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Abstrakt 

Den manliga sjuksköterskan verkar inom ett kvinnligt kodat yrke, ett yrke som 

genomsyras av en genusordning vilken skapar hierarkiska skillnader och 

maktstrukturer. Av denna anledning var syftet med studien att undersöka manliga 

sjuksköterskors upplevelser av genusnormer omgivet sin yrkesroll och dess 

inverkan på yrkesutövningen. 

Metod: Metoden var en litteraturstudie. Nio artiklar med kvalitativ metod valdes ut 

och kvalitetsgranskades efter sökning Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades 

med hjälp av integrerad analys. 

Resultat: Resultatet visade att bland annat kollegors, närståendes och patienternas 

föreställningar kunde inverka på den manliga sjuksköterskan såväl inför som i sin 

yrkesutövning. Detta kunde grunda sig på mannens position i genusordningen samt 

hur mannen uppfattades ur genusperspektiv, vilket även bland annat kunde inverka 

på mötet med såväl patienter som kollegor. 

Slutsats: Slutsatsen är att så länge de rådande genusnormerna, genusordningen och 

förhållandet till den hegemoniska maskuliniteten gör sig gällande i samhället, 

kommer en förändring av yrkesrollen ur ett genusperspektiv vara svår att uppnå. 

Betydelsen av studien är att genusproblematik lyfts upp och belyses, något som 

resultatet visade inte gärna öppet diskuteras, men i och med denna studie 

möjliggörs. 

Nyckelord 

Manliga sjuksköterskor, upplevelse, relationer, föreställningar, genusordning.  

Tack 

Vi önskar rikta ett stort tack till såväl handlare som kurskamrater för uppskattade 

och bidragande insatser längs med vårt arbete, men inte desto mindre önskar vi 

tacka våra familjer för allt stöd och uppoffringar vi erhållit i processen med att 

skapa denna kandidatuppsats. 
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1 Inledning 

Vi har under studierna och främst under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) reflekterat över hur vi som män inom sjuksköterskeyrket uppfattas av såväl 

kollegor som patienter. Redan under den korta tid vi gjort VFU under utbildningen 

som sjuksköterskor har vi ställts inför situationer på grund av patienters och 

kollegors föreställningar relaterade till genus, vilket inneburit att vi ibland uppfattats 

som läkare eller att vi blivit ifrågasatta i vissa vårdmoment. Ifrågasättandet kan ses 

som att patienter kan känna sig osäkra och ha föreställningar om manliga 

sjuksköterskor. Samtidigt har det av både patienter och kollegor uttryckts att vi fyllt 

ett tomrum mot bakgrund av att det är få sjuksköterskor som är män. Vi 

uppmärksammade att föreställningar om genus hela tiden existerar. Mot bakgrund 

av detta har vi haft för avsikt att genomföra en litteraturstudie med syftet att 

undersöka om genus har någon inverkan på yrkesrollen. 

2 Bakgrund 

2.1 Historik 
Sjuksköterskeyrket var i Sverige fram till mitten av 1900-talet ett yrke exklusivt för 

kvinnor. I samband med en utredning (SOU: 1948:17) med syftet att studera 

framtiden gällande sjuksköterskeutbildningen och relationen mellan utbud och 

efterfrågan av sjuksköterskor framkom en annalkande sjuksköterskebrist. 

Utredningen belyste dilemmat gällande att kvinnor påfallande ofta under sin 

yrkeskarriär gifte sig och i samband med detta avslutade sin tjänstgöring. Som 

förslag till att stävja bristen framhävdes behovet av att öppna upp yrket till att även 

inkludera män. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) var inte positivt inställda till 

förslaget om att expandera utbildningen till att även inkludera män, men godkände 

förslaget med vissa justeringar. De önskade effekterna i form av ökad tillströmning 

avseende manliga sjuksköterskestudenter uteblev till stor del, vilket speglade 

samhällets normer att kvinnor är mest lämpade för sjuksköterskeyrket (Dufwa, 

2006). 
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Den ojämna könsfördelningen lever i allra högsta grad kvar där Eriksson (2017) 

anger att Sverige har en av Europas tydligast segregerade arbetsmarknader med 

avseende på kön, vilket stärks enligt Socialstyrelsen (2016) då år 2014 endast 12% 

av totalt 122 962 sysselsatta legitimerade sjuksköterskor var män. Enligt Dahlborg-

Lyckhage och Eriksson (2017) har det på regeringsnivå konstaterats att 

jämställdhetsarbetet i Sverige går för långsamt, där männens kunskap om sig själva 

som en del i genussystemet anses vara bristfällig. 

2.2 Genusnormer 
Genusnormer delas upp i begreppen ”genus” och ”normer”. Ordet genus är latin och 

betyder sort, slag, släkte, kön och kan enligt Hirdman (2001) översättas med socialt 

konstruerat kön som anses av människan vara skapade av tankar och föreställningar. 

Normer är enligt Kalonaityté (2014) föreställningar eller ideal som skiljer normalitet 

från avvikelse där normen anger vad som är önskvärt och vem som räknas. 

 

Särartsteorin myntades under 1800-talet och grundades i mångt och mycket på 

biologiska skillnader där män och kvinnor sågs som motpoler, varvid mannen 

ansågs vara normen i samhället. Kvinnor ansågs vara den vårdande individen utifrån 

hennes egenskaper som den vårdande modern, vilket överfördes till att hon var mer 

lämpad för sjuksköterskeyrket. Särartsteorin om kvinnan som en från mannen 

avvikande individ förstärktes och vann mark under 1800-talets andra hälft från den 

samtida likhetsteorin. Likhetsteorin menade att skillnaden mellan könen endast var 

en social konstruktion och att kvinnor inte var en avvikande särart utan enbart 

underordnade män. Likhetsförespråkarna menade att synen på skillnaden män och 

kvinnor emellan grundade sig på deras samhällsposition, vilken i sin tur grundades 

på samhällets värderingar om kön. Trots det faktum att män och kvinnor hade olika 

positioner i samhället ansågs könen inte ha olika förmågor och var lika lämpade att 

till exempel utföra vård. Denna teori har dock ingen större plats i 

omvårdnadslitteraturen, utan det var teorin om särart som följde med in i sjukvården 

för att bli normerande (Jorfeldt, 2006). 

 

Hirdmans (2001) teorier gällande genuskontraktet ger ytterligare perspektiv på 

separationen av kvinnligt och manligt genus, där kontraktet anger vad som kan 
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förväntas av respektive genus, vilka kontinuerligt skapas och återskapas utifrån 

rådande samhällsnormer. Dessa förutbestämda genusnormer ger män och kvinnor 

skilda potential, inskränkthet samt olika normer att agera utifrån, vilka befäster de 

skilda genusrollerna. Pehrson och Tengelin (2015) skriver att det traditionella 

genussystemet och dess normer, vilka särskiljer män och kvinnor åt och rangordnar 

män högre än kvinnor, än idag existerar i dagens sjukvård. Detta stryks även av 

Jorfeldt (2006) som anger att dagens vårdforskning fortfarande förhåller sig till 

tanken om särarter.  

 

Dahlborg-Lyckhage och Eriksson (2017) menar emellertid att nya teorier ständigt 

växer fram. Queerteorin är en av dem, vilken enligt Pehrson (2015) berör individer 

som inte identifierar sig med heteronormativiteten, det vill säga normen om enbart 

två kön. Heteronormativiteten utgör enligt Pehrson och Tengelin (2015) basen för 

genusnormen och ställer män och kvinnor som motpoler och skiljer dess egenskaper 

och kännetecken åt. Dahlborg-Lyckhage och Eriksson (2017) menar att Queerteorin 

skiljer sig från tidigare teorier och ger en tydligare ansats i att individers identiteter 

inte har någon koppling till varken biologiskt eller naturligt ursprung.  

2.3 Genusordning/Genussystem 
Begreppen genusordning och genussystem likställs och definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2018) som den sociala struktur avseende kön, vilken reglerar 

män och kvinnor och genererar isärhållning och segregering av könen på 

individnivå i samhället. 

Pehrson och Tengelin (2015) menar att strukturer inom organisationer inte är 

genusneutrala, sjukvården inget undantag, och istället konstrueras utifrån 

föreställningar baserat på feminina och maskulina attribut. Detta betyder att vissa 

professioner på förhand är genusbestämda och att personer som uppfattar sig som 

män inte söker sig till exempelvis sjuksköterskeyrket, ett yrke som betraktas som 

kvinnligt. Genusordning genomsyrar sociala strukturer och organisationer, vilket 

baseras på fyra faktorer; genusbestämd arbetsfördelning, maktrelationer utifrån 

genusnormer, mänskliga- och känslomässiga relationer samt symboliska och 

kulturella genusnormer. Det är alltså olika faktorer som spelar in och skapar 

relationer, sammanhang och makt både inom och mellan olika yrkeskårer. 
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Dahlborg-Lyckhage, Lau och Tengelin (2015) menar att makten som skapas 

människor emellan leder till att det ges olika handlingsutrymme, vilket exempelvis 

kan visa sig i att en patient inte ges lika stort utrymme att handla som vårdaren. 

Dessa faktorer är essentiella i förståelsen av genus. Ekstrand (2005) visar till 

exempel i sin avhandling på att manliga sjuksköterskor mer okomplicerat finner 

gemensamma nämnare med manliga läkare än vad kvinnliga sjuksköterskor gör, 

som en följd av ett gemensamt språk och symboler. 

2.4 Hegemonisk maskulinitet 
Carrigan, Connell och Lee (1985) beskriver begreppet hegemonisk maskulinitet som 

en sammansmältning av kulturella ideal och makt, en samhällelig bild som 

symboliserar samhällets toppskikt, vilket anses vara eftersträvansvärt. 

Connell (2008) skriver att en hegemonisk maskulinitet inte är en låst karaktär som 

ser likadan ut överallt, hela tiden. Det är alltså en maskulinitet som skapas i olika 

klass-, arbetar- och kulturella miljöer, vilka både män och kvinnor inom respektive 

miljö förhåller sig till. Följden blir att män förankrar sig som dominanta i 

förhållande till kvinnor. I Robertssons (2003a) resultat påvisas gällande 

diskussionen om de olika idealen, att oförmågan att visa känslor är en del av 

flertalet ideal. Beroende på hur nära de olika idealen ligger mansnormen kan de 

därmed rangordnas. Ett lägre rangordnat ideal kan istället hävdas och kompenseras i 

form av till exempel ökad fysisk förmåga. Oförmågan att erkänna och uttrycka 

känslor kan i resultatet härledas till frånvarande fäder under uppväxten oavsett 

informanternas bakgrund, vilket också anses befästa maskuliniteten. Att som man 

öppet kommunicera inom ett kvinnodominerat yrke om sin roll anses vara 

problematiskt, vilket medför att den kvinnliga prägeln av yrket består. Studien visar 

vidare på att männen ändå anser sig vara svagare än kvinnor, men att detta strider 

mot maskulinitetsnormen där förakt mot svaghet och uttryck av känslor påtalas vara 

ett element. Att vara kvinna eller homosexuell man anses stå som motpol till den 

hegemoniska maskuliniteten, och därmed riskerar män med ett för avvikande 

beteende att få sin sexualitet ifrågasatt och därmed eventuellt sjunka i rang.  
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2.5 Patienters upplevelser av omvårdnad utförd av män 
Studier gällande patienters upplevelser av att erhålla omvårdad utförd av män har 

påvisat föreställningar av att omvårdnaden förutsätts upplevas obekväm, men när 

omvårdnaden väl är utförd upplever patienterna att vården trots allt var till 

belåtenhet. Detta påvisas i studien av Adeyemi-Adelanwa, Barton-Gooden, 

Dawkins och Undo (2016), vilka undersökte patienters attityder till att bli vårdade 

av manliga sjuksköterskor. Fler än hälften (51 %) av de tillfrågade patienterna 

medgav initialt negativ inställning till att bli vårdade av de manliga 

sjuksköterskorna, medan färre än 10% av patienterna tyckte att de efter vårdtiden 

hade fått undermålig vård.  

 

Beroende på vilket kön patienten har skiljer sig även preferenser gällande vårdarens 

kön. I en studie gjord av Ahmad och Alasad (2007) visade det sig att 33,9 % av de 

manliga patienterna föredrog en manlig sjuksköterska och 9,7 % en kvinnlig dito. 

Av de kvinnliga patienterna var motsvarande siffor 3,4 % som föredrog manliga 

sjuksköterskor och 68,7 % kvinnliga sjuksköterskor. De båda patientgrupperna, 

kvinnliga och manliga patienter, var generellt överens om att en manlig 

sjuksköterska inte bör vårda en kvinnlig patient. I en liknande studie av Younas och 

Sundus (2018) fastslogs att manliga patienter upplevde sig i högre grad än deras 

kvinnliga dito bli väl vårdade av manliga sjuksköterskor, men att båda 

patientgrupperna i stort uppskattade deras vårdande och kunnande. Ahmad och 

Alasad (2007) påvisade att två tredjedelar av de kvinnliga patienterna menade att de 

kvinnliga sjuksköterskornas förmåga till omtanke och att höja moralen hos 

patienterna utgjorde grunden för att kvinnorna var mer lämpade för yrket. Männen 

däremot menade i samma utsträckning att de manliga sjuksköterskornas förmåga att 

undvika panik och leva med känslomässig anspänning utgjorde grunden för att män 

var mer lämpade för yrket. Författarna menade att detta sätt att tänka grundade sig i 

synen på genus och vad som skapar manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter. 

Adeyemi-Adelanwa et al. (2016) var inne på samma tankebana i sin diskussion 

gällande att samhällets och individernas syn på genus påverkade synen på vad som 

anses vara manliga och kvinnliga yrken. Samtidigt menade de att resultatet i studien, 

där majoriteten av patienterna hade en negativ syn på manliga sjuksköterskor inför 

vårdandet men där en övervägande majoritet var positivt inställda efter behandling, 
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utgjorde en grund för att över tid förändra dessa fördomar. Den överlag positiva 

synen på vården utförd av manliga sjuksköterskor stärks även i studien av Younas 

och Sundus (2018). 

 

Studier belyser områden inom sjuksköterskeyrket där önskemål om en kvinnlig 

sjuksköterska är överrepresenterade. Brooks och Philips (1996) hade inom 

primärvården undersökt vilka behandlingar kvinnor enbart önskar kvinnliga 

sjuksköterskor att utföra. 57 % av kvinnorna uttalade önskemål rörande att intima 

undersökningar såväl som samtal av personlig karaktär gällande sexuell- och 

reproduktiv hälsa enbart skulle utföras av kvinnlig personal. Liknande resultat 

visade sig i studien av Adeyemi-Adelanwa et al. (2016) där 80 % av männen och 54 

% av kvinnorna inte skulle låta en manlig sjuksköterska utföra lavemang. Samtidigt 

visade det sig i studien att 89 % av patienterna uppgav att manliga sjuksköterskor 

skapade en god miljö som var främjande för vårdandet av patienten och att i snitt 89 

% könen emellan karaktäriserade manliga sjuksköterskor som vänliga och ödmjuka 

gentemot patienterna.   

2.6 Teoretisk referensram 
Det finns enligt Öhman (2009) ingen enskild teori med avseende på genus som 

täcker in samtliga aspekter av ämnesområdet. Genusteorier är istället ett 

sammelsurium av teorier som avhandlar genus och gemensamt belyser ämnet ur 

olika perspektiv och ger upphov till en förståelse av den komplexitet som gör sig 

gällande. Vi har mot bakgrund av det valt att använda genusperspektiv och 

begreppen hegemonisk maskulinitet och genusordning som teoretisk referensram. 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskeyrket är ett kvinnligt kodat yrke där en särskild genusordning råder 

vilket leder till en medveten eller omedveten hierarki som samtliga parter på något 

sätt förhåller sig till, vilket kan leda till att olika maktförhållanden råder. Samtidigt 

råder ett komplicerat förhållande till och skapande av maskulinitet, vilket medför att 

manliga sjuksköterskor kan behöva förställa sig för att inte bli ifrågasatta eller för 

att hävda sig i genusordningen och därmed skapa och upprätthålla en maktposition. 
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Trots att yrket varit tillgängligt för män sedan 1950-talet är antalet manliga 

sjuksköterskor i kraftig underrepresentation gentemot kvinnor. Samhällsnormer och 

föreställningar kan tänkas utgöra ett hinder inför att få män att välja 

sjuksköterskeyrket, där dessa faktorers inverkan inför valet att bli sjuksköterska 

behöver undersökas. Genusnormer i samhället och dess bidrag till genusordningen 

skapar förväntningar på och föreställningar om respektive kön, vilket kan påverka 

den manliga sjuksköterskan i hur han agerar, vilka roller han tilldelas och hur han 

uppfattas av samt bemöter kollegor och patienter. Det visar sig att patienter kan ha 

föreställningar av manliga sjuksköterskor, vilket kan skapa osäkerhet inför 

vårdandet. Om detta inte undersöks och belyses riskerar eventuella konsekvenser av 

det traditionella genussystemet att verka i det tysta och dröja sig kvar. Denna 

litteraturstudie önskar ge kunskap om och förståelse för de eventuella konsekvenser 

genusordningen medför i vården.   

4 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av 

genusnormer omgivet sin yrkesroll och dess inverkan på yrkesutövningen. 

5 Metod 

Studien utformades som en kvalitativ litteraturstudie där vi ställt en specifikt 

avgränsad fråga, vilken utgjort utgångspunkt i sökandet av relevant litteratur inom 

valt område, vilket sedan i nästa fas kritiskt granskats och till sist sammanställts. 

Den avgränsande frågan utgjorde syftet medan litteratursökningen och granskningen 

utgjorde metoden och till sist sammanställningen som visade sig som resultat 

(Kristensson, 2014).  Kvantitativa artiklar användes för att problematisera ämnet i 

bakgrunden, medan vi i resultatet använt oss av artiklar med kvalitativ metod, vilket 

överensstämmer väl gentemot syftet att undersöka individers upplevelser.  

5.1 Urval 
I enlighet med Kristensson (2014) ställde vi upp kriterier som utgjorde 

avgränsningar i vårt sökförfarande där framkomna artiklar utgjorde grunden för vårt 

resultat av studien. Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara peer-
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reviewed och inte vara publicerade före år 2008, detta för att säkerställa 

trovärdigheten och aktuella fynd. Vidare skulle de antingen var publicerade med 

engelskt eller svenskt språk samt innefatta de manliga sjuksköterskornas 

upplevelser. Litteraturöversikter exkluderades.   

5.2 Datainsamling 
I vår litteratursökning har vi nyttjat databaserna Cinahl och PubMed. I 

framarbetandet av sökstrategi strävade vi efter att erhålla kunskap inom ämnet via 

fritextsökningar, ur vilka vi identifierade lämpliga indexord som relaterade till vår 

studies syfte. Valda indexorder omvandlades till ämnesord/MeSh-termer som 

därefter användes i den definitiva sökningen. Ämnesorden hade en relation till 

begreppen i vårt syfte; manlig sjuksköterska, sjuksköterskans upplevelse i relation 

till patientkontakten samt genus då detta motsvarade vårt teoretiska perspektiv. 

Kristensson (2014) menar att relevanta söktermer är viktiga att identifiera för att 

kunna sålla bland det stora antalet vetenskapliga publikationer. Söktermerna 

identifieras lämpligen via bland annat nyckelbegrepp i syftet.  

 

Blocksökningen i Cinahl bestod slutligen av följande ämnesord: ”Nurse-patient 

relations” OR ”Touch” OR ”Caring” OR ”Nurse attitudes” AND ”Nurse, male” OR 

”Gender identity” OR “Gender role”.  

Den slutgiltiga sökningen genererade 142 artiklar där samtliga titlar gemensamt 

lästes. Efter läsning av artiklarnas titlar kvarstod sedan 23 som svarade mot studiens 

syfte. Samtliga abstrakt lästes och gallrades tillsammans vidare utifrån studiens 

syfte samt valda inklusions- och exklusionskriterier. Detta mynnade slutligen ut i 16 

artiklar som lästes i sin helhet (bilaga 1). 

 

MeSh-termssökningen i PubMed bestod slutligen av följande termer: ”Nurse-patient 

relations” OR ”Touch” OR ”Nursing care” OR ”Attitude of health personnel” AND 

”Nurse, male” OR ”Gender identity”.  

 

Denna sökning gav 178 artiklar där samtliga titlar lästes och jämfördes med de 

artiklar som genererades ur sökningen från Cinahl och där dubbletter samtidigt 

sorterades bort. Efter läsning av artiklarnas titlar kvarstod sedan 16 nya artiklar som 
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svarade mot studiens syfte. Abstrakten lästes sedan och gallrades på samma sätt som 

sökningen i Cinahl. Detta mynnade slutligen ut i två artiklar som lästes i sin helhet 

(bilaga 1). 

5.3 Dataanalys 
Efter att ha läst de 16 artiklarna från Cinahl samt de två från PubMed i sin helhet 

föll totalt nio artiklar bort på grund av att några visade sig vara litteraturöversikter 

eller populärvetenskapliga artiklar medan andra innehöll bristande resultat i relation 

till titel och abstrakt. Anledningen till bortfallet av dessa har att göra med bristande 

information i artiklarnas abstrakt. De som kvarstod var sju artiklar från Cinahl samt 

två från PubMed, vilka kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmall från SBU 

(2014). Vi läste och granskade artiklarna först var för sig, för att sedan tillsammans 

genomföra en gemensam bedömning. Vår valda granskningsmall innehöll 21 frågor 

som utgjorde ett underlag för kvalitetsgranskning. Vi valde att poängsätta artiklarna 

utifrån antalet frågor besvarade med ”JA”, där varje ”JA” genererade ett poäng, 

alltså maximalt 21 poäng per artikel. Då Kristensson (2014) möjliggjorde för oss ett 

eget poängsystem satte vi gemensamt gränser för vilka artiklar som skulle ingå, och 

inför granskningen valde att bedöma artiklarna som översteg 60% (13p) av maximal 

poäng hålla medelgod kvalitet samt minst 80% (17p) hög kvalitet. Samtliga de av 

oss valda artiklarna bedömdes hålla medelgod kvalitet (bilaga 2), vilket vi ansåg 

vara av tillräckligt god kvalitet och där samtliga användes i resultatet.  

 

När vi analyserade artiklarna med avsikten att skapa vårt resultat använde vi oss av 

integrerad analys enligt Kristensson (2014). Detta för att dels ha en struktur i 

analysprocessen att förhålla oss till. Kristensson (2014) menar att det kan vara svårt 

att förstå och värdera resultatet om inte delarna i resultatet ställs i relation till 

varandra utan enbart presenteras var för sig.  Den integrerade analysen möjliggör att 

presentera resultatet på ett överskådligt och begripligt sätt. Den integrerade analysen 

genomfördes i tre steg vilka beskrivs nedan, detta för att skapa tydlighet och 

förankring mellan de skilda nivåerna som ledde fram till valda kategorier. 

 

I analysprocessens inledning delade vi upp de nio artiklarna sinsemellan och läste 

dem flertalet gånger var för sig, samt markerade relevanta delar av resultaten. 
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Härefter bytte vi artiklar med varandra och granskade och värderade den andres 

markeringar och tillförde egna kommenterar för att sedan träffas och reflektera och 

därmed skapa en gemensam förståelse för innehållet och resultatet och ställde dem i 

relation till studiens syfte. Diskussionen och reflektionen ledde till en samlad bild av 

resultaten gällande flertalet av artiklarna, men vid ett par av artiklarna hade vi olika 

syn på innehållet i förhållande till syftet vilket resulterade att vi läste just dessa 

artiklars resultat ytterligare. De gemensamt identifierade fynden i respektive artikel 

noterades, diskuterades och analyserades med avsikten att utläsa likheter och 

skillnader inom och mellan artiklarna.  

I andra steget översattes de identifierade fynden till svenska och komprimerades och 

kodades för att enklare hitta kärnan i resultaten. Koderna sammanställdes på 

notislappar och grupperades efter innehåll vilket ledde till det tredje steget där vi 

gemensamt kom överens om lämpliga kategorier som sammanfattade 

grupperingarnas röda tråd. Våra gemensamt framarbetade kategorier identifierades 

som; Bli sjuksköterska? – Det beror på omgivningen, Genusidentiteter- som ett sätt 

att vårda, Genus inverkan på beröring, Genus kan skapa motstånd samt Mannen i 

fokus. 

För att ge läsaren en förståelse för hur de valda kategorierna skapades och därmed 

möjlighet att härleda dem till artiklarnas resultat skapade vi en matris innehållande 

exempel på hur respektive kategori framvuxit (bilaga 3). 

6 Forskningsetiska aspekter 

Med hänsyn tagen till forskningsetiska aspekter ställde vi kravet att samtliga utvalda 

artiklar skulle vara forskningsetiskt granskade, vilket därtill innebar att i enlighet 

med regeringens proposition (2007/08:44) inga utsatta grupper har skadats fysiskt, 

psykiskt eller integritetsmässigt. Vi har i tillägg till detta haft för avsikt att förhålla 

oss neutrala och objektiva till såväl urval som artiklarnas resultat och inte låtit våra 

egna föreställningar och värderingar spegla detta. Detta innebär att vi strävat efter 

att inte förvränga eller undanhålla resultat som svarar mot studiens syfte. 
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7 Resultat 

Vår litteraturstudie har för avsikt att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser 

av genusnormer omgivet sin yrkesroll och dess inverkan på yrkesutövningen. 

Analysen av valda vetenskapliga artiklar, utifrån identifierade fynd resulterar i fem 

kategorier; Bli sjuksköterska? – Det beror på omgivningen, Genusidentiteter - som 

ett sätt att vårda, Genus inverkan på beröring, Genus kan skapa motstånd samt 

Mannen i fokus. Kategorierna representerar övergripande skillnader och likheter i 

det vetenskapliga materialets resultat, vilka kortfattat visar på att föreställningar kan 

inverka på den manliga sjuksköterskan inför och i sin yrkesutövning som kan 

grunda sig på mannens position i genusordningen samt hur mannen uppfattas ur 

genusperspektiv. De artiklarna vi valt har en stor geografisk spridning; Australien, 

Iran, Israel, Kanada, Mauritius, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. 

7.1 Bli sjuksköterska? – Det beror på omgivningen 
Omgivningens föreställningar av sjuksköterskeyrket upplevs av män kunna ha en 

avgörande inverkan inför valet att anta yrkesrollen, men även upplevs påverka när 

de väl befinner sig i yrket. Upplevelser som uppges påverka männen är synen på 

yrket som kvinnopräglat och underordnat läkaren, vilket kan kopplas till ett 

genusperspektiv. Människor i mannens bekantskapskrets både upplevs verka som 

uppmuntrande men även vara hindrande faktorer (Rajacich, Kane, Williston & 

Cameron, 2013; Harding, 2009; Zahourek, 2016; Valizadeh et al., 2014; Popper-

Giveon, Keshet & Liberman, 2015). 

 

Anledningar till att män söker sig till sjuksköterskeyrket kan vara att männen 

upplever att de ser någon i sin närhet som förebild, ofta i form av en kvinna inom 

yrket eller att de blir uppmuntrade av familjen att söka sig dit. Detta visar sig kunna 

minska barriärer för män att söka sig till ett kvinnodominerat yrke (Rajacich et al., 

2013; Harding, 2009; Zahourek, 2016). Män upplever inte enbart 

familjemedlemmars, vänners och tidigare chefers åsikter som uppmuntrande utan de  

kan även upplevas vara negativa i sin karaktär och visa på misstro inför yrkesvalet. 

Detta behöver dock nödvändigtvis inte vara på grund av genus utan kan även 

upplevas vara baserat på ålder, kompetens eller samhällets syn på yrket som ett 
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kvinnligt präglat och underordnat läkaren (Harding, 2009; Zahourek, 2016; 

Valizadeh et al., 2014). Den manliga sjuksköterskan reflekterar kring föreställningar 

om yrket och frågan ställs vad som egentligen kan förväntas av allmänheten om 

misstron är så utbredd och uttalad bland anhöriga och chefer i andra yrkeskårer. De 

manliga sjuksköterskorna upplever att så länge de negativa föreställningarna om 

sjuksköterskeyrket fortlever kommer svårigheterna med att rekrytera män till yrket 

att kvarstå (Valizadeh et al., 2014). Männen upplever att bilden av 

sjuksköterskeyrket som ett yrke för kvinnor delvis grundas på utbildningsväsendets 

misslyckande att marknadsföra yrket som könsneutralt. Även upplevelsen av medias 

stereotypa bild av sjuksköterskan som en kvinna underordnad doktorn kan bidra till 

att män tvekar inför valet att bli sjuksköterska då de riskerar att bryta samhällets 

normer. Dessa stereotyper upplevs behöva ifrågasättas och fler manliga förebilder 

behöver lyftas fram (Valizadeh et al., 2014; Rajacich et al., 2013).  

 

Manliga sjuksköterskor kan uppleva att ekonomiska incitament är en bidragande 

faktor till att de söker sig till yrket, detta för att realisera de existerande samhälleliga 

könsrollerna snarare än med avsikten att hjälpa och lindra lidande. Manliga 

sjuksköterskor upplever att yrket leder till en god inkomst och därmed den roll som 

kan vara associerad med män vilket möjliggör en väg till att förstärka de 

traditionella könsrollerna. En bild som ges är att det upplevs förväntas av män att de 

efter studierna ska skaffa hus, ett stycke land och sedan gifta sig vilket alltsammans 

kostar mycket pengar. Sjuksköterskeyrket upplevs vara ett enkelt yrke att studera 

till, ge snabb befordran och att det snabbt genererar mycket pengar, något som kan 

upplevas vara ett krav från omgivningen. Sjuksköterskeyrket ses vara det ideala 

yrket, då inget annat yrke ger så goda förutsättningar att lyckas. Detta baseras på att 

du själv kan planera hur mycket du vill jobba, och du kan ha både två och tre skilda 

anställningar för att få ihop de pengar du önskar. Manliga sjuksköterskor upplever 

sig förekommande ses som läkare vilket förstärker den maskulinitet och auktoritet 

som är förknippad med läkaryrket och medför därmed att de distanserar sig från 

sjuksköterskeyrket och dess feminina prägel. Att som manlig sjuksköterska bli 

förknippad med läkare eller få stöd från dem kan upplevas vara en enkel väg till 

befordran (Popper-Giveon et al., 2015; Valizadeh et al., 2014). 
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7.2 Genusidentiteter - som ett sätt att vårda 
Män kan uppleva hinder i patientnära omvårdnad som härleds till motsättningar 

mellan det manliga och kvinnliga könet utifrån varierande aspekter, men även 

baserat på upplevda förväntningar utifrån sin roll i samhället och yrkesrollen. För att 

hantera dessa hinder kan den manliga sjuksköterskan uppleva behovet av att anpassa 

sitt vårdande utefter den enskilda patienten, men i kontakten med kollegor och 

patienter även på ett överdrivet sätt förtydliga sin heterosexualitet (Fisher, 2009; 

Van Wyk & van der Wath, 2015; Zahourek, 2016; Harding, North & Perkins, 2008; 

Hollup, 2014). 

 

Inom vården upplevs det av män existera binära system i form av man/kvinna, 

maskulint/ feminint och heterosexuellt/ homosexuellt, mellan vilka det uppstår 

motsättningar (Fisher, 2009). Detta upplevs ge upphov till ett sexuellt hinder när en 

man/maskulin/heterosexuellt vårdade en kvinnlig patient (Fisher, 2009; Van Wyk & 

van der Wath, 2015; Zahourek, 2016; Harding et al., 2008; Hollup, 2014). Det 

upplevs förekomma problematik i att vara man i sjuksköterskerollen och samtidigt 

vara man i samhället. I mötet med en kvinnlig patient resulterar det i att när den 

manliga sjuksköterskan bemöter och agerar utifrån sin yrkesroll tar det samtidigt 

inte bort patientens upplevelser eller erfarenheter av mannen som en individ i 

samhället. För att hantera de problem som är förknippade med de binära systemen, 

upplevs anpassning i bemötandet med patienterna behöva ske utifrån vad som anses 

kulturellt acceptabelt och vad patienterna faktiskt behöver. Exempelvis kan det ske 

genom att lära känna patienten och agera utifrån den genusidentitet som upplevs 

mest lämplig. I professionen upplever sjuksköterskan att de lär sig anpassa sin 

vårdande roll genom att i varje möte sätta sig in i patientens situation med syftet att 

utföra nödvändig vård på mest optimala vis (Fishers, 2009; Van Wyk & van der 

Wath, 2015; Harding et al., 2008; Zahourek, 2016). När en manlig sjuksköterska 

vårdar en samkönad patient upplever de behöva agera för att med säkerhet 

säkerhetsställa att de uppfattas som heterosexuella inför att representera den 

kulturellt dominanta maskuliniteten. Detta kan yttra sig som att i kontakten med 

manliga patienter prata och agera utifrån vad som anses vara manligt. Att uppfattas 

som homosexuell upplevs kunna medföra hån och motsättning av vård från 
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patienten, där det visar sig att de manliga sjuksköterskorna upplever behov av att 

uttrycka sig homofobiskt för att skydda sig (Fisher, 2009; Harding et al., 2008). 

7.3 Genus inverkan på beröring 
Manliga sjuksköterskor upplever svårigheter gällande beröring av såväl kvinnliga 

som manliga patienter, en problematik som kan hanteras på skilda sätt. 

Upprinnelsen till svårigheterna upplevs kunna härröras till faran för att anklagas för 

såväl sexuella trakasserier som att få sin sexualitet ifrågasatt. Följden blir att den 

manliga sjuksköterskan kan uppleva sårbarhet och osäkerhet i den patientnära 

omvårdnaden relaterat till de missförstånd som gör sig gällande. Kommunikation 

upplevs som det enskilt viktigaste verktyget för att förebygga och hantera riskerna 

(Zahourek, 2016; Harding et al., 2008; Fisher, 2009; Rajacich et al., 2013; Hollup, 

2008). 

Analysen visar på upplevelser av svårigheter och skillnader i beröringen av 

patienterna av skilda kön. Beröring av manliga patienter upplevs ske på ett manligt 

präglat sätt, såsom ett enkelt handslag eller klapp på axeln. I andra fall kan 

beröringen mer eller mindre uteslutas för att minska risken för missförstånd. I möten 

med kvinnliga patienter lyfts vikten av att vara noga med att be om lov innan 

utförande av annat än de ordinära vårdmoment som exempelvis blodtrycksmätning 

eller att erbjuda en annan kollega att närvara. Beröringen upplevs i mötet med 

kvinnliga patienter även ske på ett mer ömsint sätt. Manliga sjuksköterskor erbjuder 

ibland patienten möjligheten att byta till en kvinnlig kollega med avsikten att 

undkomma upplevelsen av eventuellt obekväma situationer. Beröring upplevs vara 

ett sätt att kommunicera känslor vilket lätt kan missuppfattas. Det visar sig att 

manliga sjuksköterskor i mötet med kvinnliga patienter upplever att de riskerar att 

bli anklagade för sexuella ofredanden, medan de i mötet med en manlig patient 

riskerar att bli anklagade för att vara homosexuella. Det återfinns liknande 

upplevelser i vårdandet av barn, där risken att bli anklagad för pedofili förekommer, 

vilket stävjas genom att erbjuda en kollega eller föräldrar att närvara. Problematiken 

medför en känsla av upplevd sårbarhet när den manliga sjuksköterskan agerar 

ensam i mötet med patienten, men att det ändå anses vara en del av arbetet 

(Zahourek, 2016; Harding et al., 2008; Fisher, 2009). Manliga sjuksköterskor 

upplever att kvinnliga kollegor tar sig friheten att först gå in till kvinnliga patienter 
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för att fråga om vården får utföras av en man, detta för att minimera risken att bli 

anklagad för sexuella trakasserier. Det upplevs inte vara ett uppskattat sätt att 

hantera problemet på, då en manlig sjuksköterska bör ha lika stor rätt att först möta 

patienten. Männen upplever att kvinnliga kollegor inte anser att de har problem att 

själva gå in i mötet med vare sig kvinnliga eller manliga patienter utan att deras 

vårdande och intentioner tas för givet i motsats till de manliga kollegorna. Att 

kvinnliga sjuksköterskor upplevs ha ett större handlingsutrymme förs över på de 

manliga kollegorna i patientkontakten (Harding et al., 2008; Rajacich et al., 2013). 

I de delar av världen där patienter och vårdare är separerade utefter kön är manliga 

sjuksköterskors upplevelser av stress och sårbarhet inte lika påtaglig som i de 

geografiska områden där uppdelning utefter kön inte görs. Separeringen av könen 

bidrar till att de manliga sjuksköterskorna inte riskerar uppleva de motsättningar 

från patienter och dess anhöriga vårdandet av det motsatta könet skulle innebära 

(Fisher, 2009; Hollup, 2014). Oavsett kontext påvisas att tydlig kommunikation och 

bevarande av patientens integritet upplevs vara väsentligt för att förhindra 

missförstånd och på så sätt minska sjuksköterskans upplevelse av att vara sårbar 

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

7.4 Genus kan skapa motstånd 
Det visar sig att egenskapen av att som man befinna sig i ett kvinnopräglat yrke 

upplevs kunna skapa förutsättningar för motstånd och vårdvägran från såväl 

kvinnliga som manliga patienter, vilket baserar sig på enformiga föreställningar av 

männens yrkesval och tillhörande skäl att befinna sig i yrkesrollen (Rajacich et al., 

2013; Harding et al., 2008 och Fisher, 2009; Hollup, 2014). 

 

Det upplevs finnas motstånd, främst från kvinnliga patienter, vilket ibland tar sig 

uttryck i form av nekande av vård från manliga sjuksköterskor. Motståndet upplevs 

härröra från att patienterna har föreställningar om könsstereotyper där patienterna 

ifrågasätter vårdarens motivation eller yrkesval eller rentav nekar att bli vårdade av 

männen. Utåt sett visar inte männen sig bli påverkade av detta, men den främsta 

anledningen är inte på grund av hur de upplevs förväntas vara som professionell 

utan snarare hur de upplevs förväntas vara som män (Rajacich et al., 2013; Harding 

et al., 2008 och Fisher, 2009; Hollup, 2014). 
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7.5 Mannen i fokus 
Analysen visar på att manliga sjuksköterskor upplever att de möts av varierande 

föreställningar utifrån de kvinnliga kollegornas uppfattning om män i yrket, där 

såväl positiva som negativa aspekter belyses. Genomgående upplevs av män att de i 

lägre grad än kvinnliga kollegor förväntas ge uttryck för känslor och istället axla ett 

övergripande ansvar och utföra arbetsuppgifter som fordrar fysisk styrka. De 

upplever även att de förfogar över större möjligheter till att bli befordrade en högre 

position i hierarkin (Popper-Giveon et al., 2015; Valizadeh et al., 2014; Rajacich et 

al., 2013; Zahourek, 2016). 

Manliga sjuksköterskor upplever att deras kollegor kan se deras prestationer som 

undermåliga eller att de helt enkelt inte hör hemma inom vårdyrket. Samtidigt 

upplevs det av männen att deras kvinnliga kollegor hyser större respekt för dem än 

för deras kvinnliga dito (Rajacich et al., 2013; Valizadeh et al., 2014). Kvinnliga 

kollegor upplevs kunna dela samhällets syn på män i sjuksköterskeyrket som mindre 

manliga. Manliga sjuksköterskor upplever därtill förväntningar från kollegor 

gällande att vara tuffa och starka, såväl fysiskt som psykiskt, och i lägre grad vara 

känslomässigt engagerade än de kvinnliga kollegorna, samtidigt som de upplever 

förväntningar om att axla ansvaret i egenskap av att vara just man (Zahourek, 2016; 

Rajacich et al., 2013). Upplevelserna visar på en varierande grad av motstånd från 

kollegorna bland annat baserat på genusstereotyper och mer sällan förekommande 

fall av diskriminering (Rajacich et al., 2013). Männen upplever att de på grund av 

stöd från läkare eller att de blir associerade med läkaryrket leder till nya 

karriärmöjligheter eller befordran. (Popper-Giveon et al., 2015; Valizadeh et al., 

2014). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskning är enligt Kristensson (2014) att föredra gällande 

undersökningar av individers upplevelser. Då syftet med vår litteraturstudie var att 

undersöka hur den manliga sjuksköterskan upplever genusnormer omgivet sin 
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yrkesroll och dess inverkan på yrkesutövningen anser vi att de kvalitativa resultat 

vår sökning genererat lägger en god grund för att besvara syftet.  

Då vi anser att frågor gällande genus och jämlikhet är i ständig förändring och 

belyses allt oftare i samhället hade vi för avsikt att inte använda oss av äldre artiklar 

än tio år i resultatet med avsikten att återge en samtida bild av hur genus inverkar på 

män inom sjukvården. Vi valde att endast inkludera artiklar skrivna på svenska eller 

engelska vilket kan ha varit en svaghet då vi under litteratursökningen fann ett antal 

artiklar som enligt titel och abstrakt sågs svara på vårt syfte. Dessa föll emellertid 

bort på grund av annat språkbruk, samtidigt som möjligheter till två språk ändock 

ger bättre förutsättningar än vid endast ett språk. Detta kan ha medfört att vi kan ha 

missat forskning inom exempelvis en europeisk kontext. Initialt hade vi för avsikt 

att exkludera inriktningar utanför sjuksköterskans grundutbildning samt 

sjuksköterskestudenter, men vi fann detta inte generera tillräckligt stort underlag i 

litteratursökningarna. Emellertid har ingen av våra valda studier fokuserat på 

specialistyrken eller studenter, dock har resultatets artiklar inkluderat ett fåtal 

informanter från dessa grupper.  

Vi valde att koncentrera vår sökning till databaserna Cinahl och PubMed där vi 

initialt utgick ifrån Cinahl vilken vi ansåg mest lämplig utifrån vårt syfte. För att 

sedan ytterligare stärka vår litteratursökning kompletterade vi med sökning i 

PubMed. Sökningen i PubMed resulterade endast i två nya artiklar som bedömdes 

relevanta i förhållande till syftet och därmed drog vi slutsatsen att forskningen var 

begränsad och att ytterligare sökningar i andra databaser inte skulle generera något 

nytt. Denna strategi kan vara till en nackdel då vi eventuellt kan ha missat relevant 

forskning publicerad i andra databaser. Vi använde oss endast av ämnesordsökning 

då detta enligt Kristensson (2014) anses vara den bästa och vanligaste metoden att 

söka efter vetenskapligt material, men även underlättar sökningen och gör den mer 

specifik. Svårigheten med ämnesord var att identifiera relevanta sådana för vår 

studie, där vi kan ha riskerat att missa några av vikt vilket kan ha inverkat på 

studiens resultat. Vi gick tillväga genom att via fritextsökningar finna intressanta 

artiklar för att via dem identifiera de ämnesord vi slutligen valde och kombinerade i 

form av blocksökningar. Vi avstod från att använda fritextsökning i den slutgiltiga 

sökningen då Kristensson (2014) menar att det förvisso kan generera ett större 
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sökresultat, men även i högre grad inkludera artiklar som ej svarar mot vårt ställda 

syfte. Vi har i tillägg till ovanstående även använt oss av en bibliotekarie i den 

initiala fasen av sökningen, vilket kan ses som en styrka i vår studie då de är 

specialiserade på framsökningar av vetenskapligt material.  

De ur sökningarna generade artiklarna gallrades tillsammans utifrån titel och 

abstrakt och de resterande lästes först enskilt i sin helhet för att sedan gemensamt 

komma överens om vilka artiklar som skulle ingå i kvalitetsgranskningen. De nio 

valda artiklarna som utgjorde resultatet kvalitetsgranskades med hjälp av 

granskningsmall från SBU. Granskningen skedde först var för sig för att sedan 

granskas tillsammans. Under granskningen upplevde författarna att 

granskningsmallen var otydlig i delar av frågeställningen och att enskilda frågor inte 

kunde besvaras av artiklarnas innehåll. Detta kan ha resulterat i en lägre 

poängsättning för vissa artiklar, något som vi trots allt inte ansåg påverka resultatet . 

Vi hade på förhand farhågor om att underlaget gällande antalet artiklar var för litet, 

särskilt med tanke på att två av de valda artiklarnas (Hollup, 2014; van Wyk & van 

der Wath, 2015) resultat i aningen lägre grad svarade på vårt syfte. Dock anser vi 

efterhand att alla artiklar kompletterar varandra och hade relevans för resultatet. 

Flertalet av de artiklar vi valde att basera vårt resultat på innehöll i sin 

resultatredovisning såväl referenser som bakgrundsfakta vilket medförde extraarbete 

då vi skulle utröna vad som faktiskt visades i resultatet. Samtidigt finns det styrkor i 

flertalet av artiklarna, där resultaten stärks med citat av informanterna vilket ökade 

trovärdigheten och underlättade för oss att finna det som artikelförfattarna ansåg 

vara viktigt.  

Ett krav inför att inkludera artiklarna i vår studies resultat var att de skulle vara 

etiskt granskade och godkända, och att inga studier där individer eller grupper 

skadats eller utsatts för kränkande behandling skulle ingå i resultatet. I samtliga 

artiklar förutom Zahourek (2016) klargjordes på ett tydligt sätt forskningsetiska 

ställningstaganden. I fallet Zahourek tog vi kontakt med författaren för att 

säkerställa hennes forskningsetiska ställningstaganden och fick som svar att hennes 

studie var godkänd i enlighet med Institutional review board (IRB). Detta har för 

resultatet varit en styrka då alla informanter frivilligt ingått i studien och att deras 
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uttalanden behandlats konfidentiellt. Innebörden är att informanterna inte känt sig 

tvingade att uttala sig och istället fått möjligheten att återge deras upplevelser på det 

sätt de själva ansåg önskvärt.  

Att påvisa trovärdigheten i arbetet är enligt Kristensson (2014) ett sätt för läsaren att 

bedöma kvalitén. När vi gick in i arbetet hade vi ingen erfarenhet av genus som 

ämnesområde mer än att vi agerat som sjuksköterskor under verksamhetsförlagd 

utbildning och de erfarenheter vi där fått. Vi har haft för avsikt att förhålla oss 

neutrala till vår ringa kunskap och våra upplevelser. För att stärka tillförlitligheten 

använde vi oss av ett geografiskt varierat urval i resultatet för att möjliggöra skilda 

upplevelser. Urvalet anser vi dock var något begränsat, vilket kan utgöra en svaghet 

i studien. Vi har även använt oss av triangulering vilket enligt Lincoln och Guba 

(1984) ytterligare stärker tillförlitligheten och verifierbarheten. En styrka i arbetet 

var att vi försökte förhålla oss så transparenta som möjligt och stärkte dataanalysen 

med tillhörande analysmatris (bilaga 3), vilken ger en förståelse för uppkomsten av 

de kategorier vi valt att presentera under resultatet. En styrka i dataanalysen kan 

vara att vi först på egen hand läste och markerade relevanta delar i artiklarna, vilka 

sedan granskades av medförfattaren och därefter diskuterades tillsammans. Detta för 

att säkerställa att vi inte missat väsentlig information för resultatet. Detta kan 

samtidigt ha inneburit en svaghet då vi eventuellt kan ha påverkats av varandras 

markeringar.  En svaghet kan vara att vi på grund av språket i det vetenskapliga 

materialet och i efterföljande översättning missuppfattat delar av innehållet och/eller 

kontexten, vilket kan ha haft en inverkan på studiens resultat. Vi har trots allt svårt 

att se ett annat upplägg i dataanalysen utefter det material vi haft till förfogande. 

Gällande överförbarheten av resultatet till såväl liknande som andra kontexter har 

våra valda artiklar en stor geografisk spridning, men tyvärr inte någon i europeisk 

kontext. Även om vi inte hade för avsikt att ge en bild av hur manliga 

sjuksköterskor upplever genus inom vården i Sverige anser vi dock att med tanke på 

den stora kulturella spridning som råder i vårt samhälle vi lever i ändå kan spegla 

hur grupper och enskilda individer här upplever och bemöter genus. Emellertid kan 

den geografiska spridningen ändå haft en inverkan på resultatet, då enskilda ej i 

Sverige representerade geografiska områden kan ha olika förutsättningar och 

traditioner gällande genusperspektivet. En svaghet för resultatets överförbarhet kan 
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sägas vara att det i både enskilda studier och totalt sett varit relativt få informanter 

samt att beskrivningen och informationen om var respektive informant var 

yrkesverksam ibland saknas. Med tanke på synen på genus inom skilda 

verksamheter som visats i resultatet kan detta ha haft en påverkan. En styrka för 

giltigheten av resultatet är att vi tydligt i sökmatrisen preciserade vår sökprocess och 

datum för när litteratursökningarna utfördes.  

Som ett alternativ till vår litteraturstudie och för att få en djupare bild om genus och 

dess inverkan på manliga sjuksköterskor hade en kvalitativ intervjustudie kunnat 

vara en möjlighet. Detta hade kunnat möjliggöra en mer djupgående och 

specificerad frågeställning där vi själva hade kunnat välja fokus och kontext, 

samtidigt som följden hade medfört ett mindre antal informanter och därmed färre 

upplevelser. Vi ansåg även att tidsaspekten var en begränsande faktor inför en 

intervjustudie. 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av 

genusnormer omgivet sin yrkesroll och dess inverkan på yrkesutövningen. 

Resultatdiskussionen fokuserar på och diskuterar de viktigaste fynden utifrån 

analysen ur ett genusperspektiv. De presenteras här under följande rubriker; Varför 

män kan avstå sjuksköterskeutbildningen, Bemötandet kan behöva anpassas utifrån 

lämplig genusidentitet, Ifrågasättandet av mannen som den naturligt vårdande 

individen samt Manliga sjuksköterskor och genusordning. 

8.2.1 Varför män kan avstå sjuksköterskeutbildningen 

Vårt resultat visar att män kan avstå från att bli sjuksköterskor på grund av 

samhällets syn på yrket som ett kvinnligt arbete. Samhällets rådande syn på vad som 

betraktas som maskulint och feminint är det som enligt Strömberg (2017) 

förknippas med vilket kön som är mest lämpat för arbetsuppgiften, vilket enligt 

O'Brien, Mooney och Glacken (2008) även styr medias framställning av förebilder. 

Männen räds eventuellt att ge en missvisande bild av sig själva inför vänner och 

familj och kanske inte bidrar till att upprätthålla föreställningar av hur en man 

förväntas vara, alltså det ideal som Carrigan, Connell och Lee (1985) beskriver. Hur 

en man förväntas vara tolkar vi vara så starkt präglat att det kan väga tyngre än 
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individens intresse.  Pherson och Tengelin (2015) skriver att redan på förskolenivå 

formas pojkar och flickor omedvetet av pedagoger genom att tilldela barnen 

kvinnligt och manligt normativa egenskaper vilka lär flickorna att vara lyhörda 

medan pojkar blev upplärda till att dominera och befalla. I enlighet med Pherson 

och Tengelin (2015) och Dahlborg-Lyckhage, Lau och Tengelin (2015) menar vi att 

pojkarna redan i förskoleåldern tilldelas ett större handlingsutrymme än flickorna 

och därmed förstärker sin maktrelation, vilket ger dem den plats i genusordningen 

som vårt resultat visar följer med in i arbetslivet. Följden av detta är att 

genussystemet och dess ordning omedvetet upprätthålls, ett system som medför en 

samhällsstruktur som skiljer män och kvinnor åt samt rangordnar män högre. Den 

högre rangordningen och de maskulina attribut som pojkar tidigt tilldelas och utgör 

normen drar vi parallellen till den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008). 

Robertssons (2003a) resultat gällande motpoler till den hegemoniska maskuliniteten 

gör gällande att kvinnor står i motpol till män och rangordnas lägre. Cheng-I, Hsing-

Yi, Yen-Fan och Li-Hung (2017) påvisar att manliga studenter upplever ett obehag 

inför att berätta för vänner, familjer och omgivningen att de studerar till 

sjuksköterska. Vårt resultat stärker detta och visar på riskerna med att förknippas 

med ett kvinnligt yrke och alltså motpolen till ett maskulint ideal som av män kan 

uppfattas som ett tecken för svaghet hos mannen, något som Robertsson (2003a) 

menar att den hegemoniska maskuliniteten hyser ett förakt mot. Kluczyńska (2017) 

visar att trots samhällets syn på yrket som feminint, vilket männen uppger sig vara 

medvetna om, kan önskan att vårda vara starkare än att avstå yrkesvalet, och att de 

väl i yrket blir socialt accepterade. 

Chodorow (1978) indikerar att män i större utsträckning bör vara hemma och vårda 

barnen för att undvika att reproducera könsrollerna. Då mannen i större uträckning 

än kvinnan är frånvarande under barnets uppväxt saknas alltså en manlig förebild 

för barnet. I Chodorows fall formas pojkens manlighet i och med ett 

avståndstagande från kvinnlighet, vilket leder till att pojken lär sig betrakta det 

maskulina som motsats till det feminina, vilket även enligt Robertsson (2003a) 

förstärker den hegemoniska maskuliniteten. Följden av att om fler fäder varit 

hemma så hade den hegemoniska maskuliniteten inte varit lika utpräglad, då 

behovet av att hävda maskulinitetsnormer varit mindre. I förlängningen skulle det 
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kanske vara lättare att förlika sig med ett kvinnoyrke. Resultatet gör gällande att det 

påfallande ofta är en kvinna som utgör en förebild för den blivande sjuksköterskan 

som kan leda mannen in i yrket, vilket kan tolkas som att förebildens kön kanske 

inte är avgörande för yrkesvalet utan att det snarare speglar bristen på manliga 

sjuksköterskor eller förebilder i samhället. Då Enberg, Stenlund, Sundelin och 

Öhman (2007) samt Statiska Centralbyrån (SCB, 2017) visar att kvinnor fortfarande 

i högre grad än män deltar i det obetalda hemarbetet anser vi att resonemanget i allra 

högsta grad ännu är giltigt. 

Resultatet pekar på att samhället har en inverkan på män inför valet att bli 

sjuksköterska och att ju närmare in i bekantskapskretsen stödet eller avrådan 

återfinns desto starkare blir effekten av omgivningen åsikter. Män tilldelas tidigt 

kunskapen om vad som är normer och därmed eftersträvansvärt, och får en 

maskulinitet och genusordning att förhålla sig till. Då sjuksköterskeyrket är ett 

kvinnligt präglat yrke som kan uppfattas som motpol till den hegemoniska 

maskuliniteten kan det medföra svårigheter att förhålla sig till yrket. 

8.2.2 Bemötandet kan behöva anpassas utifrån lämplig genusidentitet 

Vårt resultat talar för att män i yrkesrollen som sjuksköterska anpassar sitt 

bemötande utifrån lämplig genusidentitet. Detta fynd torde via genusteorier 

nödvändigtvis inte ses som något unikt för män utan något som berör både manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor. Då resultatet pekar på att det föreligger olika 

problematik gällande föreställningar om genus i mötet med kvinnliga respektive 

manliga patienter anser vi att det kan ställas stora krav på den manliga 

sjuksköterskan för att inte missuppfattas i det individuella mötet. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att vårda utifrån patientens livsvärld är nödvändigt för att 

stödja patientens hälsa och välbefinnande och att budskapet som förmedlas noga 

måste avvägas. Vi anser dock att bakgrunden till att det ens föreligger ett problem 

eventuellt kan relateras till den hegemoniska maskuliniteten, vilken enligt Carrigan 

et al. (1985) innebär maktstrukturer där män besitter och använder sig av makt över 

kvinnor och män som bryter mot detta ideal, exempelvis homosexuella. Detta kan 

uppfattas som att när en manlig sjuksköterska möter en kvinnlig patient hamnar 

sjuksköterskan i direkt maktposition (Dahlborg-Lyckhage et al., 2015), samtidigt 

som sjuksköterskan därtill redan som man, enligt den hegemoniska maskuliniteten, 
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står i förhöjd maktposition. I mötet med en manlig patient återfinns den manliga 

sjuksköterskans maktposition i enlighet med mötet med en kvinnlig patient. 

Däremot riskerar den manliga sjuksköterskan i kontakten med manliga patienter att 

möta negativa föreställningar om sjuksköterskans genusidentitet på grund av yrkets 

feminina prägel. Han riskerar alltså att, enligt Pherson (2015), ses bryta mot den 

heteronormativitet som råder vilket kan leda till trakasserier och kränkande 

kommentarer mot den manliga sjuksköterskan. Heteronormativiteten innebär i 

korthet att den sexuella attraktionen sker mellan två motstående kön. Resultatet 

visar att den manliga sjuksköterskan, för att skydda sig själv och sin könsidentitet, 

medvetet förstärker sina manliga attribut i enlighet med den hegemoniska 

maskuliniteten. Robertsson (2003a) belyser att förstärka det som anses manligt kan 

vara ett sätt att dölja den egna osäkerheten. Vi uppfattar detta vidare som att de 

manliga sjuksköterskorna i någon form strävar efter makt i mötet med manliga 

patienter, vilket enligt Dahlborg-Lyckage (2015) inte anses önskvärt. Emellertid 

visar Adeyemi-Adelanwa et al. (2016) och Younas och Sundus (2018) på att 

merparten av patienterna är nöjda med den vård manliga sjuksköterskor utför och att 

de skapar en vårdande miljö samtidigt som de är vänliga och ödmjuka inför 

patienterna. Att det existerar föreställningar av såväl män och manligt som kvinnor 

och kvinnligt och hur detta påverkar bemötandet och den vård som ges benämner 

Öhman (2009) som genusbias, vilket kan härröras till genusordningen. Med 

anknytning till genusordningen kan enligt Pehrson och Tengelin (2015) 

maktrelationer utifrån genusnormer utöva inverkan på de relationer och 

sammanhang som skapas i vården. 

Ovanstående resonemang ger oss en förståelse för de problem som kan uppstå i 

mötet med kvinnliga respektive manliga patienter ur både sjuksköterskans och 

patienternas perspektiv. 

8.2.3 Ifrågasättandet av mannen som den naturligt vårdande individen 

Vårt resultat indikerar att manliga sjuksköterskors vårdande nödvändigtvis inte tas 

för givet, vilket kan ses som att mannen inte alltid anses vara den naturligt vårdande 

individen. Dahlborg-Lyckhage et al. (2015) uppger att de individer som inte 

uppfyller normer möts av ifrågasättande och i större grad synliggörs än de som 

uppfyller normer. Resultatet kan alltså dels förklaras av det faktum att kvinnan av 
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samhället uppfattas som den vårdande individen och därmed är normerande inom 

vården, vilket medför att männen synliggörs och möts av krav att förklara sig eller 

bli ifrågasatta.  

Som en annan förklaring skriver Öhman (2009) att i genusanalyser av arbete är det 

viktigt att inkludera det obetalda arbetet i hemmet. Enberg et al. (2007) stärker att 

kvinnor i betydligt högre grad tar ansvar för hem och familj än vad männen gör. 

Robertsson (2003b) påvisar att när det fokuseras på männens roll i hemmet och 

gällande barnuppfostran, framställs könsnormerna som tydliga där han menar på att 

mannens nuvarande roll som familjeförsörjare utgör ett hinder i strävan efter 

jämställdhet. Då det arbete som utförs i hemmet speglar det yrke som utförs, medför 

det att vårdande yrken har varit, och fortfarande är, kvinnligt kodade. I 

genusordningen sker en isärhållning mellan könen där yrken och vad som 

kännetecknar könen genusbestäms. Detta innebär exempelvis att om kvinnor 

förväntas vara korta, förväntas män vara långa, eller om kvinnan ses som den 

vårdande förväntas mannen därmed inte vara det (Öhman, 2009; Pehrson & 

Tengelin, 2015). Denna isärhållning av könen i genusordningen stärks i vårt resultat 

där följden kan vara att männens vårdande inte tas för givet till skillnad från kvinnan 

som ges och tar ett större handlingsutrymme och därmed kan underminera den 

manliga sjuksköterskan i yrkesrollen. Resultatet visar på att föreställningar kan 

föreligga hos patienter. Detta stärks av Adeyemi-Adelanwa et al. (2016) och Ahmad 

och Alasad (2007) som anger att en majoritet av patienterna kan ha en negativ 

inställning till manliga sjuksköterskor och att en minoritet föredrar dem. Samhällets 

syn kan vara en inverkande faktor, men samtidigt visar resultatet att kvinnliga 

kollegor redan på förhand kan förutsätta föreställningarna och gå in före den 

manliga sjuksköterskan till patienten för att eventuellt få dem bekräftade. I enlighet 

med den hegemoniska maskuliniteten är män inte villiga att prata om sitt yrke och 

sin yrkesroll och är inte villiga att blotta sina känslor eller svagheter, vilket kan 

medföra att undermineringen och föreställningarna om mannen i det tysta accepteras 

och därmed bekräftar isärhållningen (Robertsson, 2003a). När kvinnliga 

sjuksköterskor underminerar manliga kollegor kan detta bero på att de själva hävdar 

sig i genusordningen och få följden att patienternas föreställningar skapas, bekräftas 
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eller förstärks. Detta kan tolkas som att män inte ges samma förutsättningar som 

kvinnor i yrket att visa upp sina vårdande egenskaper.  

Slutsatsen är att den rådande samhällssynen på den vårdande individen kan härledas 

till den som tar ansvar i hemmet, men även att isärhållandet könen emellan och dess 

genusbestämda skillnader vidare dels kan bekräftas av kollegor samt av männen 

själva då de inte alltid visar sig vara villiga att öppet diskutera sin roll. För att skapa 

skillnader utifrån genusperspektiv behöver männens delaktighet i hemmet lyftas upp 

och ett öppnare klimat för diskussion inom yrket framhållas. 

8.2.4 Manliga sjuksköterskor och genusordning 

Resultatet visar att män kan inta en särställning i sin yrkesroll, dels då de kan vara i 

minoritet men även utifrån tankar om genusordningen och maskulinitetsnormer. 

Föreställningar av vad män kan göra är så djupt rotade att de omedvetet kan utesluta 

eller skapa arbeten, vilket kan härröras till att den genusordning och manliga normer 

som existerar på arbetsplatsen skapas och förstärks av både män och kvinnor. 

Föreställningarna och vad som anses vara manligt leder till att män strävar efter, och 

tilldelas, tekniskt och fysiskt tunga arbetsuppgifter, något som medför makt 

(Robertsson, 2003a; Ekstrand, 2017). På grund av genusordningen och dess 

maktsystem medför detta att de uppgifter som genusbestäms som manliga medför 

indirekt en överordnad position gentemot de som anses kvinnliga, vilket i resultatet 

visade sig i form av att männen förväntades axla ansvar och samtidigt vara tuffa och 

starka såväl fysiskt som psykiskt. 

Resultatet visar att kvinnliga sjuksköterskor hyser större respekt för manliga 

kollegor än för deras kvinnliga dito samt att manliga sjuksköterskor upplever att de 

får hjälp och stöd av läkare vilket kan medföra nya karriärmöjligheter. Detta kan 

förklaras med att män kan anse sig bli särbehandlade och i vissa fall bli bättre 

behandlade än kvinnliga kollegor när kvinnor är i majoritet. Kön påverkar olika 

förhållanden och ger på grund av manliga normer män fördelar, även då de utgör en 

minoritet. Ett exempel på detta är att äldre kvinnor kan ta manliga sjuksköterskor 

under sina vingar och utveckla ett förhållande som kan liknas det mellan mor och 

son, vilket kan ge ökad tolerans mot begångna misstag. Manliga sjuksköterskor 

upplever sig också kunna agera skydd för de kvinnliga kollegorna i möten med 
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manliga patienter för att undvika sexuella trakasserier (Cheng, Tseng, Hodges & 

Chou, 2018; Robertsson, 2003a). Genusordningen hävdas och skapas genom olika 

faktorer där bland annat mänskliga- och känslomässiga relationer spelar in, men 

även gemensamma symboler som skapar relationer inom och mellan olika 

professioner och hierarkier. Utöver detta ser vi paralleller till den hegemoniska 

maskuliniteten och det ideal män och kvinnor eftersträvar och vill knyta band till. 

De manliga normerna är något som män i det tysta kan acceptera även om de inte 

står för dem, detta för att inte riskera förlora sin plats i genusordningen. De som 

trots allt öppet utmanar normer och tar ställning för kvinnornas krav riskerar att få 

utstå nedlåtande attityder från framförallt andra män på lika såväl som skilda 

hierarkiska nivåer, vilket kan leder till att flertalet män förhåller sig passiva i 

jämställdhetsdiskussionen (Robertsson, 2003a).  

Slutsatsen gällande ovanstående är att den rådande genusnormen och dess ordning 

är djupt förankrad i människans omedvetna förhållningssätt. Ordningen bekräftas 

ständigt av båda könen, och åsikter som bryter mot just denna ordning korrigeras 

effektivt vilket medför att krav på förändringar är svåråtkomliga. Ordningen 

korrigerar ordningen. 

9 Vidare forskning 

Vår litteraturstudie belyser manliga sjuksköterskors upplevelser av att i egenskap av 

man befinna sig i ett starkt kvinnopräglat yrke. Den tidigare forskning vi baserar 

resultat och analys på, innefattar relativt få informanter i respektive studie samtidigt 

som de är genomförda inom vitt skilda geografiska kontexter. Oavsett kontext ter 

sig området vara relativt outforskat. Sverige anses vara ett av världens mest 

jämställda länder, samtidigt som andelen manliga sjuksköterskor är i kraftig 

underrepresentation. Kunskapen vi erhållit om synen på den vårdande individen 

avspeglar sig på den individ som i störst utsträckning deltar i det obetalda arbetet i 

hemmet, vilket som en del i jämställdhetsarbetet är att minska klyftorna och få män 

att i högre grad engagera sig i hemarbetet. Det vore därför intressant att studera vad 

jämställdhetssträvan har för inverkan på vården och synen på den vårdande i 

Sverige. Framtida studier bör även fokusera på hur personal, patienter och intern 
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hierarki påverkas av detta mot bakgrund av den kunskap vi fått om genus, 

genusordning och hegemonisk maskulinitet. 

Studien visar på att män i högre grad dras till teknikintensiva områden inom vården 

jämfört med yrkesinriktningar som inkluderar kroppsnära omvårdnad. Av denna 

anledning vore det intressant att även utforska hur genus upplevs och inverkar inom 

skilda vårdkontexter med varierande grad av teknologiska inslag utifrån ett 

genusperspektiv. 

Vi ser i relation till ovanstående önskemål ett behov av att på ett utökat och mer 

genomgripande vis undersöka och belysa hur manliga sjuksköterskor upplever såväl 

mötet med patienter av skilda kön som samverkan med kollegor. Detta bör ske 

utifrån ett genusperspektiv inför det långsiktiga målet att minska könssegregeringen 

och öka jämställdheten inom yrket. 

10 Slutsatser 

Slutsatsen är att genusordningen kan utgöra ett hinder i mötet med såväl manliga 

som kvinnliga patienter, men även i karriärval som bryter mot den manliga normen. 

Konsekvensen av detta visar resultatet på kan leda till upplevd stress och sårbarhet. 

Detta kan antas ha en inverkan på utförd vård men även på den manliga 

sjuksköterskans välbefinnande. Studiens resultat visar att så länge den rådande 

genusnormen gör sig gällande kommer heller ingen förändring att ske inom 

sjukvården, relaterat till den hegemoniska maskulinitetens och genusordningens 

starka inverkan på män som väljer en karriär inom ett feminint präglat yrke. 

Litteraturstudien har för avsikt att belysa genusnormers inverkan på den manliga 

sjuksköterskans upplevelser i och omkring sin yrkesroll. Resultaten visar sig vara 

förankrade i synen på genus och den genusordning som råder i sjuksköterskeyrket, 

vilket också speglar samhällssynen men även ständigt bekräftas av såväl manliga 

som kvinnliga sjuksköterskor. Samhället visar sig ha en inverkan på mannen inför 

valet att bli sjuksköterska, och väl i yrkesrollen har samhället fortsatt inflytande 

gällande hur sjuksköterskan uppfattas av såväl patienter som kollegor. Väl inne i 

yrkesrollen visar det sig ibland att männen upplever ett behov av att hävda sig 

gentemot samhällets syn på yrket som feminint präglat, vilket kan framkalla ett 
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överdrivet manligt beteende och tillhörande jargong förhållet till maskulinitetsideal. 

Resultatet indikerar att det föreligger en problematik i manliga sjuksköterskors 

upplevelser i mötet med patienter, bland annat relaterat till att de inte nödvändigtvis 

uppfattas som den naturligt vårdande individen. Då männen är underrepresenterade i 

yrket samtidigt som de bryter mot manliga normer och normen gällande den 

vårdande individen i ett kvinnligt präglat yrke, synliggörs de och kan i högre grad 

ifrågasättas. Möten och därmed relationer förekommer överallt och givetvis även 

inom vården. På grund av genusordningen och föreställningar om genus kan detta 

medföra problematik och osäkerhet för både sjuksköterskor och patienter. 

Konsekvensen av detta kan vara att då manliga sjuksköterskor inte alltid ses som 

den naturligt vårdande individen och att kvinnliga kollegor kan dela den synen kan 

en underminering av mannen som sjuksköterska ske. Detta kan innebära att 

patienters redan skapade föreställningar, på grund av samhällets syn, bekräftas eller 

återskapas alternativt kan undermineringen skapa föreställningar om mannen i de 

fall de inte redan finns. Detta kan i sin tur skapa onödig osäkerhet inför att bli 

vårdad av en manlig sjuksköterska. Om fler män antar yrkesrollen kan det medföra 

att kvinnliga kollegor inte i lika hög grad initialt kan ta kontakt med patienterna och 

därmed eventuellt underminera männen, en underminering som kan skapa osäkerhet 

hos patienterna inför att bli vårdade av en man. Följden av detta kan bli att männen 

upplever sitt vårdande som mer självklart, vilket kan skapa en trygghet hos både 

patienten och den manliga sjuksköterskan.  

Som en åtgärd rekommenderar vi att inom respektive vårdavdelning trycka på ett 

öppet samtalsklimat och regelbundet, i grupp eller individuellt, diskutera hur 

sjuksköterskor upplever sin roll i ett klimat med tillåtande attityd och ett öppet 

förhållningsätt mot sjuksköterskans livsvärld. I tillägg till detta rekommenderar vi 

att redan under studietiden påbörja en diskussion om genus och om innebörden och 

de uppkomna konsekvenser som detta arbete påvisat av det genussystem som råder. 

Detta för att förbereda och informera studenter och kommande sjuksköterskor inför 

de utmaningar som kan uppkomma redan under VFU men även i rollen som 

sjuksköterska.     
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Bilaga 1 
 

Litteratursökning Cinahl 

 

Datum Ämnesord Antal 

träffar 

Lästa abstrakt Lästa i fulltext Granskade 

artiklar 

Inkluderade i 

resultat 

20180321 Nurse-patient relations 7764     

20180321 Touch 807     

20180321 Caring 3069     

20180321 Nurse attitudes 10631     

20180321 Nurse-patient relations OR 

Touch OR Caring OR Nurse 

attitudes 

20489     

20180321 Nurses, male 464     

20180321 Gender identity 1916     

20180321 Gender role 1752     

20180321 Nurses, male OR Gender 

identity OR Nurse attitudes 

3888     

20180321 Nurse-patient relations OR 

Touch OR Caring OR Nurse 

attitudes AND Nurses, Male 

OR Gender identity OR 

Gender role 

142 23 16 9 7 
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Litteratursökning PubMed 

Datum Ämnesord Antal 

träffar 

Lästa abstrakt Lästa i fulltext Granskade 

artiklar 

Inkluderade i 

resultat 

20180402 Nurse-patient relations 8505     

20180402 Touch 144     

20180402 Nursing care 23108     

20180402 Attitude of health personnel 24151     

20180402 Nurse-patient relations OR 

Touch OR Nursing care OR 

Attitude of health personnel 

45740     

20180402 Nurses, Male 172     

20180402 Gender identity 419     

20180402 Nurses, Male OR Gender 

identity 

553     

20180402 Nurse-patient relations OR 

Touch OR Nursing care OR 

Attitude of health personnel 

AND Nurses, Male OR 

Gender identity 

178 16 2 2 2 

 

 



 

B(9) 

 

Bilaga 2 
Litteraturmatriser 

Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 1: 

 

Fisher, 

M. J. 

 

Australien, 

2009 

Syftet var att 

utforska den 

manliga 

sjuksköterskan

s upplevelse 

av 

kroppsarbete. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med semi-

strukturerade 

intervjufrågor 

baserat på Life 

history 

method. 

 

21 st yrkesverksamma manliga 

sjuksköterskor i New South 

Wales, Australien, valdes ut 

utifrån fem specialiteter 

(medicin/kirurgi, psykiatri, 

intensivvård, 

mödravård/barnhälsovård samt 

äldrevård/rehabilitering/palliativ 

vård). Vardera specialitet 

innefattade fyra informanter, 

med tillägg för en informant 

med militära erfarenheter 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskan anpassade sin 

karaktär efter de individer 

och grupper de mötte i 

arbetet. Yrkesrollen 

framställdes som feministiskt 

präglad vilket medförde att 

manliga sjuksköterskor 

riskerade att betraktas som 

homosexuella. Detta 

medförde att de antog en 

överdrivet heterosexuell 

framtoning. 

Sjuksköterskan kände in 

patienten före 

omvårdnadsmoment för att 

undvika missförstånd och för 

att känna sig säker i 

yrkesrollen. 

Kommunikation med 

patienten var av högsta vikt 

för god patientkontakt, men 

även att upprätthålla 

patientens privata integritet. 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 2: 

 

Zahourek

, P. 

Rothlyn  

USA, 2016 Syftet var att 

utforska 

manliga 

sjuksköterskor

s syn och 

upplevelser av 

intention, 

intentionalitet, 

vårdande och 

välmående. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

utifrån 

Grounded 

theory. Semi-

strukturerade, 

öppna 

intervjufrågor 

 

12 manliga sjuksköterskor 

valdes ut utifrån muntlig 

rekommendation samt annons i 

American Holistic Nurses 

Associations nyhetsbrev. 

De manliga sjuksköterskorna 

i studien upplevde att de 

kvinnliga kollegorna 

förväntade sig att männen 

skulle vara både fysiskt och 

psykiskt starkare och mindre 

emotionellt involverade. 

Männen uppgav att de 

berörde de samkönade 

patienterna på ett sätt som 

ansågs vara manligt. De 

manliga sjuksköterskorna var 

noggranna med att be om lov 

av de kvinnliga patienterna 

när annan basal omvårdnad 

än exempelvis 

blodtrycksmätning skulle 

utföras. Männen upplevde 

sig inte förberedda inför de 

obekväma möten som 

uppkom associerat med 

beröring av kvinnliga 

patienter. 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 3: 

 

Rajacich, 

D., Kane, 

D., 

Williston, 

C. & 

Cameron, 

S. 

Kanada, 

2013 

Syftet var att 

utforska 

problem 

omgivna 

rekrytering, 

bibehållining 

inom yrket och 

trivsel inom 

arbetet bland 

manliga 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvård.  

Kvalitativa, 

semi-

strukturerade 

fokusgruppstudi

er med 

deskriptiv 

design. Manifest 

och latent 

innehållsanalys. 

16 manliga sjuksköterskor inom 

akutsjukvården i Ontario, 

Kanada, valdes ut via en 

kombination av lämplighetsurval 

och snöbollsurval. 

Resultatet visade på att de 

manliga sjuksköterskorna 

upplevde att de kände ett 

känslomässigt engagemang 

som de inte upplevt i sina 

tidigare yrkesroller och att de 

kunde göra skillnad för 

patienterna. De manliga 

sjuksköterskorna upplevde 

dock motstånd från både 

kollegor och patienter 

relaterat till deras kön, vilket 

bland annat visade sig i 

vårdvägran från patienterna 

och att de av sina kvinnliga 

kollegor förväntades utföra 

det fysiskt tunga arbetet. 

Sjuksköterskorna gav även 

uttryck för en önskan om att 

könsneutralisera yrket. 

 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 4: 

 

Valizadeh, L., 

Zamanzadeh, 

V., Fooladi, M. 

M., Azadi, A., 

Negarandeh, R., 

& Monadi, M. 

 

Iran, 2014 Syftet var att 

undersöka hur 

manliga iranska 

sjuksköterskor 

upplevde 

samhällets syn 

på 

sjuksköterskor 

och 

självuppfattning. 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

intervjustudie. 

Fördjupade 

semi-

strukturerade 

frågor. 

18 st av 27 tillfrågade 

informanter i ett 

lämplighetsurval från 

olika provinser i Iran 

deltog. 

Inklusionskriterierna 

innefattade manliga 

sjuksköterskor, 

examen från ett 

fyraårigt 

sjuksköterskeprogram, 

minst ett års 

arbetslivserfarenhet 

som sjuksköterska i 

Iran samt en önskan 

om att medverka i 

studien. 

Resultatet 

presenterades i 

form av två 

teman; 

sjuksköterskornas 

uppfattning av 

samhällets syn på 

yrket samt 

sjuksköterskornas 

självuppfattning 

av yrket.   

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 5: 

 

Hollup, 

O. 

 

Mauritius, 

2013 

Syftet var att 

beskriva och 

analysera hur 

genus och 

kulturella 

uppfattningar 

påverkar 

utvecklingen 

av 

sjuksköterskey

rket på 

Mauritius. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Fördjupade 

semi-

strukturerade 

frågor. 

47 sjuksköterskor, varav 27 män 

och 20 kvinnor, valdes ut med 

hjälp av bekvämlighets-, 

lämplighets- och snöbollsurval. 

I studien påvisades att 

sjuksköterskeyrket på 

Mauritius har hög status 

bland både män och kvinnor. 

Fördelarna med arbetet 

ansågs i mycket hög grad 

överväga nackdelarna. 

Fördelningen mellan män 

och kvinnor inom yrket var 

jämn. Manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor var 

separerade i yrket och 

vårdade endast samkönade 

patienter. En av orsakerna till 

detta var sexualiseringen av 

beröring, vilket relaterat till 

sjuksköterskans maktposition 

kunde utgöra ett problem då 

en manlig sjuksköterska 

vårdade en kvinnlig patient. 

Medelhög  

 

 

 

 



B(9) 

 

 

Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 6: 

 

Harding, 

T., North, 

N. & 

Perkins, 

R. 

 

Nya 

Zeeland, 

2008 

Syftet var att 

utforska manliga 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

fysisk beröring 

utifrån 

sexualiseringen 

av manlig 

beröring. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Samtalsanalyser 

baserade på 

djupintervjuer 

med semi-

strukturerade 

frågor. 

18 manliga sjuksköterskor 

valdes ut via lämplighets- och 

snöbollsurval. Yrkesverksamma 

eller tidigare yrkesverksamma 

sjuksköterskor i Nya Zeeland 

deltog där några av 

informanterna rekryterades mot 

bakgrund av sina tidigare kända 

yrkeserfarenheter, där dessa gav 

tips på ytterligare lämpade 

informanter. 

Resultatet visade på att män 

vägrades utföra vård av både 

manliga och kvinnliga 

patienter, och att männens 

vårdande egenskaper och 

kunskaper inte nyttjades. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även obehag och sårbarhet 

inför risken för sexuella 

anklagelser. Följden blev att 

de försökte säkra sig själva 

genom att be om tillåtelse 

från patienten eller be en 

kvinnlig kollega att utföra 

omvårdnaden. De angav att 

kvinnliga sjuksköterskor såg 

det som sin rättighet att vårda 

patienter oavsett kön, vilket 

inte de manliga 

sjuksköterskorna upplevde. 

För att undvika missförstånd 

i patientkontakten framstod 

kommunikation som ett 

viktigt verktyg för de 

manliga sjuksköterskorna. 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 7:  

 

Van 

Wyk, N. 

& van 

der Wath, 

A. 

. 

 

Sydafrika, 

2015 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

kvinnliga 

patienter utsatta 

för våld i nära 

relationer – ur 

ett sydafrikanskt 

perspektiv.  

Kvalitativ 

fallstudie med 

beskrivande 

fenomenologisk 

ansats. 

Ostrukturerade 

djupintervjuer 

med syftet att 

utforska 

erfarenheter och 

den 

övergripande 

innebörden av 

dessa. 

Två manliga sjuksköterskor med 

mer än ett års erfarenhet från 

arbete vid en akutmottagning 

valdes ut, där dessa vårdade 

våldsutsatta kvinnor 

Resultatet visade på 

problematiken i att manliga 

sjuksköterskor vårdade 

kvinnor som var våldsutsatta 

av män, där de manliga 

sjuksköterskorna upplevde 

sig dömda på grund av sitt 

kön. De upplevde att de 

befann sig i dubbla 

sammanhang, dels som den 

vårdande sjuksköterskan, 

men även som en individ i 

samhället. Effekten blev att 

de upplevde att offren 

förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle axla 

ansvaret i båda rollerna, dels 

i vårdandet men att de även 

med sin manliga makt skulle 

utöva press på förövaren med 

syftet att bryta våldet. För att 

distansera och skydda sig så 

antog de sjuksköterkserollen, 

men överförde rollen som 

individ i samhället på andra 

rådgivande professioner. 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 8:  

 

Popper-

Giveon, 

A., 

Keshet, 

Y. & 

Liberman

, I. 

 

Israel, 

2015 

Syftet var att 

fastställa 

andelen manliga 

arabiska 

sjuksköterskor 

inom Israelisk 

sjukvård och ge 

förståelse för 

hur de upplever 

och förmedlar 

sin maskulinitet.  

Kvalitativa 

djupintervjustud

ier med semi-

strukturerade 

frågor, men 

även kvantitativ 

data gällande 

könsfördelning 

och etnicitet 

användes. 

Intervjuerna 

innehållsanalyse

rades för att 

skapa kategorier 

och teman. 

13 arabiska sjuksköterskor (sju 

män och sex kvinnor) 

rekryterades via snöbollsurval. 

De var yrkesverksamma i Israel 

och hade skilda 

yrkeserfarenheter från 

förlossning, gynekologi, 

barnmottagning, kirurgi, 

barnkirurgi och akutmedicin. 

Resultatet visade på att 

38,6% av arabiska 

sjuksköterskor i Israel var 

män, medan enbart 7,5% av 

judiska/övriga nationaliteter 

var män, där arabiska 

manliga sjuksköterskor 

kunde ses som en minoritet, 

både gällande kön och 

etnicitet. Männen nyttjade 

egenskaper av styrka, 

effektivitet, ansvar, 

stresstålighet och 

självkontroll på ett sätt som 

de ansåg att kvinnorna inte 

gjorde, vilket medförde att de 

upplevde sig som mer 

lämpade för trauma och 

akutsjukvård. De 

distanserade sig från 

kvinnliga sjuksköterskor och 

drog nytta av sin maskulinitet 

och behöll manligheten. Män 

uppfattades som mindre 

emotionella och mer 

uthålliga än kvinnor. 

Medelhög  
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Författare Land/År Syfte Design/Metod Population/Urval/ 

Bortfall 

Resultat Gradering 

Artikel 9: 

 

Harding, 

T. 

Australien

, 2009 

Syftet var att 

beskriva 

faktorer som 

påverkar en 

grupp manliga 

sjuksköterskor 

att inte följa 

strömmen och 

istället välja 

sjuksköterskeyr

ke, ett kvinnligt 

präglat yrke.   

Kvalitativ 

intervjustudie 

med fördjupade 

semi-

strukturerade 

frågor. 

18 Nya Zeeländska, manliga 

sjuksköterskor från skilda 

verksamhetsområden 

rekryterades via lämplighets- 

samt snöbollsurval. 

Arbetslivserfarenheten sträckte 

sig från att vara nyexaminerad 

till att vara pensionär med 40 års 

arbetslivserfarenhet. 

Studien påvisade att 

informanternas barndom och 

de individer de växt upp och 

levt med påverkade dem 

inför valet att söka sig till 

sjuksköterskeyrket. Vissa 

informanter uppgav att en 

nära anhörigs allvarliga 

sjukdom eller dödfall kunde 

ge upphov till att vilja bli 

sjuksköterska, medan andra 

informanter refererade till 

yrket som ett kall och därav 

önskat bli sjuksköterska. 

Studien påvisade också att 

om det fanns en nära anhörig 

som är sjuksköterska, så 

kunde detta hjälpa till att 

överbrygga de hinder som 

kan uppstod när en man 

sökte sig till 

sjuksköterskeyrket, vilket 

ansågs vara ett kvinnligt 

präglat yrke.   

Medelhög  
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Bilaga 3 
Integrerad analys 

 

Artikel Identifierade fynd Kod Kategori 

Increasing gender and 

ethnic diversity in the 

health care workforce: The 

case of Arab male nurses 

in Israel 

”Among us, it is common 

that when you finish 

studying, you start getting 

your house, the plot of land, 

the wedding. That takes a lot 

of money. To meet the 

challenges of society, the 

social challenges that people 

look to you, you need money 

here and now. So the so-

called ”easy way” is to study 

something not so difficult 

that you can work at, with 

the option of promotion. 

You can work for the 

government or in private 

hospitals. It sound like the 

ideal profession.” 

Sjuksköterskeyrket var lätt 

att studera till med bra 

betalt och därmed 

möjligheten att möta 

samhällets förväntningar. 

Bli Sjuksköterska? - Det 

beror på omgivningen. 



C(5) 

 

The image of nursing, as 

perceived by Iranian male 

nurses 

”Participants stated that the 

most important factor 

hindering men from wanting 

to be a nurse was the 

public´s image of nursing as 

a female occupation, and 

being perceived as a 

physician´s subordinate.” 

Vanligaste orsaken att inte 

bli sjuksköterska var synen 

på yrket som kvinnligt och 

underordnat läkare. 

Bli Sjuksköterska? - Det 

beror på omgivningen. 

Two male nurses' 

experiences of caring for 

female patients after 

intimate partner violence: 

a South African 

perspective 

”They were not only nurses, 

but were men in the nurse-

patient relationship and the 

acknowledged that they had 

to deal with their being-in-

nursing and being-in-

society. Being-in-nursing 

does not take away the 

participants position of 

being-in-society.” 

Att vara man i 

sjuksköterskeyrket tog inte 

ifrån patienternas syn på 

dig som man i samhället. 

Genusidentiteter - som ett 

sätt att vårda.  

  



 

C(5) 

 

'Being a chameleon': 

Labour processes of male 

nurses performing 

bodywork 

”To overcome the gendered 

idea of nursing, male nurses 

had to produce many counter 

or oppositional gender 

performances. The gender 

performances of male nurses 

were not fixed dualties, that 

is, a masculine act or a 

feminine act, but were fluid 

and tailored to 

individuals…//…participants 

described performances that 

were culturally ”sensitive” 

to the individuals in their 

care.” 

Den manliga 

sjuksköterskan anpassade 

sitt bemötande utifrån 

patienten. 

Genusidentiteter - som ett 

sätt att vårda.  

'Being a chameleon': 

Labour processes of male 

nurses performing 

bodywork 

”He was aware that touch 

was a form that 

communicates feelings and 

can be misinterpreted by the 

reciever. As a result, he was 

cautious in its 

use…//…when caring for 

women, he used more 

intimate forms of therapeutic 

touch, for example, holding 

hand and hugging. Contrary, 

when caring for men Paul 

rarelt used touch in a 

therapeutic form.” 

Beröring var ett sätt att 

kommunicera känslor och 

anpassades utefter 

patientens kön. 

Genus inverkan på 

beröring 



C(5) 

 

Men in Nursing: Intention, 

Intentionality, Caring, and 

Healing. 

”Several men acknowledged 

that touch was ”dicey”; they 

were careful with patients of 

both genders. They 

explained that with male 

patients their touch was 

”manly” and casual like a 

slight rough pat on the 

shoulder, shaking hands, or a 

roughish rub on the back of 

shoulders. They were careful 

to ask permission before 

touch that was other than a 

basic procedure like a blood 

pressure…//…with women 

patients. ” 

Beröringen hade många 

sidor och anpassades 

utifrån patientens kön och 

borde utföras med 

försiktighet, framförallt 

vid kvinnliga patienter. 

Genus inverkan på 

beröring 

If They Do Call You a 

Nurse, It Is Always a 

'Male Nurse': Experiences 

of Men in the Nursing 

Profession 

”The participants report 

occasionally experiencing 

resistance from patients, 

ranging from stereotyping 

(e.g., surprise or questioning 

of motivation or career 

choice) to ivert refusal of 

treatment.” 

Manliga sjuksköterskor 

mötte ibland på motstånd 

från patienterna, allt från 

att bli sedd som en 

stereotyp till att bli nekad 

att vårda. 

Genus kan skapa motstånd 



 

C(5) 

 

Sexualizing men's touch: 

male nurses and the use of 

intimate touch in clinical 

practice 

”The men in this study was 

met with refusal from both 

female and male patients.” 

Nekande av vård kom från 

båda könen. 

Genus kan skapa motstånd 

Men in Nursing: Intention, 

Intentionality, Caring, and 

Healing. 

”Several believed that their 

colleagues expected them to 

be ”tough and strong enough 

to do the heavy lifting”. Joe 

explained that colleagues 

expected him to be both 

physically and emotionally 

”strong” and less 

emotionally involved than 

his female colleagues. ” 

Kollegor förväntade sig att 

manliga sjuksköterskor 

skulle vara tuffa och 

starka, både mentalt och 

fysiskt. 

Mannen i fokus 

If They Do Call You a 

Nurse, It Is Always a 

'Male Nurse': Experiences 

of Men in the Nursing 

Profession 

”The participants reported 

that they feel various forms 

of resistance involve 

legalistic concerns, and 

others are more closely 

related to gender-based 

stereotypes and 

discrimination.” 

Manliga sjuksköterskor 

mötte varierande motstånd, 

bland annat i form av 

stereotyper och 

diskriminering. 

Mannen i fokus 

 

 


