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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag utgörs enbart elva procent av den totala mängden legitimerade 
sjuksköterskor av män, vilket gör dem till en klar minoritet. Sjuksköterskeyrket har ur ett 
historiskt perspektiv länge setts som kvinnornas arbete och de egenskaper en god 
sjuksköterska bör besitta är attribut som tillskrivs kvinnor. Majoriteten av 
omvårdnadsforskning görs idag vanligtvis ur ett könsneutralt perspektiv eller med fokus på 
kvinnornas upplevelser, varpå det finns ett stort intresse av att undersöka männens 
upplevelser av att verka inom det kvinnodominerade sjuksköterskeyrket. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att arbeta som sjuksköterska 
inom hälso- och sjukvård. 
Metod: Vald metod var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Valda artiklar 
kvalitetsgranskades enligt en modifierad version av Willman et al. (2006) protokoll för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod. Studien baserades på 8 artiklar, vilka 
genomgick en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) modell av en 
manifest innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fem huvudkategorier: upplevelser av samhällets 
stereotypiskt tänkande, upplevelser om prioriteringar på arbetsplatsen, upplevelser av att 
vårda patienter av motsatt kön, upplevelser av utanförskap samt upplevelser av att erhålla 
fördelar, samt tre underkategorier: yrkesroll, kompetens och sexualitet, som samtliga föll in 
under samhällets stereotypiska tänkande. De manliga sjuksköterskorna upplevde att 
samhällets genussyn påverkade deras upplevelser av yrket och att många av de svårigheter de 
kunde möta var på grund utav förutfattade meningar och stereotypiskt tänkande, men även att 
deras könstillhörighet medförde vissa fördelar.  
Slutsats: Resultatet tyder på att männen upplever både för och nackdelar med att arbeta inom 
det kvinnodominerade sjuksköterskeyrket och samhällets syn på genus spelar en central roll 
för upplevelsen.  
 
Nyckelord: Genus, manliga sjuksköterskor, upplevelser. 
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Inledning 
Socialstyrelsen (2012) konstaterar att endast elva procent av den totala mängden legitimerade 

sjuksköterskor utgörs av män . Robertsson (2003) påpekar att bristen på män inom vård och 

omsorg är tydligt uppmärksammad samt att det finns förhoppningar om att en ökad andel 

män inom yrket skulle bidra till ökad status och ökad lön. Socialstyrelsen (2012) kan påvisa 

att antalet utfärdade legitimationer till manliga sjuksköterskor på senare år har ökat. Enligt 

Evans (1997a) är det i och med den ökade andelen manliga sjuksköterskor högst relevant att 

undersöka deras upplevelser av yrket. Yrken som kopplas samman med en vårdande identitet 

har sedan länge haft en kraftig genusmärkning och stora delar av det vårdande arbetet 

förknippas med femininitet och kvinnor (Ekstrand, 2010). Enligt Robertsson (2003) bryter de 

manliga sjuksköterskorna mot de traditionella föreställningarna som finns om yrket samt de 

rådande föreställningarna som finns gällande maskulinitet, vilket medför att åtskiljandet av 

könen framställs ännu tydligare. Till följd av minoriteten i yrkesgruppen samt de 

förväntningar och uppfattningar som finns strävar de manliga sjuksköterskorna efter att 

upprätthålla och hävda sin maskulinitet (Jordfeldt, 2010; Robertsson, 2003).  Detta uppnås 

exempelvis genom att verka inom de mer maskulina specialiteterna såsom akutsjukvård, 

intensivvård eller teknikintensiva områden (ibid.). Määttä och Öresland (2009) påpekar att 

samhället tilldelar män och kvinnor olika egenskaper enligt dagens rådande stereotyper, 

vilket enligt Ekstrand (2005) påverkar mycket av det som sker i samhället idag, däribland 

vården. Enligt Robertsson (2003) grundar sig de upplevda eller tolkade skillnaderna mellan 

män och kvinnor i olika föreställningar och idéer, vilket har ett direkt inflytande på personens 

yrkesmässiga identitetsskapande. Evans (1997a) uppmärksammar att männens upplevelser av 

sjuksköterskeyrket skiljer sig markant från kvinnornas.  Johansson och Hovelius (2004) 

poängterar dessutom att omvårdnadsforskning tidigare har inriktat sig främst på kvinnornas 

situation, varpå det är av stort intresse att undersöka de manliga sjuksköterskornas 

upplevelser av att verka inom det kvinnodominerade sjuksköterskeyrket.  
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Bakgrund 

Sjuksköterskeyrket 
Florence Nightingale startade den första sjuksköterskeutbildningen i England, vilket är en av 

de främsta anledningarna till att sjuksköterskeyrket präglats till något kvinnodominerat 

(Martinsen 2003). Faktum är att dock att innan Florence Nightingales tid hade männen i 

många kulturer varit de som främst tog hand om andra individer, exempelvis medicinmännen 

i byar och munkar i kloster (Docks, Stewarts & Seymers, 1965). Då Krimkriget bröt ut i 

England 1854 var den dåvarande krigsministern av åsikten att kvinnor inte hade med krig och 

krigssjukvård att göra, men då de män som utbildats till sjukvårdare inte var tillräckligt 

många för att kunna ta hand om alla sjuka och skadade vände han sig till Nightingale för 

hjälp. Nightingale tog då med sig 40 kvinnliga sjuksköterskor och begav sig österut för att 

hjälpa till (ibid.). Nightingale har haft en betydande roll för formandet av sjuksköterskeyrket 

och hon drev det biologiska särartstänkandet till sin spets då hon ansåg att varje kvinna var 

född till sjuksköterska (Ekstrand, 2010). Nightingale (1860) påpekade att varje kvinna någon 

gång i livet varit ansvarig för en annan människas hälsa och att kvinnan därmed var ämnad 

till att vara sjuksköterska. Det kan verka orimligt att hänvisa till de normer som existerade 

och verkade under 1800-talet, men enligt Eriksson (2002) formas sjuksköterskornas 

identiteter fortfarande av dessa ideal.  

Den manliga sjuksköterskan 
I föreliggande studie kommer begreppet manliga sjuksköterskor användas, med detta avses då 

det biologiska könet män och inte kvinnor som besitter manliga attribut. Nordberg (2003) 

påpekar att männen genom sin könstillhörighet blir mer synliga på en sjukvårdsavdelning 

jämfört med kvinnorna och att männen genom sin könskategorisering kommer att särskilja 

sig från kvinnorna trots att många likheter finns. I en studie av Fischer (1999) framkom att 

det inte fanns någon uppenbar skillnad mellan de egenskaper manliga respektive kvinnliga 

sjuksköterskor ansåg sig besitta. Båda könen tyckte sig ha både manliga och kvinnliga 

personlighetsdrag, men de manliga dragen dominerade hos männen och vice versa. Enligt 

Bem (1981) är självständighet, dominans, kraftfullhet, risktagande, en stark personlighet och 

bestämdhet attribut som anses vara maskulina och gärna tillskrivs män. Jorfeldt (2010) 

poängterar även att män förväntas vara framstående gällande teknisk kompetens och 
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känslomässig avskärmning i problemlösningssituationer. Wingfield (2009) påpekar att den 

manliga sjuksköterskan ställs inför svårigheter då den generella åsikten är att en bra 

sjuksköterska besitter många av de attribut som tillskrivs den kvinnliga könsrollen såsom 

empati, omsorg och fostran. Detta faktum innebär att många anser att män inte är lämpade att 

verka inom hälso- och sjukvård (ibid.). Majoriteten av männen inom hälso- och sjukvård 

söker sig bort från nära omvårdnadsarbete och områden där det ofta påträffas, t ex 

äldreomsorg (Jorfelt, 2010). Ekström (1999) beskriver att de manliga sjuksköterskorna 

skyddar den manliga identiteten genom att undertrycka feminina element, och därmed 

undvika och förskjuta beteenden och känslor som direkt kopplas till kvinnor och femininitet. 

Kvande (2002) poängterar att männen genom att framhäva sina maskulina drag erhåller 

positioner de anser stämma bättre överens med sin könstillhörighet. Ekstrand (2010) styrker 

detta, då han påpekar att männen till följd av sjuksköterskeyrkets historiska koppling till 

femininitet och kvinnor, särbehandlas positivt och tenderar att ta genvägar upp i hierarkin 

samt blir tilldelade mer statusfyllda arbetsuppgifter. Carlsson och Bergknut (1988) påvisade 

att närmre hälften av de manliga sjuksköterskorna som deltog i studien var fackligt aktiva och 

satt i fackliga styrelser på central eller lokal nivå och hela 76 % var eller hade varit 

avdelningsföreståndare.  

 

Media har i dagens samhälle stort inflytande på den generella synen på genus då TV-serier 

och filmer utspelade i sjukhusmiljö målar upp fiktiva ideal som skapar föreställningar om de 

attribut manliga sjuksköterskor besitter (Ekstrand, 2010; Stanley, 2012). Männen är i detta 

fall sällan framstående och när de väl är delaktiga framhålls främst akutsjukvård som förebild 

(Ekstrand, 2010). Stanley (2012) påvisar i sin studie att manliga sjuksköterskor i filmer 

framställs på ett negativt vis genom att porträtteras som moraliskt depraverade, feminina och 

inkompetenta. 

 

Ekstrand (2010) anser att föreställningarna kring de manliga sjuksköterskorna uppstår som ett 

resultat av att de är i minoritet och på så vis hamnar i rampljuset. Enligt Nordberg (2003) 

knyts många förväntningar till de män som väljer en karriär inom hälso- och sjukvård och 

dessa förväntningar bidrar till att könstillhörigheten framhävs ännu tydligare då de inte bara 

blir arbetstagare, utan även manliga arbetstagare.  
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Genus 

Genus är ett brett begrepp som innefattar många olika spektra, såsom könsrelationer och 

maktförhållanden mellan könen, men det kan enklast sammanfattas som den sociala 

skillnaden mellan män och kvinnor (Dahlborg - Lyckhage & Eriksson, 2010). Inom 

genusforskning görs en åtskillnad mellan biologiskt kön och socialt kön (Määttä & Öresland, 

2009; Johansson & Hovelius, 2004). Johansson och Hovelius (2004) samt West (1993) 

förklarar att det sociala könet är den identitet som byggs av samhälle samt kultur och 

beskriver hur det är att vara man eller kvinna i ett samhälle. Det biologiska könet betraktar de 

skillnader som finns i kromosomer och yttre könskaraktäristika attribut hos mannen och 

kvinnan (ibid.). Stoller (1968) gör en tydlig åtskillnad mellan det biologiska könet och det 

sociala könet då han förklarar att de flesta människor infaller under två separata 

normalfördelningskurvor, där den ena representerar det manliga och den andra representerar 

det kvinnliga. Genus är då den mängd maskulinitet och femininitet som finns i en person och 

det är tydligt att det finns en kombination av båda i människor, dock besitter den typiskt 

manliga individen en större mängd maskulinitet och den typiskt kvinnliga individen en större 

mängd femininitet (ibid.). Begreppet genus är inte konstant utan är föränderligt över tid och 

människans livstid (Ekstrand, 2005). Enligt Vetenskapsrådet (2004) definieras genus som en 

social och kulturell konstruktion som skapas genom ett kontinuerligt samspel mellan 

strukturella förhållanden relaterade till manligt och kvinnligt. Som struktur är genus ett 

begrepp för hur kön knyts till makt såsom privilegier i samhället (ibid.). Den moderna 

medicinska forskningen och vårdvetenskapen har sedan länge präglats av tanken att 

vårdpersonal är neutral och opartisk, kön har betraktats som irrelevant och ovidkommande 

(Öhman, 2005). Genuskoll syftar till att bryta dessa tankegångar och eftersträvar att öka 

insikten om att samhällets syn på genus präglar mycket av vad som sker i vården (Määttä & 

Öresland, 2009). Stereotypiska uppfattningar om hur män bör vara påverkar individen och på 

sikt även bemötandet av patienter och således även vårdkvalitet och patientsäkerhet (ibid.). 

Jorfeldt (2010) poängterar att olikheter emellan män och kvinnor uppstår till följd av deras 

positioner och verksamheter samt de värderingar av kön som finns i det samhälle vi lever i. 

Således är de skillnader som kan upplevas mellan könen ett resultat av socialt konstruerade 

processer och förväntningar.  

 

I en teori av Hirdman (2001) påpekar hon att det bland män generellt finns en nervositet i att 

inte kunna leva upp till maskulinums första lag, vilken lyder: ”Att vara man är att inte vara 
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kvinna.”(s. 56). Hirdman (2001) uppmärksammar asymmetrin emellan könen då hon påpekar 

att det är männen som gör kvinnorna och inte tvärtom. Fortsatt redogör hon för att enkönade 

situationer är idealiska för produktionen av genus och ju mer män är tillsammans med andra 

män, eller kvinnor tillsammans med andra kvinnor, desto tydligare formas en sorts 

idealtypisk man eller kvinna (ibid.). Hirdman (2001) redogör för maskulinums andra lag som: 

”Att vara man, däremot, är att vara normbärare”. (s. 62), vilket är en företeelse som män tvingas 

förhålla sig till, medvetet eller omedvetet. Genom att benämna männen som normbärare ges 

de en omständighet att förhålla sig till, vilket skapar såväl förpliktelser och ansvarsområden 

som privilegier (ibid.). Hirdman (2001) diskuterar hur de kvinnor som bryter 

genusarbetsdelningens tabu erhåller beröm för detta. Om männen däremot ska utföra 

kvinnojobb ska det ske under former som tydligt bevisar att det inte handlar om bestraffning, 

hån eller förnedring, vilket enklast sker genom en förvandling av arbetsområdet eller 

arbetsuppgiften. Då män verkar inom kvinnojobb och gör kvinnosaker, ska dessa områden 

och saker anpassas efter dem, men då kvinnor ger sig in på manliga områden är det hon som 

måste anpassa sig efter omständigheterna (ibid.).  

Hälso- och sjukvård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS: 1982:763) och Ewles och Simnett (2005) är 

hälso- och sjukvård åtgärder som vidtas för att medicinskt förebygga, utreda, diagnostisera 

och behandla sjukdomar och skador inom primär- och slutenvård. Hälso- och sjukvården 

utgör en yrkesarena som är en gemensam arbetsmarknad för både män och kvinnor i alla 

yrkeskategorier (Ekstrand, 2005). På grund utav den rådande bristen av olikkönade 

arbetskollegor i arbetsgrupperna både i den specifika yrkeskategorin och rent generellt, så 

uppkommer fördomar om varandra (ibid.). I föreliggande studie syftar hälso- och sjukvård till 

såväl öppen som slutenvård samt psykiatri och de sjuksköterskor studien avser att beröra är 

de som befinner sig i patientnära relationer. Det är de manliga sjuksköterskornas upplevelser 

som ska studeras och enligt Eriksson (1991) är en människas upplevelse någonting subjektivt 

som inte till fullo kan förstås eller tolkas av en annan människa. Människans upplevelsevärld 

präglas av medvetenheten hos individen samt graden av självmedvetenhet (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att män idag utgör en minoritet inom vård- och 

omsorgsyrket (Socialstyrelsen, 2012). De förväntas agera på ett speciellt sätt då de tillskrivs 

specifika attribut enligt dagens rådande syn på genus och genom sin könstillhörighet blir de 
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mycket synliga och uppmärksammade på arbetsplatsen (Nordberg, 2003). Samhällets syn på 

genus genererar föreställningar och idéer om hur mannen bör agera, vilket direkt påverkar 

individens yrkesmässiga identitetsskapande och således även den upplevda tillvaron 

(Robertsson, 2003). Tidigare omvårdnadsforskning har gjorts ur antingen ett könsneutralt 

perspektiv (Öhman, 2005) eller med fokus på kvinnornas upplevelser av yrket (Johansson & 

Hovelius, 2004) varpå det är av stort intresse att i föreliggande studie undersöka hur männen 

upplever sin tillvaro i ett kvinnodominerat yrke.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att arbeta som sjuksköterska inom 

hälso- och sjukvård. 

Metod 
Vald metod för studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) används en kvalitativ ansats för att studera fenomen, tolka meningar 

och erfarenheter samt förklara, beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser 

och uppfattningar. Forsberg och Wengström (2008) menar också på att den kvalitativa 

ansatsen syftar till att skapa mening och förståelse för människans subjektiva upplevelse av 

omvärlden. Willman et al. (2006) påpekar vidare att det gemensamma för de kvalitativa 

metoderna är att syftet är holistiskt då det är en helhet som studeras istället för variabler.  

Urval 
Litteratursökningar genomfördes i referensdatabaserna Cinahl, Medline och Academich 

search elite. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är Medline en bred databas som 

innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl 

innehåller indexerade artiklar från vetenskapliga tidskrifter, vilka är specificerade och 

inriktade på omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik och arbetsterapi (Willman et al., 2006; 

Forsberg & Wengström, 2008). För att effektivisera sökningarna togs en av högskolans 

bibliotekarier till hjälp. De sökord som användes var: Male nurses, work experience, job 

experience, employees’ attitudes, job satisfaction, nursing, nurse attitudes, attitude, nursing 

role, nursing as a profession, sex factors och gender identity. Sökningarna har gjorts med 
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hjälp av databasernas theusarus, vilket enligt Willman et al. (2006) är uppslagsverk, vilka bör 

användas för att fastställa att korrekta sökord används. Databasernas uppslagsverk benämns 

på olika vis, i Cinahl heter det subject heading list, i Medline kallas motsvarigheten MeSH-

termer och i Academic search elite benämns uppslagsverket som subject terms (ibid.). För att 

förena de olika sökorden användes den booleska sökoperatorn AND som enligt Willman et 

al. (2006) leder till att sökningen fokuseras till ett mer avgränsat och specifikt område. 

Litteratursökningarna i respektive databas finns redovisade i bilaga 1.  

 

Studierna skulle inkludera manliga sjuksköterskor samt manliga sjuksköterskestudenter och 

deras upplevelser av sjuksköterskeyrket. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska eller 

svenska, då de var språken som behärskades av författarna, samt vara peer reviewed, vilket 

enligt Willman et al. (2006) innebär att artikeln eller tidsskriften är granskad av en expert 

inom aktuellt område innan publicering. Studierna skulle vara publicerade från år 2000 och 

framåt för att erhålla aktuell forskning. Vid sökningarna lästes först titlarna igenom, de titlar 

som avslöjade att artikeln inte svarade gentemot syftet valdes bort direkt, därefter lästes 

abstrakten igenom varpå de artiklar som inte var vetenskapliga eller inte speglade syftet 

sållades bort. Sammanlagt valdes 26 artiklar ut för genomläsning, åtta av dessa ansågs spegla 

studiens syfte och genomgick en kvalitetsgranskning. 

 

För att säkerställa att artiklar av tillräcklig kvalitet valdes ut kvalitetsgranskades valda artiklar 

enligt en modifierad version av Willman et al. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Granskningsprotokollets innehåll anpassas och utformas efter 

varje unik litteratursammanställning och det ska alltid modifieras för att passa för aktuell 

granskning (ibid.). Utifrån originalprotokollet ströks således frågorna gällande generering av 

teori samt huruvida det rådde data och analysmättnad i valda artiklar, då det inte upplevdes 

relevant och betydande för studiens utfall. Artiklarna lästes igenom och därefter genomgick 

de en granskning efter protokollet där varje frågeställning gav artikeln en poäng om svaret 

blev ”ja”. Om svaret blev ”nej” eller ”vet ej” utdelades noll poäng. Artiklarna kunde erhålla 

maximalt 11 poäng och den erhållna poängsumman räknades därefter om i procent av den 

totala poängsumman. Willman et al. (2006) påpekar att procentberäkning istället för absoluta 

tal underlättar jämförelsen av olika artiklar. Artiklar som erhöll 80-100% av den totala 

poängsumman ansågs vara av bra kvalitet, 70-79% ansågs vara av medelkvalitet och artiklar 

som erhöll poäng som placerade dem under 70 % av den totala poängsumman ansågs vara av 
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dålig kvalitet och exkluderades därmed från studien. Utav de åtta granskade artiklarna 

uppnådde sex stycken bra kvalitet och två medel kvalitet. Granskningsprotokoll och 

artikelöversikt redovisas i bilaga 2 respektive 3.  

Analys 
De åtta utvalda artiklarna genomgick en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

beskrivning av Graneheim och Lundman (2004). Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

används en innehållsanalys för att göra stora mängder data hanterbart, att minska volymen av 

information samt att lättare kunna identifiera mönster och teman i texten. Första fasen i 

analysen byggde på att samtliga artiklar skrevs ut i dubbla exemplar för att ge båda 

författarna möjligheten att läsa igenom artiklarna var och en för sig. Artiklarna lästes igenom 

flera gånger för att uppnå god förståelse för handlingen. Relevanta delar av texten markerades 

ut för att underlätta det fortsatta arbetet. I analysens andra fas diskuterades vad artiklarna 

kommit fram till samt eventuella oklarheter som uppkommit. Meningsenheter togs ut 

gemensamt, översattes till svenska och diskuterades för att kunna konstatera att författarna 

tolkat texten på samma sätt. I analysens tredje fas förtydligades meningsenheterna genom en 

kondensering då texten kortades ned utan att inskränka på kvalitet, innebörd eller kärnan i 

vad som sägs. I analysens fjärde fas märktes den kondenserade meningsenheten med en kod 

som förkortade texten ytterligare och syftade till att sammanfatta det relevanta i enheten. I 

den slutgiltiga fasen av analysen identifierades utifrån koderna de kategorier som speglade 

det relevanta i de ursprungliga artiklarna. Kategorierna jämfördes till sist med de 

ursprungliga meningsenheterna för att kunna konstatera att kategorierna överensstämde med 

samt speglade vad som sades i meningsenheten. För exempel på analysförfarande, se bilaga 

4.  
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Resultat 
Resultatet som framkom baserades på åtta artiklar. Sammanlagt identifierades fem 

huvudkategorier och tre underkategorier. Huvudkategorierna var: upplevelser av samhällets 

stereotypiska tänkande, upplevelser av prioriteringar på arbetsplatsen, upplevelser av att 

vårda patienter av motsatt kön, upplevelser av utanförskap samt upplevelser av att erhålla 

fördelar. De tre underkategorierna var: yrkesroll, kompetens och sexualitet och samtliga föll 

in under upplevelser av samhällets stereotypiska tänkande. Studiens syfte samt de 

identifierade huvud- och underrubrikerna åskådliggörs i följande figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren redovisar studiens syfte, rubriker samt underrubriker. 
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Upplevelser av samhällets stereotypiska tänkande 
Det framkom att de manliga sjuksköterskorna upplevde att de påverkades av den uppfattning 

samhället hade om sjuksköterskeyrket samt vad som ansågs vara manligt respektive 

kvinnligt. Tre specifika områden där männen upplevde sig påverkade kunde identifieras, 

gällande deras yrkesroll, deras kompetens och sexualitet.  

Yrkesroll 

Det framkom att det var vanligt att män upplevde att sjuksköterskeyrket kunde vara ett 

obekvämt yrkesval, jämfört med andra yrken som enligt samhället inte var lika starkt 

förknippade med kvinnor och feminina attribut (Pullen & Simpson, 2009). Det fanns även 

män som inte såg någon problematik i att verka inom ett kvinnodominerat område, då de 

snarare omfamnade sina kvinnliga karaktärsdrag och ansåg att deras yrkesval fick deras 

vårdande egenskaper att växa (ibid.). Männen ansåg att omgivningen än idag ser yrket som 

menat för kvinnor och att samhället förutsätter att de besitter starka feminina attribut då de 

väljer en karriär inom hälso- och sjukvård (Harding, 2008). Att behöva kämpa emot 

samhällets stereotypiska tänkande upplevdes som krävande (ibid.). De manliga 

sjuksköterskorna upplevde kampen emot det stereotypiska tänkandet som påfrestande, 

särskilt då det gällde samhällets förutfattade meningar gällande deras sexuella läggning eller 

åsikter om att yrket ansågs vara ämnat för kvinnor (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). 

Männen upplevde ett behov av att kunna anpassa och forma sig efter behov, omgivning, olika 

situationer och att framställa sig på ett specifikt vis (Fisher, 2009).  

You learn the art of mimicry particularly if you want to be perceived as 

something other than nursing is supposedly considered to be. You very 

quickly learn to present yourself in different ways. A chameleon thing. 

(Fisher, 2009, s.2672). 

Männen upplevde att de manliga sjuksköterskor som inte följde den stereotypiskt manliga 

normen hade det svårt på arbetsplatsen då de blev förlöjligade och vissa patienter avvisade 

vård ifrån dem (Fisher, 2009). 
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Kompetens 

Manliga sjuksköterskor upplevde att omgivningen förväntade sig att de besatt extra mycket 

kompetens inom vissa områden till följd av sin könstillhörighet, exempelvis teknik och fysisk 

styrka (Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005; Pullen & Simpson, 2009). Männen påpekade att 

arbetskamrater tenderade att vända sig till dem om det uppstod problem med tekniken på 

arbetsplatsen, detta trots att det fanns män som inte såg sig själva som tekniskt kompetenta 

(Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005). De manliga sjuksköterskorna upplevde att de blev 

tilldelade rollen som avdelningens teknikgurus och att de erhöll arbetsuppgifter som speglade 

vad omgivningen förutsatte att de fann intressant att arbeta med (ibid.). De manliga 

sjuksköterskorna tyckte sig ständigt bli tilldelade det mest fysiskt krävande arbetet, 

exempelvis förflyttningar av patienter (Pullen & Simpson, 2009). Männen redogjorde för att 

de upplevde stor press på sig från både anhöriga och arbetskollegor att eftersträva högre och 

viktigare positioner då de ansågs besitta den kompetens som krävdes för högre poster, även 

om det inte var det minsta intressant för dem (Harding, 2008).  

But lots of people have asked ’Why haven’t you moved up the ladder when 

you are capable of doing so?’ I usually hear it from the staff nurses and 

sisters”, he says. “They always give the impression that I am wasting my 

time. I think they are comparing me with what they see as a norm for male 

nurses (Harding, 2008, s. 52). 

Sexualitet 

I en studie av Harding (2007) framkom att de manliga sjuksköterskorna upplevde att 

majoriteten av män inom hälso- och sjukvård var heterosexuella, men de påpekade även att 

samhället fortfarande tror att de flesta manliga sjuksköterskor är homosexuella. 

A guy who had broken one of his legs needed a urinal and he rang the 

bell…and I remember a visitor, a guy, walked past and said to him, when 

he saw me with the bottle as I started to pull the curtains, ’you’d better 

watch out for them, you know what they’re like’ (Harding, 2007, s.639).  

Manliga sjuksköterskor upplevde att sådana kommentarer belyste vanligt förekommande 

förutfattade meningar, främst att män inom hälso- och sjukvård var homosexuella men även 

att homosexuella män hade som avsikt att förföra och förgripa sig på yngre män (ibid.). 
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Dessa förutfattade meningar upplevdes av de manliga sjuksköterskorna som motbjudande och 

tron om att de skulle utnyttja en patient chockerade dem (Harding, 2007). Det framkom även 

att de manliga sjuksköterskorna var medvetna om och förberedda på att de skulle bli sedda 

som homosexuella då de gav sig in i hälso- och sjukvårdyrket (ibid.). Till följd av detta fanns 

det manliga sjuksköterskor som upplevde ett behov av att hävda sin maskulinitet genom att 

öppet upplysa omgivningen om de manliga saker de företog sig. Manliga sjuksköterskor 

påpekade att de i vården av andra män upplevde att de med hjälp av språk och uppträdande 

antog en mer maskulin yrkesroll för att försäkra sig om att de inte blev tagna för att vara 

homosexuella (Fisher, 2009). De manliga sjuksköterskorna upplevde vården av yngre 

patienter som särskilt krävande då de ansågs besitta mer förutfattade meningar och fördomar 

gällande deras sexualitet (Evans, 2002).  

 

Manliga sjuksköterskor som var öppet homosexuella beskrev att de kunde upplevde motstånd 

och homofobi på arbetsplatsen, exempelvis då kvinnliga kollegor påpekat att de var värdelösa 

och oönskade på arbetsplatsen på grund utav sin sexuella läggning (Harding, 2007). Detta 

upplevdes påverka dem negativt, i vissa fall till den grad att all energi lades på att framställa 

sig som heterosexuell. De homosexuella manliga sjuksköterskorna kunde uppleva en stark 

rädsla för att omgivningen, främst patienterna, skulle få reda på deras sexuella läggning och 

att de således skulle bli dömda på ett negativt sätt (ibid.). Manliga sjuksköterskor upplevde 

sig sårbara och annorlunda till följd av sin homosexualitet (Harding, 2007). Det förekom 

även manliga sjuksköterskor som inte upplevde sin homosexualitet som ett problem, utan 

drev med sig själva och överdrev de feminina attribut omgivningen förväntade sig att de 

skulle besitta (Pullen & Simpson, 2009).  

Upplevelser om prioriteringar på arbetsplatsen  
Det framkom att manliga sjuksköterskor upplevde att de prioriterade annorlunda jämfört med 

sina kvinnliga kollegor då de inte alltid såg regler och bestämmelse som hinder, utan 

upplevde att patienten och dennes önskemål bör komma i första hand (Pullen & Simpson, 

2009). Männen upplevde att de hade en förmåga att kringgå byråkratin till förmån för 

patienten samt att vård handlade om att göra det absolut bästa för patienten, även om det 

innebar att regler måste brytas (ibid.).  



 

16 
 

… If a patient is obviously dying, he wants a cigarette, there’s no point 

refusing him a cigarette. I would take him outside whereas my female 

colleagues would say ‘No you’re not allowed to smoke (Pullen & 

Simpson, 2009, s. 571).  

Pullen och Simpson (2009) påvisade att männen upplevde att de var lugna och 

tillmötesgående och att de satte patienten i första hand medan deras kvinnliga kollegor var 

stressade över andra sysslor som behövde utföras, vilket resulterade i att patienten kom i 

andra hand.  

Upplevelser av att vårda patienter av motsatt kön 
Det framkom att en av de svårigheter manliga sjuksköterskor upplevde i sitt yrke var 

omvårdnaden och beröringen av patienter av motsatt kön (Inoue et al., 2006; Keogh & 

Gleeson, 2006; Evans, 2002). Det framkom att manliga sjuksköterskor blev obekväma och 

upplevde obehag i vården av kvinnor, speciellt då vården involverade fysisk beröring. 

Obehaget grundade sig främst i en rädsla för att beröringen skulle misstolkas som ett sexuellt 

närmande (Keogh & Gleeson, 2006). De manliga sjuksköterskorna ansåg att detta gjorde dem 

mycket sårbara (Evans, 2002). De manliga sjuksköterskorna upplevde att rädslan för 

anklagelser ledde till att de höll sig undan från intimvård av de kvinnliga patienterna och att 

de gärna överlät sådana arbetsuppgifter till kvinnliga kollegor för att underlätta för både sig 

själv och patienten (ibid.). De manliga sjuksköterskorna påpekade att de upplevde sig oroliga 

för att den kvinnliga patienten skulle känna sig obekväm eller misstolka deras beröring, vilket 

kunde leda till att de beskylldes för olämpligt beteende eller sexuellt ofredande (Evans, 

2002). De upplevde att de måste vara extremt försiktiga i vården av de kvinnliga patienterna 

och noga avväga vad som var acceptabelt att göra då de vid en eventuell anklagelse stod ord 

mot ord (ibid.). De manliga sjuksköterskorna upplevde obehag och skam då de blev tvungna 

att exponera kvinnans mer privata delar, så som bröst och genitalier och de hade svårt att 

hantera situationen då de fick frågor gällande sexuell hälsa (Inoue et al., 2006). Männen 

upplevde den intima vården av kvinnor som pinsam, detta trots sin utbildning och den 

yrkeserfarenhet de besatt. De upplevde även att de blev mer medvetna om sin könstillhörighet 

då de antog att kvinnorna inte såg dem som sjuksköterskor (ibid.). Männen poängterade att 

inte bara intimvården var problematisk, utan även beröring såsom en tröstande hand på axeln 

kunde ställa till med problem (Evans, 2002).  
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It makes no difference because anything, a touch, can be interpreted in 

the wrong way so I would always have someone with me…and I’ll be very 

careful of that because in this day and age you just have to, have to watch 

yourself. (Keogh & Gleeson, 2006, s.1173).  

De manliga sjuksköterskorna kunde uppleva rädslan för anklagelser så påtaglig att de inte 

vågade vara ensamma med en kvinnlig patient, utan upplevde ett behov av att ständigt ha en 

kvinnlig kollega närvarande som dels kunde assistera men även fungera som ett vittne (Inoue 

et al., 2006). Det fanns situationer då det inte fanns möjlighet att bli ersatt av en kvinnlig 

kollega eller ha en kollega närvarande. De manliga sjuksköterskorna redogjorde för hur de 

föredrog att låta en patient vänta till dess att en kvinnlig sjuksköterska var tillgänglig, 

alternativt utföra omvårdnaden utan att skyla patienten, enbart för att försäkra sig om att 

ingen fattade misstankar (ibid.). De manliga sjuksköterskorna kände att felaktig beröring och 

olämplig kroppsexponering kunde leda till minskat förtroende från patientens sida och att det 

var viktigt för dem att använda sin magkänsla i avvägningen av situationen. Då något kändes 

obehagligt var de noga med att försäkra sig om att det fanns en tredje part närvarande, 

vanligtvis en kvinnlig kollega. (Fisher, 2009).  

Upplevelser av utanförskap 
Männen i vård- och omsorg kunde uppleva känslor av utanförskap till följd av exempelvis 

sina fysiska attribut, vilket bidrog till en obekvämlighet och en oförmåga att vara sig själv 

(Pullen & Simpson, 2009). Männen redogjorde för hur typiskt manliga fysiska attribut kunde 

påverka dem, att känslan av att vara stor och orakad kunde få dem att känna sig 

missanpassade i den kvinnliga miljön (ibid.). Männen redogjorde för hur de kunde uppleva 

tillvaron på en kvinnodominerad arbetsplats som utmanande, då de utgjorde en minoritet och 

det var svårt att stå som ett fåtal individer mot en större grupp (Harding, 2008).  

When working in a female- dominated environment you realize that you 

are possibly excluded from things. Even when colleagues and patients are 

going home they will say, ’ Have a good shift, girls’ or ’Thank you, sister’ 

and most forget that you [male nurse] are there. You are aware that you 

are not automatically part of the group and feel different from them 

[female colleagues]. (Inoue et. al, 2006, s.563). 
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De manliga sjuksköterskorna upplevde sig blir ständigt påminda av könsskillnaderna på 

arbetsplatsen till följd av de incidenter som kan uppstå, exempelvis då hela arbetsgruppen 

generellt benämndes som tjejer eller systrar (Inoue et. al, 2006). Dessa benämningar 

upplevdes hänvisa enbart till kvinnorna, vilket triggade medvetenheten om könsskillnader 

och som en konsekvens av detta kände sig männen exkluderade från sin profession (ibid.).  

Upplevelser av att erhålla fördelar 
Män upplevde att uppfattningar kring dem inte enbart var någon nackdel, utan att det på sikt 

kunde leda till att de erhöll fördelar på arbetsplatsen (Nilsson & Sätterlund-Larsson, 2005). 

Männen upplevde att disciplin, struktur och rutiner på avdelningen accepterades och 

efterföljdes då den huvudansvariga sjuksköterskan var en man. (Pullen & Simpson, 2009). De 

manliga sjuksköterskorna gavs stora möjligheter att framhäva sig själva och sina egenskaper 

på avdelningen då de upplevde att deras kvinnliga kollegor knuffade dem framåt (Nilsson & 

Sätterlund- Lasson, 2005). De upplevde även att deras idéer och tankar togs i stor beaktning 

och att vad de säger uppmärksammades mer jämfört med sina kvinnliga kollegor (ibid.). 

Männen upplevde sig ha en bättre relation till manliga läkare jämfört med kvinnorna på 

samma arbetsplats (Pullen & Simpson, 2009). Då männen framförde oro för en patient 

respekterades och togs deras åsikter på allvar, medan kvinnornas oro ofta blev avfärdad som 

överdriven. Männen upplevde sig blir auktoritära i sitt yrke enbart på grund av sin 

könstillhörighet och att auktoritet automatiskt tillskrevs män (ibid.).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för föreliggande studie då en litteraturstudie 

ansågs passa bättre med hänsyn till given tidsram. En empirisk studie hade kunnat generera 

ett aktuellt och tillförlitligt resultat som svarade gentemot studiens syfte, men Polit och Beck 

(2008) förklarar att en empirisk studie är mycket tidskrävande. En kvalitativ metod har legat 

till grund för studien, vilket enligt (Willman et al., 2006) var lämpligt då det som studerades 

var upplevelser, känslor och erfarenheter. Vid användning av en kvantitativ metod är det 

mätbara variabler som studeras (Polit & Beck, 2008), då känslor, tankar och erfarenheter inte 

går mäta i variabler ansågs en kvantitativ ansats olämplig för studien. Litteratursökningar 
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genomfördes i referensdatabaserna Cinahl, Medline och Academic search elite med hjälp av 

databasernas respektive uppslagsverk för att finna relevanta artiklar som svarade gentemot 

studiens syfte. Valda databaser ansågs relevanta då de innehöll vetenskapliga tidsskriftartiklar 

inom vårdvetenskap och omvårdnad. De valda sökorden kombinerades med varandra med 

hjälp av den booleska sökoperatorn AND för att smalna av sökningen och få fram artiklar 

som svarade gentemot syftet. I sökningarna framkom i samtliga databaser en mängd artiklar 

som inte var relevanta för studien, eventuellt kunde användning av sökoperatorn NOT sparat 

författarna tid i litteratursökningen. Då litteratursökningen ansågs ha varit välstrukturerad och 

grundligt utförd förmodas dock inga relevanta artiklar gått förlorade genom att inte bruka 

sökoperatorn NOT. De artiklar som inkluderades i studien skulle vara peer reviewed för att 

försäkra att studiens resultat baserades på granskad information, vilket stärker trovärdigheten 

i resultatet (Willman et al., 2006). Om artiklar som inte var peer reviewed inkluderats i 

studiens anses resultatets trovärdighet minskat avsevärt.  

 

I föreliggande studie existerar inga exklusionskriterier. Inledningsvis exkluderades manliga 

sjuksköterskestudenter, men författarna insåg att de manliga sjuksköterskestudenterna även 

de hade erfarenhet av yrket och att deras upplevelser var relevanta för studien, då de trots sin 

avsaknad av legitimation utgör en del av männen i vården. Genom att istället inkludera de 

manliga sjuksköterskestudenterna erhölls ett bredare representativt urval, vilket därmed 

styrkte resultatet och ansågs ha gynnat studiens utfall.  

 

Vid sökningarna lästes samtliga titlar vid de sökordkombinationer som gav ett hanterbart 

antal träffar. För att undvika att relevanta artiklar missades i denna process lades fler sökord 

till för att avgränsa sökningen ytterligare. De titlar som inte ansågs spegla syftet med studien 

exkluderades direkt, men då titeln inte alltid speglar artikeln till fullo kan relevanta artiklar 

gått förlorade. I samtliga kvarvarande artiklar lästes abstracten igenom noggrant. Det fanns 

dock artiklar som var frekvent återkommande i flertalet sökningar, om abstrakten redan lästs 

igenom i en tidigare sökning lästes de ej igenom igen, vilket förklarar en del av bortfallet 

mellan antal träffar och antal lästa abstrakt.  

 

Valda artiklar granskades enligt en modifierad version av Willman et al. (2006) protokoll för 

kvalitetsgranskning. Willman et al. (2006) redogjorde för att granskningsprotokollet bör 

anpassas för att passa varje enskild studie, varpå tre frågor gällande datamättnad, 
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analysmättnad och generering av teori ströks ur originalprotokollet, då dessa aspekter inte 

ansågs relevanta för studiens utfall. Artiklarna poängsattes och poängen räknades därefter om 

i en procentsats av den totala poängsumman då det enligt Willman et al. (2006) förenklar 

jämförelsen mellan artiklarna. I ett exempel av Willman et al. (2006) inkluderades studier 

som erhöll minst 60 % av den totala poängsumman, då noterades att artiklarna kunde gå 

miste om relativt många poäng och ändå uppnå godkänd nivå, varpå enbart artiklar som 

uppnådde 70 % av den totala poängsumman inkluderades i studien för att upprätthålla en hög 

trovärdighet. Artiklarna lästes igenom noggrant med ett kritiskt förhållningssätt och ställdes 

emot kvalitetsgranskningen, trots detta finns det enligt Willman et al. (2006) en risk för att 

vissa faktorer kan ha över- eller undervärderats. Samtliga valda artiklar innehöll ett etiskt 

övervägande, vilket enligt Polit och Beck (2008) är av stor vikt då de mänskliga rättigheterna 

måste respekteras. Polit och Beck (2008) poängterar även att det är av stor vikt att deltagarna 

i en studie känner sig trygga och försäkrade om att informationen de delger inte kan användas 

emot dem på något sätt, varpå det etiska resonemanget anses ha haft en positiv inverkan på 

studien samt ökat trovärdigheten i framkommet resultat. I en av de inkluderade artiklarna 

deltog utöver manliga sjuksköterskor även manliga lågstadielärare, denna artikel valdes dock 

inte bort då det gjordes en tydlig åtskillnad gällande vilken yrkesgrupp som upplevde vad och 

endast sjuksköterskornas upplevelser inkluderades i resultatet. Att inkludera denna artikel 

anses ha varit till fördel för föreliggande studie då värdefull information erhölls. 

 

Valda artiklar genomgick en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av en innehållsanalys. Samtliga artiklar lästes av båda författarna flertalet gånger för 

att erhålla en god förståelse för innehållet, vilket anses ha bidragit till en djupare förståelse 

för textens innebörd och nyanser (Polit & Beck, 2008). För att minska risken för missförstånd 

diskuterades sedan innehållet i artiklarna gemensamt. Meningsenheterna togs ut gemensamt 

under en kontinuerlig diskussion, vilket ansågs minska risken för misstolkningar av texten. 

Att gemensamt ta ut meningsenheter kan ha varit mer tidskrävande än att separat ta ut 

meningsenheter och sedan jämföra, då värderades dock möjligheten att föra en kontinuerlig 

diskussion högre. Samtliga artiklar var skrivna på akademisk engelska, varpå det föreligger 

en viss risk för feltolkningar av texten. För att i största möjliga mån minska risken för detta 

markerades svårbegripliga begrepp, vilka sedan slogs upp i lexikon. Under bearbetningen av 

materialet fördes en kontinuerlig diskussion gällande vad som sades i texten och vad det 

innebar, vilket enligt Polit och Beck (2008) underlättar i organisationen av data.  
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Sökningarna valdes att begränsas från år 2000 och framåt för att erhålla en så aktuell 

forskning som möjligt. I och med denna begränsning exkluderades många artiklar som 

svarade gentemot syftet, detta ansågs dock varit positivt för studien, då kvaliteten på nyare 

forskningen var mer attraktiv än kvantiteten som erhållits med ett större tidsspann. Ekstrand 

(2005) påtalar att genus inte är konstant utan föränderligt över tid och Olsson och Sörensen 

(2011) poängterar dessutom att samhället och forskningen inte är stillastående, utan förändras 

hela tiden, vilket anses ha bidragit till ett aktuellt och tillförlitligt resultat. 

Resultatdiskussion 
Resultatet påvisade att de manliga sjuksköterskorna upplevde att samhällets rådande syn på 

sjuksköterskeyrket och genus påverkade hur de upplevde sin tillvaro i sjuksköterskeyrket, 

speciellt gällande yrkesrollen, kompetensen och sexualiteten. Vården av patienter av motsatt 

kön framträdde som en central problematik, då beröring från en man riskerade att få en 

sexuell framtoning. Som en följd av sin minoritet inom yrket upplevde sig männen ibland 

bortglömda, exkluderade och utanför på arbetsplatsen.  

 

I resultatet påvisades att männen kunde uppleva sjuksköterskeyrket som obekvämt i och med 

den starka kopplingen till kvinnor, vilket styrks av Wingfield (2009) som konstaterade att 

manliga sjuksköterskor ställs inför svårigheter på grund utav den starka kopplingen mellan 

sjuksköterskeyrket och femininitet. I resultatet framkom att männen är mycket väl medvetna 

om hur samhället kan ställa sig till män i vården då de väljer en karriär inom hälso- sjukvård, 

detta kan tyda på att männen inte avskräcks av stereotypisk tänkande, utan är beredda att 

kämpa sig igenom svårigheter för att få arbeta som sjuksköterskor. Att männen upplevde 

yrket som obekvämt skulle kunna vara ett resultat av allmänhetens oförståelse för varför en 

man skulle vilja verka inom hälso- och sjukvård, som Hirdman (2001) poängterar så tvingas 

män med en karriär inom hälso- och sjukvård förtydliga att det är ett högst frivilligt och 

medvetet yrkesval de gjort. 

 

Hirdman (2001) beskriver att det bland män finns en rädsla för att inte leva upp till vad som 

förväntas av dem. Rädslan som Hirdman beskriver påvisades i resultatet, den upplevdes då 

männen såg att manliga kollegor som inte levde upp till den manliga normen förlöjligades på 

arbetsplatsen. Resultatet visade att männen lade ner mycket tid och energi på att hävda sin 
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maskulinitet och framhålla sina maskulina drag. Männen strävade efter att uppfylla den 

normativa maskulina standarden, någonting som Connell (1996) hävdar att extremt få män i 

praktiken kan leva upp till. Männen har med andra ord trots sina ansträngningar svårt att fullt 

ut leva upp till den manliga normen. I resultatet framkom att männen upplevde ett behov av 

att kunna forma sig efter behov, omgivning och olika situationer. Hirdman (2001) motsäger 

dock detta, då hon uppmärksammat det motsatta, att män på kvinnodominerade arbetsplatser 

har ett behov av att anpassa yrket och medföljande arbetsuppgifter för att bättre passa in i den 

maskulina normen. Detta kan tyda på att individer hanterar detta olika, då vissa föredrar att 

forma sig efter omgivningen istället för att forma omgivningen efter dem. I resultatet 

framkom att männen upplevde sig annorlunda från sina kvinnliga kollegor, exempelvis 

genom att vara mindre bundna till byråkrati, regler och bestämmelser samt att de prioriterade 

patienten före andra sysslor. Nordberg (2003) konstaterar samma sak, då han påpekar att män 

betraktar sig som annorlunda och tenderar att särskilja sig från kvinnorna på avdelningen.  

 

I resultatet framkom att manliga sjuksköterskor upplevde att de blev upplyfta och knuffade 

framåt av sina kvinnliga kollegor, ett faktum Ekstrand (2010) styrker, då han beskriver att 

män tenderar att särbehandlas positivt på arbetsplatsen och på så vis klättra snabbare i 

hierarkin. Eriksson (2003) påpekar att män inte förlorar de privilegier de erhåller till följd av 

sin könstillhörighet då de väljer ett otraditionellt yrkesval och överskrider gränsen mellan 

manlig och kvinnlig verksamhet. Det kan således diskuteras om de erhållna privilegierna blir 

fler då männen gör entré inom en kvinnodominerad verksamhet då de som Ekstrand (2010) 

poängterar, hamnar i rampljuset på avdelningen till följd av sin minoritet. Resultatet visade 

på att männen upplevde att deras könstillhörighet bidrog till att de blev respekterade och 

erhöll en auktoritär ställning på arbetsplatsen. De upplevde även att vad de sade togs på 

allvar. Trots att männen som tidigare beskrivet vanligtvis inte klarar av att leva upp till den 

normativa maskulina standarden poängterar Connell (1996) att majoriteten av männen tack 

vare sina maskulina attribut ändå får en auktoritär ställning på arbetsplatsen och på så vis kan 

tillgodogöra sig fördelar. I resultatet framkom att männen upplevde att omgivningen ansåg att 

de besatt de attribut och den kompetens som krävdes för att kunna verka på högre, ledande 

poster. Evans (1997b) styrker detta då hon konstaterar att män lättare erhåller befordringar då 

deras maskulina attribut och förmåga att leda värderas högt. I resultatet framkom att höga 

positioner inte alltid var eftertraktade för männen och de kunde uppleva en stor press på sig 

från omgivningen att ständigt eftersträva högre och viktigare positioner på arbetsplatsen då de 
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ansågs vara lämpade för det. Detta skulle eventuellt kunna skapa konflikter, såväl inre som 

yttre. Resultatet visade att männen genom sin könstillhörighet ställdes inför skyldigheter och 

specifika ansvarsområden, men att de även erhöll privilegier. Detta konstateras även av 

Hirdman (2001) som påpekar att dessa förpliktelser kontra privilegier erhålls till följd av att 

männen benämns som normbärare och att de således ges omständigheter att förhålla sig till.  

 

I resultatet framkom det att männen upplevde sig fokusera på relationen med patienterna då 

deras kvinnliga kollegor var mer bundna till uppgifter och måsten. Evans (1997b) påpekar 

dock det motsatta och hävdar att männen maskuliniserar sin yrkesroll genom att framhålla sig 

som uppgiftsstyrda snarare än relationsstyrda. Denna motsägelse kan tolkas som att männen 

gärna arbetar nära patienten, men upplever att de bör ta avstånd ifrån det för att upprätthålla 

sin maskulina framtoning. Ekström (1999) beskriver att de manliga sjuksköterskorna skyddar 

den manliga identiteten genom att undertrycka feminina element, exempelvis de vårdande 

egenskaperna som enligt Jorfeldt (2010) är exempelvis empati, omsorg och fostran. 

 

Resultatet påvisade att de manliga sjuksköterskorna upplevde beröring som en central 

problematik i vården av patienter av motsatt kön. Eriksson (2003) bekräftar denna 

problematik då han konstaterar att kontakten med andra människors kroppar på många vis går 

emot de regler som existerar enligt den dominerande manlighetsnormen och att den 

nödvändiga beröringen verkar vara en påfrestande utmaning. Campbell (2005) konstaterar att 

sjuksköterskeyrket utövar två sorters beröring, nödvändig och icke-nödvändig, enligt 

resultatet upplevde de manliga sjuksköterskorna båda sorterna som problematiska. Resultatet 

visade att männen ständigt behövde avväga situationen och att de kände sig osäkra och rädda 

för att patienten eller omgivningen skulle misstolka deras beröring. För att förhindra att 

sådana situationer uppstod valde de ibland att avvakta i väntan på en kvinnlig kollega som 

kunde utföra omvårdnaden, alternativt göra det själva men utan att skyla patienten för att 

undvika anklagelser. I slutändan påverkas således även patienten av den rådande 

maskulinitetsnormen, då vårdkvaliteten sjunker och den enskildes integritet försummas. 

Määttä och Öresland (2009) styrker denna problematik, då de påpekar att individen påverkas 

av stereotypiska uppfattningar vilket på sikt även kommer att påverka vårdkvalitet och 

patientsäkerhet.  
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Resultatet visade att de manliga sjuksköterskorna upplevde sig tilldelade specifika 

arbetsuppgifter utefter den kompetens de förmodades besitta till följd av sin könstillhörighet. 

De ansågs exempelvis vara mycket tekniskt kompetenta och fysiskt starka. Jorfeldt (2010) 

bekräftar detta då hon påpekar att den allmänna uppfattningen och tron är att männen är 

framstående och kunniga inom tekniska områden. Resultatet påvisade även att det fanns de 

män som inte upplevde sig vara särskilt tekniskt kompetenta, om männen då ändå väljer att 

utföra den tilldelade arbetsuppgiften kan misstag begås, vilket kan påverka patientsäkerheten. 

Återigen konstateras det som Määttä och Öresland (2009) hävdar, att stereotypiska 

uppfattningar kan utmana vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att anta en arbetsuppgift som 

egentligen inte behärskas kan ses som ett risktagande, vilket enligt Bem (1981) är ett 

klassiskt attribut som tillskrivs män. 

 

I resultatet framkom att de manliga sjuksköterskorna upplevde att allmänheten hade 

uppfattningen av att män som söker sig till sjuksköterskeyrket är homosexuella. Resultatet 

visade att männen upplevde ett starkt behov av att framhäva sina maskulina attribut och att 

genom en anpassning av språk och uppträdande anta en mer maskulin yrkesroll. Detta behov 

kan förklaras av Ekstrands (2005) konstaterande då han påtalar att homosexualitet tillförs de 

genusformationer som sammankopplas med femininitet och att maskulinitet automatiskt 

knyts till heterosexualitet. Resultatet visade även på att de homosexuella männen mötte 

motstånd och fördomar, exempelvis i form av att de var värdelösa och förgrep sig på andra 

män. Dessa föreställningar tas även upp av Ekstrand (2005) som påpekar att homosexuella 

män förväntas bete sig annorlunda jämfört med heterosexuella män. I resultatet visas att 

männen upplevde en rädsla för att bli sedda som homosexuella på grund av sitt yrkesval, 

detta skulle eventuellt kunna vara en av orsakerna till att så få män verkar inom hälso- och 

sjukvård. Detta är en spekulation som även Ekstrand (2005) belyser. Resultatet visade att 

männen lade ner mycket energi på att framställa sig som heterosexuella, vilket eventuellt kan 

medföra att patientrelationen försummas då så mycket fokus läggs på hur de framställer sig 

själva. 

 

Resultatet redogjorde för att männen kunde uppleva utanförskap på arbetsplatsen till följd av 

sina fysiska attribut, således kan det konstateras att det inte enbart är den sociala 

konstruktionen av genus som har en inverkan på männens upplevelser av yrket. Det 

biologiska könet som enligt Johansson och Hovelius (2004) samt West (1993) handlar om 
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exempelvis yttre könskaraktäristiska attribut, är även det en betydande faktor för upplevelsen. 

I resultatet framkom även att männen upplevde sig exkluderade från sin yrkesroll. Ekstrand 

(2005) redogör för att de manliga sjuksköterskorna ofta misstas av patienterna för att vara 

läkare, de förväntas ha en annan position i verksamheten än vad de egentligen har. Detta kan 

eventuellt vara en bidragande orsak till att männen känner sig exkluderade från sin yrkesroll. 

I resultatet påvisas att yrkestiteln sjuksköterska kunde bidra till att männen upplevde sig 

utanför på arbetsplatsen, då sjuksköterska rent generellt ansågs rikta sig enbart till kvinnor. 

Enligt Ekstrand (2005) skapar yrkestiteln genusinstabilitet då den inskränker på den manliga 

identiteten, vilket kan förklara männens upplevelser av exklusion och utanförskap.  

Slutsats 
I studien framkom att de manliga sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa 

aspekter med att vara man i ett kvinnodominerat yrke. De negativa aspekterna utgjordes av 

det faktum att de i och med sin könstillhörighet inte ansågs vara lämpade att verka som 

sjuksköterskor. De mötte även förutfattade meningar, exempelvis om att de på grund av sitt 

yrkesval skulle vara homosexuella. Deras könstillhörighet bidrog också till positiva 

upplevelser då de erhöll fördelar på arbetsplatsen. Exempelvis blev männen respekterade, de 

togs på allvar och dessutom hade de bättre möjligheter att snabbt klättra i karriären. De 

manliga sjuksköterskorna påverkades mycket av vad samhället hade för uppfattningar om 

genus och förutfattade meningar spelade en stor roll för upplevelsen. Studiens resultat ger en 

ökad förståelse för hur genus genomsyrar tillvaron, även inom vård- och omsorg. Resultatet i 

studien kan tillämpas för att upplysa om att stereotyper inte nödvändigtvis överensstämmer 

med verkligheten och att ingenting bör tas för givet, utan att varje enskild individ är unik. 

Genom att öka förståelsen för hur männen upplever sjuksköterskeyrket kan klimatet på 

arbetsplatsen ökas men även kvaliteten på vård samt patientsäkerhet. 

Självständighet  
Samarbetet mellan författarna Josefine W. och Emelie F. har varit välfungerande under hela 

arbetets gång. Material till introduktion och bakgrund har sökts fram gemensamt. Vid 

litteratursökningarna hade Josefine W. huvudansvar för sökningarna i Cinahl och Academic 

search elite och Emelie F. ansvarade för sökningar i Medline. Josefine W. ansvarade för 
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utformning av bilaga 1, Emelie F. ansvarade för utformning av bilaga 2. Bilaga 3 och 4 

utformades gemensamt. Författarna har båda tagit del av samtligt textmaterial och båda 

författarna har aktivt deltagit i analyseringen av allt material. All textbearbetning har utförts 

gemensamt. 
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Bilaga 1 (3) Databassökningar 
Sökningar i Cinahl. Avgränsningar: Peer reviewed, engelska. 
 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Male nurses 743 120208 0 0 
Work experiences 1565 120208 0 0 
Male nurses AND 
work experiences 

12 120208 12 5  

Nursing (fritext) 209476 120208 0 0 
Male nurses AND 
nursing 

550 120208 0 0 

Attitude 4409 120208 0 0 
Male nurses AND 
attitude 

3 120208 3 0  

Nursing role 19226 120208 0 0 
Male nurses AND 
nursing role 

23 120208 10 1  

Nursing as a 
profession 

4239 120208 0 0 

Male nurses AND 
nursing as a 
profession 

78 120208 0 0 

Male nurses AND 
nursing as a 
profession AND 
attitude 

1 120208 0 0 

Sex factors 34 957 120208 0 0 
Male nurses AND sex 
factors 

50 120208 26 0 

Job experience 3068 120208 0 0 
Male nurses AND job 
experience 

5 120208 5 1 

Gender identity 1470 120208 0 0 
Male nurses AND 
gender identity 

18 120208 15 6  

Nurse attitudes 10167 120208 0 0 
Male nurses AND 
nurse attitudes 

27 120208 16 1 
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Bilaga 2 (3) Databassökningar 
Sökningar i Medline. Avgränsningar: Engelska. 

 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Male nurses 321 120209 0 0 
Work experience 
(fritext) 

628 120209 0 0 

Male nurses AND 
work experience 

0 120209 0 0 

Nursing 5646 120209 0 0 
Male nurses AND 
nursing 

16 120209 16 0 

Attitude 11475 120209 0 0 
Male nurses AND 
nursing AND attitude 

0 120209 0 0 

Male nurses AND 
attitude 

5 120209 5 0 

Male nurses AND 
nursing role 

1 120209 1 0 

Sex factors 74663 120209 0 0 
Male nurses AND sex 
factors 

42 120209 14 5 

Job satisfaction 9286 120209 0 0 
Male nurses AND job 
satisfaction 

39 120209 5 1 
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Bilaga 3 (3) Databassökningar 
Sökningar i Academic Search Elite. Avgränsningar: Peer reviewed, engelska 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Male nurses 197 120205 0 0 
Work experience 
(employment) 

43 120205 0 0 

Male nurses AND 
work experience 

0 120205 0 0 

Nursing 23819 120205 0 0 
Male nurses AND 
nursing 

56 120205 22 4 

Attitudes 
(psychology) 

14033 120205 0 0 

Employees attitudes 1697 120205 0 0 
Male nurses AND 
employees attitudes 

1 120205 1 0 

Male nurses AND 
Attitudes 
(psychology) 

3 120205 3 1 

Job satisfaction 3809 120205 0 0 
Male nurses AND job 
satisfaction 

4 120205 3 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt 

Willman et al (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska  

Antal…………………………… 

Ålder…………………………… 

Man/Kvinna……………………. 

Är kontexten presenterad?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval 

– Relevant?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Strategiskt?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för 

– Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Datainsamling tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Analys tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Huvudfynd: ……………………………………………. 

Poängsumma: ………….. 

□ 80-100% □ 70-79% □ <70%  

Sammanfattande bedömning av kvalitet: □ Bra □ Medel □ Dålig 

Granskare (sign.)…………………….
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Evans, J.A/2002/Kanada Experience before and 

throughout the nursing career- 
cautious caregivers: gender 
stereotypes and the 
sexualization of men nurses’ 
touch. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

Åtta manliga sjuksköterskor, verksamma i 
provinsen Nova Scotia, Kanada.  

Bra 

Fisher, M.J/2009/Australien ‘Being a chameleon’: labour 
processes of male nurses 
performing bodywork. 

Semi- strukturerade 
intervjuer 

21 manliga sjuksköterskor, verksamma i 
New South Wales, Australien.  

Bra 

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

Conceptions of gender- a study 
of female and male head 
nurses’ statements. 

Tematiska, 
ostrukturerade 
intervjuer  

18 kvinnliga och 18 manliga 
översköterskor 

Bra 

Harding, T/2007/Nya Zeeland The construction of men who 
are nurses as gay. 

Semi- strukturerade 
intervjuer. 

18 män med varierande erfarenhetsgrad, 
allt från de som nyligen påbörjat en 
sjuksköterskeutbildning till en som efter 
40 år inom yrket nyligen gått i pension.  

Bra 

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

Male nurses’ experiences of 
providing intimate care for 
women clients. 

Semi- strukturerade 
intervjuer. 

12 manliga legitimerade sjuksköterskor 
mellan 25-55 år. 

Bra 

Harding, T/2008/Nya Zeeland Men’s clinical career 
pathways: Widening the 
understanding. 

Semi- strukturerade 
intervjuer 

18 män med varierande erfarenhetsgrad, 
allt från de som nyligen påbörjat en 
sjuksköterskeutbildning till en som efter 
40 år inom yrket nyligen gått i pension. 

Bra 

Pullen, A., & Simpson, 
R/2009/England 

Managing difference in 
feminized work: Men, 
otherness and social practice. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

15 manliga sjuksköterskor från sex olika 
sjukhus I sydöstra England, varav fem 
arbetade inom psykiatri, fyra inom 
akutsjukvård, en inom palliativ vård och 
resterande fem inom allmän sjukvård. 
Även tio lågstadielärare deltog i studien. 

Medel 

Keogh, B., & Gleeson, 
M/2006/Irland 

Caring for female patients: the 
experiences of male nurses 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

Fem manliga allmänsjuksköterskor och 
sex manliga psykiatrisjuksköterskor. 

Medel 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 

Male respondents also say 
that they encounter this 
notion in the care setting.// 
“I am sure you can take 
care of that, meaning 
implicitly that you as a 
man, a little more 
technical, such as fixing a 
suspension device”. 

De manliga 
sjuksköterskorna upplever 
att omgivningen förutsätter 
att de till följd av sin 
könstillhörighet besitter en 
hög teknisk kompetens. 

Förutfattade meningar 
gällande kompetens. 

Upplevelser av samhällets 
stereotypiska tänkande. 

Kompetens 

They struggled with social 
stereotypes of male nurses, 
including being reminded 
regularly that nursing was 
not a man’s job…” 

De manliga 
sjuksköterskorna upplever 
stereotypiskt tänkande som 
problematiskt, då de 
ständigt påmindes om att 
sjuksköterskeyrket inte är 
ämnat för män.  

Ständig påminnelse om att 
jobben inte är ämnade för 
dem.  

Upplevelser av samhällets 
stereotypiska tänkande. 

Yrkesroll 

“It has definitely not been 
my experience that most 
male nurses are not gay, 
but I think the public 
perception is still that most 
male nurses are gay”. 

Den manliga 
sjuksköterskan upplever 
att majoriteten av manliga 
sjuksköterskor är 
heterosexuella, men tror 
att allmänhetens 
uppfattning fortfarande är 
att manliga sjuksköterskor 
är homosexuella.  

Allmänheten uppfattar 
manliga sjuksköterskor 
som homosexuella. 

Upplevelser av samhällets 
stereotypiska tänkande. 

Sexualitet 
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“…I steer clear of female 
patients because I am just 
very aware of 
allegations…it’s just 
something that I am very 
uncomfortable if I would 
be left on my own with a 
female patient. 

Den manliga 
sjuksköterskan undviker 
kvinnliga patienter då han 
är medveten om de 
anklagelser han kan få. 
Han upplever obehag då 
han blir lämnad ensam 
med en kvinnlig patient. 

Rädsla och obehag för att 
vårda kvinnliga patienter 

Upplevelser av att vårda 
patienter av motsatt kön. 

 

“When working in a 
female-dominated 
environment you realize 
that you are possibly 
excluded from things. 
Even when colleagues and 
patients are going home 
they will say, ‘Have a 
good shift, girls’ or ‘Thank 
you, sister’ and most 
forget that you [male 
nurse] are there. You are 
aware that you are not 
automatically a part of the 
group and feel different 
from them [female 
colleagues]”. 

De manliga 
sjuksköterskorna upplever 
vissa problem med att 
arbeta i en 
kvinnodominerad miljö. 
De upplever sig 
bortglömda, annorlunda 
och exkluderade från vissa 
saker. De upplever sig inte 
vara en naturlig del av 
gruppen. 

Upplever sig bortglömda, 
exkluderade och 
annorlunda i den 
kvinnodominerade 
arbetsgruppen.  

Upplevelser av 
utanförskap. 

 

One male head nurse says Den manliga Uppfattningar kring Upplevelser av att erhålla  
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that ‘guys are pushed 
forward by their female 
colleagues’. In this way 
men receive advantages 
from conceptions about 
men. 

sjuksköterskan blir bistådd 
med stöd från de kvinnliga 
kollegorna och erhåller på 
så vis fördelar utifrån de 
uppfattningar som finns 
om manliga 
sjuksköterskor. 

manliga sjuksköterskor 
leder till erhållna fördelar. 

fördelar. 

“If a patient is obviously 
dying, he wants a 
cigarette, there’s no point 
refusing him a cigarette. I 
would take him outside 
whereas my female 
colleagues would say ‘No 
you’re not allowed to 
smoke’”// “I don’t feel that 
way. You tell me what is 
good for you, what you 
want – and I’ll do it. “ 

Den manliga 
sjuksköterskan ser inte 
någon anledning att neka 
en döende patient en 
cigarett. Då hans kvinnliga 
kollegor kommer med 
invändningar, upplever 
han snarare att patientens 
önskemål är att prioritera.  

Upplevelser av att 
patientens önskemål bör 
prioriteras före regler och 
bestämmelser.  

Upplevelser om 
prioriteringar på 
arbetsplatsen. 
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