliga sjuksköterskor bedrev mycket mer tid åt tekniska arbetsmoment än kvinnliga 

sjuksköterskor. Anledningen till detta var att de manliga sjuksköterskorna upplevde att det 

fanns en föreställning att de ville ägna sig tekniska arbetsuppgifter, då den stereotypiska 

uppfattningen var att de var bättre lämpade för dessa arbetsuppgifter än kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

…give it to a guy; he takes care of the technical things 

(Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005, s. 183).  

 

Detta medförde att de manliga sjuksköterskorna använde mindre arbetstid åt 

omvårdnadsarbete med patienterna trots att detta inte var deras önskan (Nilsson & Sätterlund-

Larsson, 2005). Kvinnor ansågs vara mer relationsorienterade och saknade mannens naturliga 

ambition till tekniskt kunnande. Eftersom samhällets bild av män och kvinnor återspeglas 

även i sjukvården så ses kvinnliga sjuksköterskor av många som mer naturligt lämpade för att 

möta patienten. Ett sådant påstående kunde tolkas som att det inte krävs någon akademisk 

utbildning för att möta patienten (Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005).   

Manliga sjuksköterskor förväntas inte vara ”mjuka” 

Det visade sig att det även fanns en skillnad mellan hur manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor uppfattar känslor hos patienter samt att kvinnliga sjuksköterskor 

passade bättre för att samtala med patienter om känslor. De manliga 

sjuksköterskorna menade att det inte var förväntat att de skulle visa känslor i 

samma utsträckning som kvinnliga sjuksköterskor, vilket tenderade till att de 

manliga sjuksköterskorna inte visade sina känslor på arbetet utan tog dessa med sig 

hem istället (Evans, 2002; Milligan, 2001). Kvinnliga patienter ansåg att kvinnor 

var bättre lämpade för sjuksköterskeyrket på grund av deras omtänksamhet och 

förmåga att stärka patienten, något som männen ansågs vara sämre på (Evans, 

2002; Milligan, 2001). Män anser att de kan vara lika vårdande som kvinnor 

(Whittock & Leonard, 2003). Generellt sett har dock män och kvinnor olika 

tillvägagångssätt i sitt vårdande. Trots att de manliga sjuksköterskorna inte var 
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eniga om vad som skiljde manliga och kvinnliga sjuksköterskor åt, så ansåg flertalet 

att kvinnliga sjuksköterskor använde mer fysisk kontakt än manliga sjuksköterskor 

(Evans, 2002; Milligan, 2002).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Orsaken till valet av en litteraturstudie med kvalitativ ansats var att en 

littertursammanställning kan bidra till en djupare förståelse (Willman et al., 2016) och 

sökningarna av vetenskaplig litteratur genererade också tillräckligt med material för att utföra 

en litteraturstudie. De artiklar som används belyste samtliga att vara man och sjuksköterska i 

vården på ett för syftet tillfredställande sätt, både problem- och kontextmässigt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) så fokuserar den kvalitativa ansatsen på att tolka och 

skapa mening i människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Människans upplevelser av 

exempelvis ett fenomen och förståelsen om detsamma betonas inom kvalitativ forskning 

(ibid.). En kvalitativ forskningsmetod är lämplig att använda när personers upplevelser ska 

studeras (Willman et al., 2016), vilket styrker valet av litteraturstudie. En empirisk studie 

hade kunnat användas men en littertursammanställning kan bidra till en djupare förståelse och 

vid sökningarna av vetenskaplig litteratur återfanns tillräckligt med material för ett utförande 

av en litteraturstudie. Enligt Olsson och Sörensen (2011) strävar de som utför en kvalitativ 

studie efter en förståelse av speciella förhållanden för att helhetsbilden ska bli så omfattande 

som möjligt, vilket också var en strävan i den föreliggande litteraturstudien. 

 

Litteraturstudien utfördes i de båda databaserna Cinahl och PubMed. Begränsningen till två 

databaser kan utgöra en nackdel för studiens resultat eftersom bredden på resultatet också 

begränsas. Enligt Willman et al. (2016) är Cinahl och PubMed två av de störst databaserna 

som erhåller forskning om hälso- och sjukvård, vilket gjorde att Cinahl och PubMed ansågs 

tillräckliga för denna litteraturstudie. I början av arbetet med litteraturstudien, så bokades en 

bibliotekarie i biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. Forsberg och Wengström (2016) 

skriver att ta hjälp av en bibliotekarie som känner till de olika databasernas struktur och 

indexeringssätt är att rekommendera, för att databassökningen ska bli så effektiv som möjligt. 

Bibliotekarien gick igenom sökningsförfarandet på nämnda databaser, detta för att öka 

kunskapen och fördjupa förståelsen av sökning av vetenskapliga artiklar. Mötet med 
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bibliotekarien resulterade i att sökningarna blev mer effektiva. Utan ett möte med en 

bibliotekarie hade inte samma kunskap erhållits om hur databaserna fungerar, vilket hade 

resulterat till en mindre effektiv sökningsprocess. 

 

Litteratursökningen genomfördes med fritextsökning och ämnesord från Cinahl Headings i 

Cinahl och MeSH i PubMed. Fritextsökning kan hitta nya artiklar som ännu inte är 

indexerade med en MeSH-term (SBU,2013), vilket kompletterar för de artiklar som inte 

hittas med ämnesordssökning. Svårighet upplevdes då MeSH-termerna inte alltid stämde 

överens med Cinahl Headings samt när sökningarna i respektive databas inte genererade i 

motsvarande sökresultat, vilket gjorde att sökkombinationerna fick justeras. Vid 

litteratursökningen återfanns en artikel i Cinahl vid ämesordsökning och tre artiklar hittades i 

PubMed. Vid fritextsökningen återfanns fem artiklar i Cinahl och en artikel i PubMed, vilket 

stärker det antagande SBU (2013) har om att sökmetoderna kompletterar upp för varandra. 

Sökord valdes som matchade syftet och vid databassökningarna kunde fler användbara 

sökord hittas. Först gjordes en enskild sökning av sökorden, sedan kombinerades de med den 

booleska operatorn AND. I sökningarna användes den booleska operatorn AND. Enligt 

Willman et al. (2011) är booleska sökoperatorer ord som kombinerar söktermer med 

varandra. Dessa booleska operatorer hjälper till att ringa in det mesta möjliga av den 

relevanta litteraturen och när sökningen riktas till ett avgränsat område blir resultatet mer 

positivt (ibid.). 

 

Artiklarna till studien skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2017 för att få fram 

tillräckligt med forskning inom det valda området. Eftersom det breda tidsspannet inte 

betraktas som aktuell data kan det ses som en nackdel. Synen på vad som är manligt och 

kvinnligt är begrepp som är i ständig förändring beroende på socialt, kulturellt och politiskt 

klimat, dessutom ses skillnader mellan olika länder och kulturer. Manliga sjuksköterskor i 

hälso- och sjukvården är ett ämne som kan upplevas vara känsligt och diskriminerande, därav 

inkluderades bara artiklar med ett etiskt övervägande i den föreliggande litteraturstudien. 

Majoriteten av de artiklar som hittades och samtliga artiklar som valdes ut, belyste att vara 

manlig sjuksköterska i vården. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska, enligt Willman 

et al. (2011) är engelska det språk som vanligtvis används inom forskning, trots att detta 

skulle kunna vara exkluderande för potentiellt relevanta artiklar. Ett annat kriterium var att 

artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”. Syftet med detta var att öka artiklarnas trovärdighet 
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även om det skulle kunna vara exkluderande eftersom artikelunderlaget troligtvis hade 

breddats.  

 

Artiklarna som valdes ut för litteraturstudien var inte enbart svenska, utan hade även sitt 

ursprung i Canada, Australien, England och Norge. Willman et al. (2011) menar att genom att 

inkludera artiklar från olika länder breddar perspektivet och stärker trovärdigheten. Dessutom 

innefattar artiklarna sjuksköterskor på olika avdelningar så som exempelvis förlossning, akut- 

och medicinavdelning. Eftersom det finns en blandning av olika länder i studien innebär det 

också att olika kulturer innefattas, vilket kan ha gjort att litteraturstudiens resultat kan ha 

blivit påverkat av ländernas kulturella syn på manliga sjuksköterskor. Enligt Olsson och 

Sörensen (2013) så innefattar begreppet män i vården de sociala och kulturella aspekterna på 

beteende och roller mellan män och kvinnor, således kan syftets begrepp, att vara manlig 

sjuksköterska i vården, appliceras oberoende av sjukvårdssystem och land.  

 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades genom Forsberg och Wengströms (2003) 

granskningsprotokoll, en bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Granskningsprotokollet 

ansågs väl svara för relevans och pålitlighet vad gäller kvalitén på de valda artiklarna. I 

litteraturstudien användes elva artiklar av hög kvalité och tre artiklar av medelhög kvalité. I 

kvalitetsgranskningen fick varje artikel 1 poäng för positivt svar och 0 poäng för varje 

negativt svar. Den totala poängsumman för varje artikel sammanställdes och omvandlades till 

procent, vilket Willman et al. (2011) fastställer att det ökar möjligheten för att jämföra olika 

studier samt att kvalitetsbrister pekas ut om man använder poängsystem. 

Kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt för att sedan bli föremål för jämförelserna och 

diskussion kring likheter och skillnader.  

 

Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2012) och deras beskrivning av 

innehållsanalys av kvalitativa artiklar. Analysen gjordes på en manifest abstraktionsnivå 

vilket handlar om det uppenbara, det synliga och skrivna ordet i text. Under 

innehållsanalysen valdes meningsenheter ut separat för att sedan diskuteras, på så sätt blev 

varje meningsenhet läst och validerad två gånger vilket säkerställde att alla meningsenheter 

av värde kom med i studien (ibid.). Följande fas innefattade översättning av 

meningsenheterna från engelska till svenska. För att undvika feltolkningar så användes ett 

engelskt-svenskt lexikon, trots det så kan viss tolkning ha förekommit relaterat till den 

mänskliga faktorn. 
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Efter översättning så kondenserades meningsenheterna, kodades och delades in i 

underkategorier och kategorier. Detta förfarande ledde till att meningsenheterna återigen 

granskades i syfte att belysa huvudsyftet. Under arbetets gång så har kategoriseringen gjorts 

om några gånger i syfte att optimera kategorierna. För att minimera risken för påverkan 

grundad på förförståelse och förutfattade meningar så har analysen och resultatarbetet först 

skett var för sig, för att sedan diskuteras och kritiskt granskas tillsammans. Resultatet 

kommer stärkas med citat då det ingår i en kvalitativ resultatredovisning (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Resultatdiskussion 

Manliga sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet 
Enligt Travelbee (1971) så är grunden för god omvårdnad kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. I resultatet sker kommunikationen inte enbart verbalt utan även 

genom kroppsspråk, handlingar och beröring, samt hur detta påverkar förmågan för den 

manliga sjuksköterskan att utveckla en relation. Resultatet visar tydligt på att detta inte är lätt 

varande man och sjuksköterska i vården. 

Det första huvudfyndet i resultatet belyser beröring, den beröring som oundvikligen 

uppkommer i omvårdnadsarbetet, specifikt gällande i relationen mellan manlig sjuksköterska 

och kvinnlig patient. Manliga sjuksköterskor säger sig se en risk att bli anklagade för sexuellt 

ofredande i och med behovet av att behöva beröra patienten i omvårdnadssituationen. Enligt 

Harding et al. (2008) så är beröringen av avgörande vikt i det vårdande mötet och är även en 

viktig del i relationen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee (1971) menar att 

sjuksköterskan är ansvarig för att utvecklingen av relationen och kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient men att det även krävs en ömsesidig interaktion mellan båda parter. 

När så sker leder detta till att roll och titel förlorar sin roll och båda parter når varandra på ett 

mänskligt plan.  

Resultatet visar på att verkligheten inte går hand i hand med teorin, då manliga 

sjuksköterskor i studien påtalar svårigheten att känna sig helt bekväm i omvårdnadsarbetet. 

Rädslan för potentiella risker och misstankar om att beröringen kunde tolkas som sexuellt 

ofredande, var som störst vid intimvård av yngre kvinnliga patienter. Detta i sig utvecklar sig 

till en situation som för omvårdnadsarbetet och utövningen av sjuksköterskeyrket som man, 

blir kontraproduktivt. 
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Resultatet visar även att män som arbetar som sjuksköterskor i vården har utvecklat strategier 

i sin omvårdnad av framförallt kvinnliga patienter för att möjliggöra en professionell relation. 

Travelbee (1971) menar att relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas genom fyra 

steg innefattande kommunikation, likheter som framhäver identiteten, utvecklande av empati 

och sympati genom känslomässigt engagemang. 

En av strategierna som redovisades är innehållandet av egna känslor och full fokus på 

omvårdnadsuppgiften. Detta leder till att den manliga sjuksköterskan själv visar sig oberörd 

av situationen vilket dämpar den kvinnliga patientens känsla av obekvämhet. En andra 

strategi som redovisar är att inte exponera mer hud eller kroppsdelar än nödvändigt i 

omvårdnadssituationen, en strategi ämnad för att den manliga sjuksköterskans intentioner inte 

är andra än ge omvårdnad. Tredje redovisade strategin var humor, även detta i ett lugnande 

och avväpnande syfte. Det faktum att den manliga sjuksköterskan behöver använda sig av 

strategier i syfte att påvisa att det i en omvårdnadssituation med en kvinnlig patient, är ett 

direkt resultat av de förutfattade meningarna om mäns olämplighet i vården. 

Fördomar mot manliga sjuksköterskor 

Enligt Lupton (2000) förknippas män med rollen som familjeförsörjare och kvinnor med 

moderskapet och vårdandet. Vidare visar Lupton (2000) att män som arbetar inom 

traditionellt kvinnliga yrken har rädslor av att bli feminiserade av att arbeta med kvinnor och 

att bli stigmatiserade som feminina och/eller homosexuella genom associationen med kvinnor 

eller genom arbetsuppgifter som förknippas med det kvinnliga. Resultatet visar också att 

manliga sjuksköterskor upplever en känsla av att inte bli accepterade som sjuksköterskor och 

att de istället ofta misstogs för läkare enbart på grund av sin könstillhörighet. Enligt Connell 

(2008) så upplever manliga sjuksköterskor att den stereotypa synen på sjuksköterskeyrket och 

dess olämplighet för män, ständigt gör sig påmind, detta då samhället, kollegor och patienter 

konserverar synen på att sjuksköterskan förväntas vara en kvinna. Denna ofta stereotypa syn 

på sjuksköterskeyrket genomsyrar även populationen i stort och de manliga sjuksköterskorna 

fick ofta höra kommentarer om sin olämplighet och att sjuksköterskeprofessionen inte var ett 

manligt yrke. Den ökande genusexlusivitet inom sjukvårdsprofessionen som O´Lynn (2004) 

menar skapar en potentiell diskriminering av män som arbetar inom vården och är fortfarande 

pågående.  

I ett försök att flytta fokus från att bli misstänkliggjord och ifrågasatt i sin roll som manlig 

sjuksköterska så visar resultatet på att män som arbetar som sjuksköterska i vården försöker 

att motverka sin manlighet och producera könsföreställningar. Detta görs genom att växla 
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mellan att vara maskulina och feminina, be en kvinnlig sjuksköterska att utföra omvårdnaden 

på kvinnliga patienter eller att framhäva sin heterosexualitet genom att prata om sport eller 

fru och barn. 

Förväntningar på maskulinitet 

Resultatet visar att det finns skillnader i tillvägagångssättet i omvårdnaden mellan män och 

kvinnor som arbetar som sjuksköterskor. Skillnaderna handlar primärt om användandet av 

fysisk kontakt med patienten, där flertalet kvinnliga sjuksköterskor ansåg att de använde sig 

av mer fysisk kontakt än sina manliga kollegor, samt att de kvinnliga sjuksköterskorna var 

bättre lämpade för samtal med patienter av emotionell karaktär. I en studie av O’Lynn och 

Krautscheid (2011) så påvisades det att patienterna upplevde att de manliga sjuksköterskorna 

ofta bad om lov innan de påbörjade vård som krävde beröring, något som de kvinnliga 

sjuksköterskorna oftast inte gjorde (ibid.). Däremot visar resultatet att manliga sjuksköterskor 

ansåg att män är lika vårdande som kvinnor. Enligt Travelbee (1971) är sjuksköterskan 

ansvarig för utvecklingen av relationen och kommunikationen med patienten för att utveckla 

relationen mellan sjuksköterska och patient mot att roller och titlar försvinner och 

mänskligheten når fram till varandra (ibid.). 

 

Resultatet pekar tydligt på behovet av en genomgripande attitydförändring och normalisering 

i synen på män som arbetar som sjuksköterskor och en del i detta är att bemöta manliga 

sjuksköterskor som enbart sjuksköterskor och inget annat. Resultatet pekar också på att en 

könsneutralisering av yrkestiteln sjuksköterska vore eftersträvansvärt då detta skulle bidra till 

att fokus låg på sjuksköterskans profession och omvårdnad och inte på könstillhörigheten. 

Slutsats 
Resultatet från den föreliggande litteraturstudien belyser en tydlig och allvarlig problematik i 

hur det är att vara man och sjuksköterska i vården. Efter att ha varit ett totalt kvinnodominerat 

yrke i historiskt perspektiv, så är männen nu på väg in i sjuksköterskeyrket. Många 

förutfattade meningar och dömande åsikter finns såväl inom vården som i samhället. Män 

som arbetar som sjuksköterskor i vården får många gånger klä skott för att sjuksköterskeyrket 

är ett kvinnligt yrke. När det kommer till förmågan och viljan att vårda och ge omvårdnad så 

finns ingen könsbunden skillnad mellan män och kvinnor det handlar om professionalism inte 

om kön. Problemet ligger inte enbart hos hälso- och sjukvården utan är ett problem som har 
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sitt ursprung och sin bas i det globala samhället, som enbart kan lösas genom genomgripande 

strukturella och kulturella attitydförändringar.  

För att sätta situationen i ett större perspektiv så får man idag, i Sverige, inte välja bort en 

sjuksköterska på grund av hudfärg eller etnicitet men det är helt accepterat att välja bort en 

sjuksköterska som är man. 

 

Resultatet visar att det finns svårigheter med att vara man och sjuksköterska, i vissa länder 

mer uttalat än i andra. I Sverige har vi kommit en bra bit på vägen med att fullt ut acceptera 

män som arbetar som sjuksköterskor men globalt ser det värre ut. Detta gör att vidare 

forskning inom området såsom inventering av omfattningen och letande efter modeller för att 

lösa problemet verkligen bör uppmuntras. 

Självständighet  
Litteraturstudien har genomförts gemensamt och med separata moment av Johanna Ekberg 

och Johan Westermark. Artiklar har sökts enskilt och kvalitetsgranskningen har gjorts 

tillsammans, likaså urvalet gjordes tillsammans. Ur artiklarna extraherades meningsenheter 

enskilt för att sedan tillsammans jämföra och diskutera dessa. Kvalitetsgranskningen gjordes 

även den först separat, för att sedan tillsammans diskutera utfallet och befästa kvalitén på de 

utvalda artiklarna. Övrigt arbete samt textarbete har gjorts tillsammans. Det är både Johannas 

och Johans uppfattning att det gemensamma arbetet är jämnt fördelat och att det har fortlöpt 

utan problem.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl Headings 

Sökdatum Sök- 
ID  

Heading Träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

180130 S1 Male nurse 2167 - - - 

180130 S2 Experience 
(job 
experience) 

10 687  - - - 

180130 S3 Nursing 
(som 
nyckelord) 

 616 400 - - - 

180330 S4 Caring 7603 - - - 

180130 S5 S1 AND S2 
AND S3 

32 32 0 0 

180330 S6 S1 AND S2 
AND S3 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
research article 

17 17 4 2 

180130 S7 S1 AND S2 
AND S4 

28 28 0 0 

180130 S8 S1 AND S2 
AND S4 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
research article 

16 16 5 0 

 
 
Sökningar i Cinahl med fritext 

Sökdatum Sök-
ID 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

180130 S1 Male nurse 2748 - - - 
180130 S2 Experience  250 807 - - - 
180130 S3 Nursing  616 926 - - - 
180130 S4 Caring 35 535 - - - 
180130 S5 S1 AND S2 

AND S3 
54 54 0 0 

180130 S6  S1 AND S2 
AND S3 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
reaearch 
article 

29 15 5 3 

180130 S7 Gender 91 828 - - - 
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180130 S8 S1 AND S2 
AND S7 

118 118 0 0 

180130 S9 S1 AND S2 
AND S7 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
resaerch article 

69 25 10 4 

180130 S10 S1 AND S8 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
research article 

82 23 5 1 

180130 S11 S1 AND S3 
AND S7 
Begränsningar: 
English 
language, 
peer-reviewed, 
research article 

7 7 4 1 

 
 
Sökningar i PubMed MeSH 

Sökdatum Sök-
ID 

MeSH Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

180131 S1 Nurses male 1344 - - - 
180131 S2 Nursing  241 156 - - - 
180131 S3 Empathy 16 092 - - - 
180131 S4 S1 AND S2 

AND S3 
13 13 4 1 

180131 S5 S1 AND S2  
Begränsningar: 
English 
language 

126 11 6 3 

 
 
 
 
Sökningar i PubMed Fritext 

Sökdatum Sök- 
ID 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

180131 S1 Nurses male 33 237 - - - 
180131 S2 Experience  390 472 - - - 
180131 S3 Nursing  352 311 - - - 
180131 S4 Caring 41 872 - - - 
180131 S5 S1 AND S2 

AND S3 
Begränsingar: 
Journal article, 
English 
language 

3406 - - - 

180131 S6 S1 AND S2 
AND S4 

568 150 0 0 
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Begränsningar. 
Journal article, 
English 
language 

180131 S7 Gender 
indentity 
Begränsningar: 
Journal article, 
English 
language 

8249 - - - 

180417 S8 S1 AND S2 
AND S7 

68 68 3 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Checklista för kvalitativa artiklar*  

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja ∙ Nej ∙ 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja ∙ Nej ∙ 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.................................................................. 

Vilken urvalsmetod användes?  

∙ Strategiskt urval 

∙ Snöbollsurval  

∙ Teoretiskt urval  

∙ Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

.................................................................. 

.................................................................. 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja ∙ Nej ∙ 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?  

Ja ∙ Nej ∙ 
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Beskriv: 

.................................................................. 

.................................................................. 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

.................................................................. . 

Ange datainsamlingsmetod:  

∙ ostrukturerade intervjuer  

∙ halvstrukturerade intervjuer  

∙ fokusgrupper ∙ observationer  

∙ video-/bandinspelning  

∙ skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja ∙ Nej ∙ 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.................................................................. 

Ange om:  

∙ teman är utvecklade som begrepp  

∙ det finns episodiskt presenterade citat  

∙ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

∙ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. 

.................................................................. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja ∙ Nej ∙ 
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Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja ∙ Nej ∙ 

E. Utvärdering Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Finns risk för bias?  

Ja ∙ Nej ∙ 

Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja ∙ Nej ∙ Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja ∙ Nej ∙ 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod 

 
Urval Kvalitet 

Evans, J.A. 
 
År 2002. 
 
Kanada. 

Cautious caregivers: gender stereotypes 
and the sexualization of men nurses´ 
touch. 
 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
 
 

8 manliga sjuksköterskor från Kanadas 
sjuksköterskeregister. 
 

Medel. 

Evans, J.A. 
 
År 2004. 
 
Kanada. 

Bodies matter: Men, Masculinity, and 
the Gendered Division of Labour in 
Nursing. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 
som utfördes i två omgångar 
1998. 

8 manliga sjuksköterskor. Medel. 

Fisher, M.J. 
 
År 2009. 
 
Australien. 

”Being a Chameleon”: labour process 
of male nurses performing bodywork. 
 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
 
 

21 manliga sjuksköterskor. 
 

Hög. 

Harding, T. 
 
År 2007. 
 
Norge. 

The construction of men who are 
nurses as gay. 

Data samlad från redan 
existerade texter om män, 
omvårdnad och maskulinitet 
samt semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor. 

18 män från Nya Zeeland. Hög. 

Harding, T., North, 
N., & Perkins, R. 
 
År 2008. 
 
Nya Zeeland. 

Sexualizing men´s touch: Male nurses 
and the Use if Intimate Touch in 
Clinical Practice. 

Kvalitativ studie med 
djupgående semistrukturerade 
intervjuer. 

18 manliga sjuksköterskor. Hög. 

Inoue, M., Chapman, 
R., & Wynaden, D. 
 
År 2006. 
 
Australien. 

Male nurses´ experiences of providing 
intimate care for woman clients. 
 
 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
 
 

12 manliga sjuksköterskor. Kriterierna för att 
delta var att de arbetat minst 5 år samt att de 
hade utfört intimvård på kvinnliga patienter. 
 
 

Hög. 
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Juliff, D., Bulsara, C., 
& Russell, K. 
 
År 2016.  
 
Australien. 

Male or Nurse what comes first? 
Challenges men face on their journey 
to nurse registration. 

Kvalitativ longitudinell studie.  9 nyutexaminerade manliga sjuksköterskor. 
 

Hög. 

Kumpula, E., & 
Ekstrand, P. 
 
År 2009. 
 
Sverige. 

Men and Masculinities in Forensic 
Psychiatric Care: An Interview Study 
Concerning Male Nurses´ Experiences 
of Working with Male Caregivers and 
Male Patients. 

Innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman. 

6 manliga sjuksköterskor från två psykiatriska 
avdelningar. 
 

Hög. 

Milligan, F. 
 
År 2001. 
 
Storbritanien. 

The concept of care in male nurse 
work: an ontological hermeneutic study 
in acute hospitals. 

Kvalitativ studie med ontologisk 
hermeneutisk analys. Vald 
vårdsituation av informanterna 
som de reflekterade kring och 
följdes upp med 
semistrukturerade intervjuer. 
Samt litteratur kring 
omvårdnad. 
 
 

8 manliga sjuksköterskor med minst ett års 
erfarenhet. 
. 

Medel. 

Nilsson, K., & 
Sätterlund-Larsson, 
U. 
 
År 2005. 
 
Sverige. 

Conceptions of gender – a study of 
female and male head nurses´ 
statements. 

Kvalitativ studie med tematiska 
intervjuer om maskulinitet, 
femininet och ledarskap. 
 
 

18 manliga chefssjuksköterskor och 18 
kvinnliga chefssjuksköterskor. 
 

Hög. 

Rajacich, D., Kane, 
D., Wiliston C., & 
Cameron, S. 
 
År 2013. 
 
Canada. 

If They Do Call You a Nurse, It Is 
Always a “Male Nurse”: Experiences 
of Men in the Nursing Profession. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 

16 manliga sjuksköterskor. Hög. 

Simpson, R. 
 

Men discussing women and women 
discussing men: Reflexivity, 

Kvalitativ studie. 16 manliga sjuksköterskor och 8 kvinnliga 
sjuksköterskor. 

Hög 
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År 2011. 
 
Australien. 

transformation and gendered practice 
in the context of nursing car. 

Whittock, M., & 
Leonard, L. 
 
År 2003. 
 
Storbritannien. 

Stepping outside the stereotype. A pilot 
study of the motivations and 
experiences of males in the nursing 
profession. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
 
 

42 manliga sjuksköterskor. 
 

Hög. 
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Bilaga 4 Analysförfarande 
Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

To overcome the 
gendered idea of 
nursing, male nurses 
had to produce many 
counter oppositional 
gender performances. 

För att komma över 
den könsbestämda 
idén i omvårdnad, var 
manliga 
sjuksköterskor 
tvungna att producera 
många motsatta 
könsföreställningar. 

Manliga 
sjuksköterskor 
använder 
könsföreställningar 
för att överkomma 
den könsbestämda 
omvårdnaden. 

Manliga 
sjuksköterskor 
använder motsatta 
könsföreställningar. 

Manliga 
sjuksköterskor antas 
vara homosexuella. 
 

Fördomar mot 
manliga 
sjuksköterskor 

When caring for men, 
most informants 
stated that they 
perform in ways that 
ensured that they 
were identified as 
heterosexuals by 
performing in a way 
that represented a 
culturally dominant 
masculinity. 

Vid omvårdnaden av 
män berättade 
deltagarna att de 
uppträdde på ett sätt 
så att de säkerställde 
sin heterosexualitet 
genom att agera på 
ett sätt som 
representerade 
kulturellt- dominant 
manlighet. 

Vid omvårdnad av 
män visade 
deltagarna sin 
heterosexualitet 
genom att uppträda 
kulturellt dominant 
maskulint. 

Heterosexualitet 
visas genom 
maskulint uppträde. 

It was not uncommon 
for married 
informants to talk 
about their wives or 
children as a ploy to 
be identified as 
heterosexuals. 

Det var inte ovanligt 
att gifta deltagare 
pratade om sina fruar 
och barn som ett 
knep för att bli 
identifierade som 
heterosexuella. 

Gifta deltagare pratar 
om familjen för att 
identifieras som 
heterosexuella. 

Viktigt att 
identifieras som 
heterosexuell. 
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They admitted to 
using homophobic 
discourse to 
denounce 
homosexuality. 

De erkände att de 
använde homofobisk 
diskurs för att 
fördöma 
homosexualitet. 

De använde 
homofobisk diskurs 
för att fördöma 
homosexualitet. 

Viktigt att fjärma sig 
från homosexualitet. 

 
 


