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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Mycket finns dokumenterat om hur den manliga sjuksköterskan ser på vårdmötet 

med patienten. Hur patienter själv erfar vårdmötet med en manlig sjuksköterska är inte lika 

belyst. Vårdmötet utgår från patientens erfarenheter som kan skifta beroende på de 

förväntningar han eller hon har på mötet. Detta kan även spegla sig mot patientens livsvärld, 

där sjuksköterskan skall kunna förstå hur det känns för patienten vid vårdsituationer för att 

erbjuda ett optimalt vårdvetenskapligt vårdande. 

Syfte: Att belysa patientens erfarenheter av vårdmötet med manliga sjuksköterskor. 

Metod: En litteraturstudie är genomförd enligt Fribergs (2012). Åtta artiklar inkluderades 

varav sex med kvantitativ ansats och två med kvalitativ ansats kvalitetsgranskades, 

analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Sex subteman ledde fram till tre teman utifrån nyckelfynden; olikheter i patienters 

könspreferenser, utjämnande faktor i vårdandet, varierande genans i omvårdnadssituationer. 

I resultatet framkom olika aspekter på patientens erfarenheter om hur de ansåg hur vårdmötet 

med den manliga sjuksköterskan var.  
Slutsats: Mer forskning behövs inom området för att belysa vad patienter upplever och erfar 

angående att få vård av en manlig sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen måste förbereda 

de manliga blivande sjuksköterskorna hur de skall agera i de mer intima vårdsituationerna. 

 

Nyckelord: Manliga sjuksköterskor, Sjuksköterska-patientrelation, Patienterfarenheter, 

Patientperspektiv 
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1 Inledning 

När vi har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har vi båda upplevt skillnader i hur 

manliga respektive kvinnliga sjuksköterskor uppfattas av patienter. Patienter antar ibland att 

den manliga sjuksköterskan är läkare. Ibland framkommer en obekväm känsla för den 

manliga sjuksköterskan vid intima vårdsituationer som till exempel vid katetersättning på 

patient. Därför ansåg vi att det skulle vara intressant att studera vad patienterna ansåg om att 

få omvårdnad av en manlig sjuksköterska. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Män i vården 

Ekstrand (2005) menar att männen i vården har haft en betydelsefull roll i sjuksköterskeyrkets 

historiska utveckling. De har funnits inom vården långt tillbaka i historien. I Indien hade 

männen år 800 f.Kr. till 600 e.Kr. en central roll i vårdarbetet och utförde den allmänna 

omvårdnaden som innefattade tillsyn och omsorg då patienter skulle badas. De män som 

arbetade inom vården på medeltiden var ofta munkar. På 1500-talet runt om i Europa utfördes 

vårduppgifter huvudsakligen av män. På 1800-talet ändrades männens vårduppgifter till att 

servera mat till patienterna. De män som fick arbeta här var alkoholister eller hade svårt att få 

andra arbeten. I början av 1900-talet inleddes utformningen av sjuksköterskeyrket i Sverige 

utifrån borgarklassens ideal med kvinnor som vårdare och männen exkluderades (Ekstrand, 

2010).  Det ledde till att männen försvann från vården och förklaringar på detta kan vara 

industrialiseringen och två världskrig. Bristen på sjuksköterskor i Sverige blev stor under 

1930-talet och män började efterfrågas. Det var först 1946 som en utredning och debatt om 

manliga sjuksköterskor startade. Den första mannen som påbörjade sjuksköterskeutbildning 

var Allan Härsin som började 1949 vid S:t Eriks sjuksköterskeskola i Stockholm (Ekstrand, 

2005). 

 

I Australien på 1970-1980-talet var inte manliga sjuksköterskor tillåtna att arbeta där 

kvinnliga patienter fanns. De flesta manliga sjuksköterskor var medvetna om att kontakt med 

patienten skulle kunna kommunicera känslor som lätt kunde missuppfattas av patienten. En 

manlig sjuksköterska berättade att han använde mer fysisk kontakt med de kvinnliga 

patienterna, som att hålla hand eller krama dem, än med de manliga patienterna. Om han gjort 

detsamma med de manliga patienterna kunde det ha missuppfattats som att han skulle vara 

homosexuell (Fisher, 2009). 
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Från mitten av 1900-talet fram till nutid var det få manliga sjuksköterskor som utbildades. År 

2002 var mindre än tio procent av sjuksköterskorna män (Ekstrand, 2005). Enligt SCB (2014) 

är antalet nyutexaminerade manliga sjuksköterskor nu 14 procent i Sverige, jämfört med 11 

procent yrkesverksamma. Det betyder antagligen att det i framtiden kommer finnas fler 

manliga sjuksköterskor i vården.  

 

2.2 Betydelsen av genus för vårdandet 

Begreppet genus används i genusvetenskap och genusforskning för att göra det möjligt att 

definiera vilka föreställningar, idéer och handlingar som formar människor till vad de är 

utifrån deras biologiska kön (Smirthwaite, 2010). Framväxten av genusvetenskapen inom 

vårdvetenskapen skedde i USA på 1970-talet genom antropologen Gayle Rubin (Jorfeldt, 

2010). Määttä och Öresland (2009) menar att begreppet genus började användas i Sverige 

under 1970-talet. Det började först inom humaniora och samhällsvetenskap men spred sig 

sedan till vårdvetenskapen. Begreppet genuskoll tas även upp och beskrivs som att människor 

skall lyfta och flytta blicken från normativa mönster, vara medveten om sina föreställningar, 

tro på könsneutralitet och utifrån detta förändra sitt beteende. Ekstrand (2005) tar upp ännu ett 

begrepp, genusyrsel. Genusyrsel framträder då en viss osäkerhet skapas och kan förklaras som 

något instabilt i genusformeringen. Detta framträder då en person eller grupp gör något 

oväntat, otillåtet eller helt utanför normerna för sitt genus. 

 

2.3 Patienten i vårdmötet med den manliga sjuksköterskan 

McCann & McKenna (1993) beskriver att de flesta patienter i deras studie ansåg att det skulle 

vara obekvämt om en manlig sjuksköterska skulle beröra dem eller lägga armen runt dem. Om 

däremot en kvinnlig sjuksköterska skulle göra samma sak så uppfattade ett mindre antal 

patienter det som obekvämt. Utifrån de manliga sjuksköterskornas erfarenhet, ansåg de att det 

inte var lika accepterat av patienterna när de använde beröring i mötet som när kvinnliga 

sjuksköterskor gjorde det (Evans, 2002). I vårdmötet med sjuksköterskan är det enligt 

patienterna viktigt att sjuksköterskan visar sig involverad och intresserad (Bastiaens, Van 

Royen, Pavlic, Raposo & Baker, 2007). För att göra vårdmötet så bra som möjligt beskriver 

Evans (2002) hur de manliga sjuksköterskorna ofta använder humor vilket uppskattas av 

patienterna, då det lättar upp stämningen. Patienter berättar också att de vill bli behandlade 

med respekt. De vill också gärna att sjuksköterskan ser dem som en person och inte bara en 

patient i mängden (Marshall, Kitson & Zeitz, 2012). 
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2.4 Begreppsdefinitioner 

2.4.1 Vårdmötet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ett vårdmöte mötet mellan patient och sjuksköterska 

Sjuksköterskan i detta möte måste förstå när de stödjer patientens hälsoprocesser och vara 

medvetna om vilket budskap som ges till patienten. Mötet bör ske ansikte mot ansikte för att 

förmedla medmänskliga likheter och skillnader genom att ansiktet ger uttryck för bådas 

livsvärld och man kan då känna igen sig själv. Vårdmötet kan även innebära att finnas där och 

visa närvaro för patienten. I denna litteraturstudie avser vårdmötet att det sker en interaktion 

mellan patienten och sjuksköterskan. Dessa vårdmöten är i vår studie både fiktiva och har 

inträffat i verkligheten. Den fiktiva situationen kan vara att en individ får frågan hur den 

skulle agera i en given situation eller utifrån händelser som inträffat i verkligheten. Enligt 

Fioretos, Hansson och Nilsson (2013) utgår vårdmötet från patientens personliga och 

kroppsliga erfarenheter. Dessa erfarenheter kan skifta beroende på vilka förväntningar hon 

eller han har på mötet. Mötet utformas utefter patientens upplevelser, tolkningar och hur 

patienten beskriver och hanterar sina besvär. 

 

Vårdmötet innefattar även kroppslig omvårdnad, vilket är att hantera personlig hygien, 

toalettbesök eller att duscha. På vårdavdelning är det vanligt att den kroppsliga omvårdnaden 

understöds av vårdpersonal. Dessa arbetsuppgifter leder till intima vårdsituationer. Det kan 

vara svårt att veta hur en person vill ha den omvårdnaden utförd och därför gäller det för 

sjuksköterskan att visa lyhördhet och följsamhet (Håkansson, 2010). Eriksson (2010) 

beskriver intima vårdsituationer som ett socialt konstruerat villkor som är starkt kopplat till 

makt och kan ge fördelar på andra människors bekostnad. Intima vårdsituationer är oftast 

osynliggjorda eftersom de enligt normen är något som inte talas om.  

 

2.4.2 Erfarenheter 

En erfarenhet är ett begrepp som innefattar någonting som tidigare upplevts, observerats eller 

som individen varit med om. Erfarenheter är en företeelse som bygger på kunskap, färdighet 

eller en upprepad procedur (NE, 2015). 

 



7 
 

2.4.3 Patient 

Patient är en person som på grund av ett ohälsotillstånd är i kontakt med sjukvården 

(Nationalencyklopedin, 2015). I studien benämns även personer som har varit i kontakt eller 

skulle kunna vara i kontakt med sjukvården som patienter. 

 

2.4.4 Chaperone 

Chaperone är en person som används som vittne eller understöd i en vårdsituation, kan också 

benämnas som övervakare. Med detta menas att fler personer än sjuksköterskan är 

närvarande. En chaperone finns ibland närvarande i vårdsituationer för att se till att patienten 

behandlas korrekt och att sjuksköterskan inte blir anklagad för felaktigheter och missförstånd 

(Royal College of Nursing, 2002). Chaperone är inte så vanligt i Sverige, men anhöriga eller 

andra vårdare kan räknas som en motsvarighet till chaperone. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Vi har valt att utgå ifrån livsvärldsperspektivet då vi anser att patienten bör vara i fokus och 

då mötet är en grundläggande del i kontakten mellan sjuksköterskan och patienten. 

Livsvärldsperspektivet beskriver och förklarar vårdmötet mellan sjuksköterska och patient på 

ett förståeligt sätt. Denna teoretiska referensram kan därför vara viktig i vårdmötet mellan 

patient och sjuksköterska. 

 

En grundpelare i den vårdvetenskapliga teorin är patientens livsvärld. Livsvärlden visar sig 

genom hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. För att sjuksköterskan skall kunna ge 

optimal vård till patienten måste en förmåga och kunskap finnas för att förstå vad det innebär 

att vara patient, att vara sjuk och vad hälsa och välbefinnande är för honom eller henne. Om 

denna förmåga och kunskap inte finns är vårdandet inte verkligt och framförallt inget 

vårdvetenskapligt vårdande. Sjuksköterskan skall försöka se, förstå, beskriva, analysera samt 

förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård så som patienten erfar detta. Detta sker då man har 

livsvärlden som grund i vårdandet. Mening och sammanhang är två vårdvetenskapliga 

begrepp som är starkt kopplade till och beroende av livsvärlden. Detta handlar om insikten i 

hur patienten upplever sin sjukdom, hur sjukdomen påverkar dennes vardag och vad 

patientens upplevelse av mening och sammanhang är (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Då människans livsvärld är individanpassad och kan utgå ifrån tidigare erfarenheter är det 

möjligt att relatera den till olika val som patienten gör i vårdmötet med sjuksköterskan och 

vad den känner och anser inför det. Hur vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen är 

beteckningen på livsvärld och detta kan även förklaras som världen så som den erfars. 

Livsvärlden är helt personlig och unik för varje individ och har därför ingen egen existens 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

3 Problemformulering 

Möten mellan patienter och sjuksköterskor sker dagligen. Vårdmöten mellan patient och 

manlig sjuksköterska kan ibland upplevas obekväma beroende på vilken vårdsituation de 

befinner sig i. Detta blir problematiskt då vårdmötet inte skall behöva kännas påfrestande utan 

det skall vara vårdande. Antalet män i sjuksköterskeyrket kommer under de kommande åren 

öka. Därför kan det i framtiden förekomma flera vårdmöten som kan kännas problematiska 

för patienten. Patienternas åsikter bör därför belysas angående dessa vårdmöten för att 

undvika situationer som kan vara påfrestande och obekväma för patienten.  

4 Syfte 

Syftet är att belysa patientens erfarenheter av vårdmötet med manliga sjuksköterskor. 

5 Metod 

Studien gjordes som en litteraturstudie. Enligt Friberg (2012) baseras en litteraturstudie på ett 

systematiskt val av artiklar inom ett avgränsat område av relevans för den grundutbildade 

sjuksköterskans kompetensområde. Därefter kvalitetsgranskas och analyseras de relevanta 

artiklar som överensstämmer med det valda området. Detta leder till en beskrivande översikt 

av det valda forskningsproblemet. I en litteraturstudie kan både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användas och ingen avgränsning för detta görs. Ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av 

artiklarna, vid läsning av de valda artiklarna samt i själva skrivprocessen skall gälla för att 

minska risken för ett selektivt urval. Arbetssättet för studien är induktivt, vilket Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver som ett kartläggande arbetssätt. Man väljer teoretiska begrepp 

som är lämpliga och som sedan ger stöd för tolkningar och diskussioner i studien. 

 

5.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga eller svenskspråkiga. 

Artiklarna fick tidigast vara publicerade 2004 och skulle vara peer reviewed. Peer reviewed är 
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enligt Friberg (2012) en avgränsning som kan sortera ut artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. I databasen PubMed finns inte peer reviewed som avgränsing. För 

att kunna säkerställa att artiklarna från PubMed var vetenskapligt granskade användes 

hemsidan Ulrichs web (Linnéuniversitet, 2015). Efter inledande sökningar fanns det inte 

tillräckligt med relevanta artiklar utifrån syftet. Därför utökades inklusionskriterierna till att 

artiklarna tidigast fick vara publicerade år 1995. Detta årtal valdes då vi endast hittade tre 

stycket relevanta artiklar som var publicerade efter 2004. Årtalet 2000 prövades innan detta 

men gav endast en relevant artikel ytterligare. Utefter de redan funna artiklarna fann vi i deras 

referenslistor artiklar som var relevanta till vårt syfte och dessa var tidigast publicerade 1997, 

därför valdes år 1995. 

 

5.2 Sökningsförfarande 

För att skapa grunden för sökarbetet gjordes en inledande informationssökning i de olika 

databaserna. Friberg (2012) menar att detta görs för att forma en förståelse av var relevant 

information kan hämtas samt vilka olika tekniker som kan bli aktuella. Den information som 

dessa informationssökningar ger, hjälper till att finna ett avgränsat område. Denna fas är mer 

experimentell och överblickande än systematisk. De sökord som framkom ur de inledande 

informationssökningarna och som blir de primära sökorden var “nurse-patient relation” och 

“nurses, male”.  De svenska orden söktes i svenska MeSH (tabell 1) och de engelska 

söktermerna från svenska MeSH söktes på Cinahl Headings och MeSH. I PsycINFO användes 

Thesaurus-termer som “client attitudes”, “nurses”, “patients” och “physical attitudes” då våra 

primära termer var formulerande på detta sätt enligt PsycINFOs Thesaurus. 

Tabell 1. Söktermer 

Svenska Engelska 

Sjuksköterska-patientrelationer Nurse-patient relations 

Manliga sjuksköterskor Nurses, Male 

Könsfaktorer Sex factors 

Könsroller Gender identity 

 

Efter den inledande informationssökningen görs den egentliga informationssökningen. Dessa 

sökningar genomfördes under tidsperioden 2015-03-12 till 2015-04-20. Under den egentliga 
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informationssökningen arbetar man enligt Friberg (2012) systematiskt för att få fram det 

slutgiltiga urvalet av artiklar. Detta sker då en noggrann plan och dokumentation av 

tillvägagångssättet görs. Databaserna som använts för sökningar är CINAHL, PubMed, 

PsycINFO samt SveMED+.  CINAHL specialiseras på omvårdnadsforskning, PubMed är en 

bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi, PsycINFO täcker studier inom 

medicin och farmakologi och SweMed+ täcker medicinsk forskning (Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

Sökningar i både fritext och med hjälp av söktermer i de olika databaserna gjordes. Två 

manuella sökningar gjordes i referenslistorna från artiklar och böcker för att lokalisera 

relevanta artiklar. Friberg (2012) menar att manuella sökningar kan underlätta att finna de 

äldre material som inte går att finna på webben. Manuella sökningar kan även vara 

inspirerande i starten av sökandet för att få en ingång till ämnesord eller om man under 

sökprocessen kört fast. De sökningar som gav bäst träffar var “nurses, male” och “nurses-

patient relations” eller om en fritextsökning gjordes på “gender”, “nursing” och 

“stereotyping” (bilaga 1).  

 

CINAHL 

Antal sammanlagda träffar efter de olika sökningarna var 135, av dessa lästes och granskades 

50 abstrakt. Antalet lästa artiklar i CINAHL var 21 stycken och utav dessa valdes sex artiklar 

till kvalitetsgranskningen. I CINAHL framkom två artiklar som hittats i tidigare sökningar i 

CINAHL och PubMed.  

 

PubMed 

Antalet sammanlagda träffar efter de olika sökningarna var 180, av dessa lästes 25 abstrakt. 

Efter att abstrakten hade lästs så valdes 12 av dessa artiklar till att läsas i sin helhet, varav en 

artikel valdes till kvalitetsgranskningen. Artikeln i PubMed är vetenskapligt granskad enligt 

Ulrichs web. 

 

PsycINFO 

Sammanlagda antalet träffar efter de olika sökningarna var 12, av dessa lästes fem abstrakt. 

Efter att abstrakten hade lästs valdes två artiklar till att läsas i sin helhet men ingen artikel 

valdes till kvalitetsgranskningen. 
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SweMed+ 

Sökningen gav två träffar där ett abstrakt lästes och granskades. Därefter valdes den till att 

läsas i sin helhet och gick sedan vidare till kvalitetsgranskningen. 

 

Boolesk söklogik är en teknik som används för att bestämma vilket samband de utvalda 

sökorden ska ha till varandra. I boolesk söklogik finns tre grundläggande sök-operatorer, 

AND, OR och NOT (Friberg, 2012). I denna litteraturstudie används sök-operatorerna AND 

och OR. Operatorn AND användes för att få fler sökningsträffar som inkluderade alla artiklar 

som handlade om alla sökorden. Operatorn OR användes för att få fler sökträffar och för att få 

dokument som inkluderade antingen det ena sökordet eller det andra eller som inkluderade 

alla sökord (Friberg, 2012). Trunkering skedde vid vissa sökningar. Genom att man skriver 

ordstammen av ordet och avsluta med ett trunkeringstecken, talar man om för databasen att 

det är de ord som börjar med den utvalda ordstammen man är intresserad av. Genom 

trunkering möjliggörs att olika böjningsformer av orden inkluderas i sökningarna (Friberg, 

2012).  

 

5.3 Urval 

Friberg (2012) nämner att vid det första urvalet är artiklarnas titel av stor betydelse. Titlarna 

skulle innefatta “manliga sjuksköterskor” eller stämma in på vårt syfte. Där titlarna stämde in 

på vårt syfte lästes abstrakt och ämnesord. Friberg (2012) menar att abstrakten är 

betydelsefulla då de ger en kort sammanfattning av studiens innehåll. Detta är den andra delen 

i urvalet och om abstrakt inte finns i databaserna får dokumenten eller andra 

sammanfattningar av artiklarna utgöra detta. De 38 artiklarna som var relevanta för vårt syfte 

valdes vidare till läsning av hela artikeln. Utav dessa 38 artiklar var fem dubbletter. I denna 

del lästes vissa artiklar ur både sjuksköterske- och patientperspektiv för att se om det fanns 

något i artiklarnas resultat som kunde svara på syftet, för att inte missa relevant information. 

Utav de 38 relevanta artiklarna hade åtta artiklar ett resultat som var relevant för vårt syfte 

och valdes vidare till kvalitetsgranskningen. De andra 25 artiklarna exkluderades ur 

litteraturstudien då de antingen enbart hade ett sjuksköterskeperspektiv, var 

litteraturöversikter, hade otydliga beskrivningar om vilket perspektiv det handlade om eller 

hade ett resultat som inte stämde in på vårt syfte. 
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5.4 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utefter granskningsmallar enligt Friberg (2012). Kvalitativa 

och kvantitativa studier granskades utifrån respektive mallar. I granskningsmallarna 

poängsattes varje fråga, där ja gav ett poäng och nej noll poäng. Artiklarna kunde få max 21 

poäng. Artiklar som erhöll minst 60 procent av maxpoängen gav medelhög kvalitet och 80 

procent av maxpoängen gav hög kvalitet. De åtta artiklarna som valdes ut (bilaga 2) 

kvalitetsgranskades av båda författarna var för sig. De granskade artiklarna presenterades och 

diskuterades sedan mellan författarna utefter poängsättning och om artiklarna höll tillräckligt 

hög vetenskaplig kvalitet för att kunna inkluderas i litteraturstudien. Artiklarna användes i 

litteraturstudien om de uppvisade minst medelhög kvalitet. Tre artiklar fick hög kvalitet och 

fem artiklar fick medelhög kvalitet. Sammanlagt inkluderades åtta vetenskapliga artiklar, av 

dessa hade sex kvantitativ ansats och två kvalitativ ansats (bilaga 3).  

 

5.5 Analysprocess 

De åtta artiklarna från kvalitetsgranskningen analyserades med inspiration av Fribergs (2012) 

analysmetod. 

 

De åtta artiklar lästes flertal gånger för att få en uppfattning om vad varje artikel handlade om. 

Denna process kan även kallas för naiv läsning och är första delen i analysprocessen. Därefter 

fokuserades det på varje artikels resultat och det som bygger upp resultatet för att identifiera 

nyckelfynd (Friberg, 2012). Nyckelfynd är delar ur resultaten som stämmer in på studiens 

syfte. Under identifieringen av nyckelfynden fokuserades studiens syfte för att se om 

nyckelfynden stämde in på syftet eller inte. Detta menar Friberg (2012) kan underlätta att inte 

komma på sidospår och till exempel ta med nyckelfynd som inte stämmer in på syftet men 

som verkar intressant. Läsningen och identifieringen av nyckelfynden gjordes individuellt och 

oberoende av varandra. Detta gjordes för att få båda författarnas uppfattning om vilka 

nyckelfynd som ansågs stämma in på syftet och inte missa något. Därefter fördes en 

diskussion om vilka nyckelfynd som författarna var för sig hade funnit och vilka av dessa som 

skulle inkluderas i studien. Då en samstämmighet uppnåtts gjordes det resterande 

analysarbetet tillsammans.  

 

Efter nyckelfynd identifierats gjordes en schematisk översikt som enligt Friberg (2012) ger en 

överblick över det som skall analyseras. I denna schematiska översikt skall den kondenserade 



13 
 

texten, kod, subteman och teman skrivas in (bilaga 4). Nyckelfynden i den schematiska 

översikten kondenserades, det vill säga överflödiga ord plockades bort utan att ändra 

innebörden. Detta gjorde det lättare att kunna finna likheter och skillnader som är nästa del i 

analysprocessen. Likheter och skillnader mellan de kondenserade nyckelfynden och 

artiklarnas resultat identifierades. De kondenserade nyckelfynden som det fanns likheter 

mellan skapade koder, subteman och senare i analysprocessen teman. Enligt Friberg (2012) 

skall man under hela analysprocessens tid fundera på om det finns andra sätt att beskriva de 

nyckelfynd man kommit fram till och ha syftet i minnet under hela tiden. Genom en pendling 

mellan subteman och de kondenserade nyckelfynden växte teman fram. Dessa skall även 

stämma in på litteraturstudiens syfte. Tre teman växte fram: olikheter i patienters 

könspreferens, utjämnande faktor i vårdandet och varierande genans i 

omvårdnadssituationer. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar i litteraturstudien har tillstånd från etiska kommittéer eller redovisar etiska 

överväganden. Enligt författarna till respektive artikel har samtliga deltagare gett sitt 

samtycke till att delta. Författarna till denna studie har inte förbisett några resultat eller 

artiklar utifrån personliga åsikter och redovisar alla funna artiklar som stämde in med syftet 

och som passerat kvalitetsgranskningen. Detta framhåller också Kristensson (2014) som 

viktigt. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det viktigt att sätta sin förförståelse 

inom parentes för att inte urval av artiklar eller borttagande av delar i resultat görs medvetet 

vilket kan leda till en påverkan på litteraturstudiens resultat. Under arbetet med 

litteraturstudien identifierades och diskuterades författarnas förförståelse. Detta gjorde att 

författarna blev medvetna om sina egna och varandras förförståelse inom det valda området.  

 

7 Resultat 

I analysprocessen framkom sex subteman som sammanställdes till tre teman vilka identifierats 

utifrån nyckelfynden. De tre teman är olikheter i patienters könspreferens, utjämnande faktor 

i vårdandet och varierande genans i omvårdnadssituationer. Varje tema kommer att 

presenteras under respektive rubrik.  
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7.1 Olikheter i patienters könspreferens  

Preferens för den manliga sjuksköterskan är till viss del frånvarande och de manliga rankades 

som något lägre än de kvinnliga sjuksköterskorna (Kerssens, Bensing & Andela, 1997; 

Ekstrom, 1999). I en studie svarade 13 procent av 178 kvinnliga patienter att ingen 

sjuksköterska kunde möta deras behov. Däremot var det 17 procent av 89 kvinnliga patienter 

som menade att de manliga sjuksköterskorna mötte alla deras behov (Lodge, Mallet, Blake & 

Fryatt, 1997). 

 

Kvinnliga och manliga patienter menade att könspreferensen för sjuksköterskan var som störst 

inom omvårdnad, obstetrisk vård och gynekologi. Jämfördes de som föredrog manliga 

sjuksköterskor med de som föredrog kvinnliga sjuksköterskor hade de kvinnliga patienterna 

starkare åsikter och känslor om vilket kön de ville att sjuksköterskan skulle ha än de manliga 

patienterna (Kerssens et al., 1997). Däremot var det en manlig deltagare som menade att han 

hellre skulle bli sittande i sin egen avföring än att ta emot hjälp av en manlig sjuksköterska 

(O’Lynn & Krautschied, 2011). En manlig patient såg inte sjuksköterskeyrket som ett manligt 

yrke, då han ansåg att det kändes fel att en man skulle utföra sådana intima uppgifter 

(Edwards, 1998). I en studie ansåg en manlig patient att det skulle vara fel att vårdas av en 

manlig sjuksköterska om han var öppet homosexuell (O’Lynn & Krautscheid, 2011). En del 

kvinnliga patienter tyckte inte att det kändes rätt att en manlig sjuksköterska skulle tilldelas en 

kvinnlig patient (Chur-Hansen, 2001). Både manliga och kvinnliga patienter tyckte att de 

skulle känna sig mer bekväma om en chaperone av samma kön som dem närvarade i 

omvårdnadssituationerna. Detta var en förmån för både sjuksköterskan och patienten då det 

alltid finns en risk för sexuella övergrepp (O’Lynn & Krautscheid, 2011). 

 

Av 92 kvinnliga patienter var det 32 stycken som inte hade något emot att vare sig en manlig 

eller en kvinnlig sjuksköterska vårdade dem (Lodge et al., 1997). Preferensen för de manliga 

sjuksköterskorna varierade om det var en manlig eller kvinnlig patient. Av 483 kvinnliga 

patienterna hade 1,7 procent en preferens för den manliga sjuksköterskan. Hos de 478 manliga 

patienterna såg siffran annorlunda ut och där hade 0,4 procent en preferens för de manliga 

sjuksköterskorna (Kerssens et al., 1997). 

 

Icke intima vårdsituationer som blodtrycksmätning, administration av injektion, 

blodprovstagning, mätning av temperatur och administration av intravenöst dropp var 
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majoriteten av patienterna eniga om att de inte hade någon preferens för könet på 

sjuksköterskan (Chur-Hansen, 2001; Lindqvist, Persson & Svedlund, 2007; Lodge et al., 

1997). Då vårdsituationerna blev mer fysiska eller intima ansåg majoriteten av de som hade 

preferens för kvinnliga sjuksköterskor att de inte föredrog att manliga sjuksköterskor utförde 

dessa omvårdnadsåtgärder (Kerssens et al., 1997). Yngre manliga patienter hade preferens för 

manliga sjuksköterskor vid kateterisering eller vid hjälp med dusch. Detta skiljer sig mot vad 

de äldre manliga patienterna hade preferens för. De flesta av de äldre manliga patienterna 

menade att det inte spelade någon roll vilket kön sjuksköterskan hade (Lindqvist et al., 2007). 

 

Den manliga sjuksköterskans ålder hade för en del patienter en betydelse. Kvinnliga patienter 

föredrog åldern 36-45 för den manliga sjuksköterskan. Manliga patienter hade däremot skilda 

svar men föredrog en manlig sjuksköterska mellan 36-55 år (Lindqvist et al., 2007). En del 

kvinnliga patienter accepterade att sjuksköterskan var en man, då de ansåg att det var deras 

jobb. Däremot ansåg de kvinnliga patienterna att det hade varit svårare om de varit yngre 

(Edwards, 1998).  

 

I en studie av Chur-Hansen (2001) visades inget samband mellan patientens ålder och vilket 

kön på sjuksköterskan de föredrog år 1984. År 2000 hade detta ändrats och ett visst samband 

mellan patientens ålder och vilket kön på sjuksköterskan de föredrog fanns. Äldre patienter 

accepterade bättre att de fick en manlig sjuksköterska än de yngre. Ett samband mellan 

patientens ålder och deras åsikter om den manliga sjuksköterskan fanns även. Yngre patienter 

höll inte med om att manliga sjuksköterskor skulle tilldelas kvinnliga patienter eller tanken på 

att de kvinnliga sjuksköterskorna är mer lämpade för sjuksköterskeyrket än män (Chur-

Hansen, 2001). 

 

7.2 Utjämnande faktorer i vårdandet  

Sjuksköterskans bemötande ansågs vara viktigare än han eller hennes könstillhörighet. 

Flertalet av patienterna ansåg att sjuksköterskans förhållningssätt och personlighet var av 

betydelse för att patienterna skulle känna sig trygga och väl till mods (Lindqvist et al., 2007). 

Flera patienter ansåg att sjuksköterskan var utbildad för att göra sitt jobb och på ett 

professionellt och kompetent sätt vårda sina patienter. De såg sjuksköterskan som en person 

som var där för att hjälpa dem. Detta menade vissa patienter var viktigare än sjuksköterskans 

kön och sexuella läggning. En egenskap som ansågs vara av betydelse hos den manliga 
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sjuksköterskan var att de bad om tillåtelse innan de rörde patienterna, vilket en kvinna ansåg 

att de kvinnliga sjuksköterskorna sällan gjorde (O’Lynn & Krautschied, 2011). Patienter som 

föredrog manliga sjuksköterskor ansåg att de lättare kunde samtala med en manlig 

sjuksköterska. Patienterna ansåg även att de manliga sjuksköterskorna kunde klara av 

känslomässiga påfrestningar och hanteringen av stress och panik på ett bättre sätt än de 

kvinnliga sjuksköterskorna (Ahmad & Alasad, 2007; Kerssens et al., 1997). 

 

Vissa patienter ansåg att de kvinnliga sjuksköterskorna visade ett större intresse för sina 

patienter än de manliga sjuksköterskorna eller att de var mer omtänksamma (Ahmad & 

Alasad, 2007; Kerssens, et al., 1997). 

 

7.3 Varierande genans i omvårdnadssituationer  

I en studie av Chur-Hansen (2001) framkom att knappt hälften av de 69 manliga patienterna 

och drygt hälften av de kvinnliga patienterna hade blivit vårdade eller kommit i kontakt med 

en manlig sjuksköterska. En del manliga och kvinnliga patienter hade enbart kännedom och 

erfarenhet av manliga sjuksköterskor. I en annan studie av Ahmad och Alasad (2007) 

framkom att 72 procent av 919 patienter tidigare hade haft erfarenheter av både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor medan sju procent enbart hade haft erfarenhet av manliga 

sjuksköterskor. Att ha tidigare erfarenhet av en manlig sjuksköterska, var inte relaterat till 

preferens för manliga eller kvinnliga sjuksköterskor (Chur-Hansen, 2001; Lindqvist et al., 

2007). Däremot om patienterna tidigare hade erfarenhet av intim omvårdnad utförd av en 

manlig sjuksköterska kunde det påverka deras svar angående preferens (O’Lynn & 

Krautscheid, 2011). 

 

Att få hjälp med att ta av underkläder sågs väldigt ofta som genant, främst när det involverade 

assistans av en manlig sjuksköterska (Lodge et al., 1997). En del yngre patienter uttryckte att 

det skulle vara mer genant att ta emot intim omvårdnad från sjuksköterskan om denne var i 

samma ålder som dem själva (Lindqvist et al., 2007). Tolv procent ansåg att det skulle bli 

mycket generade om de diskuterade personlig hygien med både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor. Kvinnliga patienter ansåg främst att det skulle vara mycket genant att 

diskutera personlig hygien med en manlig sjuksköterska. Däremot var det 28 procent av de 

kvinnliga patienterna som ansåg att de inte skulle bli särskilt generade (Lodge et al., 1997). 
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Att bli badad sågs som mer generande ifall det var en manlig sjuksköterska som hjälpte 

patienten. Några patienter tyckte inte att det var speciellt generande att bli hjälpt med att få ett 

bad, men det gällde oftare när manliga sjuksköterskor inte var involverade (Lodge et al., 

1997). 

 

Hjälp med att tömma en bäcken eller kontrollera en binda sågs som en intim situation vilken 

var mer genant om det utfördes av en manlig sjuksköterska. Kvinnliga patienter ansåg att de 

skulle bli mycket generade om en manlig sjuksköterska kontrollerade deras bäcken. I de flesta 

situationerna var patienterna oftast mycket mer generade när hjälpen kom från manliga 

sjuksköterskor. Men flertalet patienter ansåg att de blev mindre generade om de träffat den 

manliga sjuksköterskan tidigare (Lodge et al., 1997). Att en manlig sjuksköterska hjälpte till 

att ta puls, blodtryck eller mäta temperatur sågs inte som genant (Lindqvist et al., 2007; Lodge 

et al., 1997). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då vi inte fann tillräckligt med relevanta artiklar med begränsningen att artikeln skulle vara  

publicerad tidigast 2004, samt att det fanns relevanta äldre artiklar, gjordes sökningar där 

artiklar tidigast skulle vara publicerade 1995. Då framkom flera artiklar som var relevanta till 

litteraturstudiens syfte. Vi upplever att samhället har utvecklats de senaste 20 åren inom bland 

annat kön- och genusfrågor. Därför kan det inte vara säkert att åsikterna som deltagarna visar 

i de äldre artiklarna överensstämmer med hur det faktiskt är idag. Det blir därför en svaghet 

för resultatet, då Friberg (2012) och även Forsberg och Wengström (2013) menar att 

litteraturstudien helst skall byggas på ny forskning. 

 

Författarna använde inga exklusionskriterier. Detta såg vi som en styrka då det enligt 

Kristensson (2014) ger fler träffar i sökningen. Det används om det finns omfattande data 

inom ett ämne och man vill göra det hanterbart. Utefter vårt syfte fanns inte så mycket data 

och därför valde vi att inte använda exklusionskriterier.  

 

De flesta fritextsökningar trunkerades, vilket gav ett högre antal träffar i databaserna. Det ses 

som en styrka då det enligt Friberg (2012) ger fler sökträffar. Manuella sökningar gjordes 
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utefter referenslistor. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan det ses som en styrka då fler 

artiklar som rör problemområdet kan hittas. Enligt författarna kan det också ses som en 

svaghet, om sökorden inte gav tillräckligt bra sökträffar för allt skrivet inom ämnet. I 

litteraturstudien har vi använt fyra olika databaser. Detta ses som en styrka då ett så brett 

resultat som möjligt framkommer. Forsberg och Wengström (2013) menar att olika databaser 

tar upp och tar med olika sorters artiklar. Flera databaser kan medföra flera sorters artiklar 

som kan stämma in på studiens syfte och ge ett bredare resultat. En annan styrka för resultatet 

i litteraturstudien är att olika ämnesord med liknande betydelse används i PubMed, CINAHL, 

SweMed+ och PsycInfo. Detta för att sökningarna skulle ge svar på syfte i de olika 

databaserna. Friberg (2012) menar att om man byter databas måste nya ämnessökningar göras 

och dessa termer i respektive databas måste användas. 

 

Endast åtta artiklar valdes till kvalitetsgranskningen efter urvalet, då det inte fanns fler artiklar 

ur ett patientperspektiv med fokus på vårdmötet med den manliga sjuksköterskan. Det kan 

enligt författarna vara en svaghet om det blir för lite material att bygga litteraturstudien på och 

resultatet kan bli lidande.  

 

Sex av de åtta artiklarna var kvantitativa och två artiklar var kvalitativa. Detta var en svaghet i 

studien då syftet i litteraturstudien belyser vilka erfarenheter patienter har i vårdmötet med 

manliga sjuksköterskor. Flera kvalitativa artiklar skulle behövas för att få en tydligare bild av 

patienternas upplevelser av vårdmötet med de manliga sjuksköterskorna. Friberg (2012) 

menar att kvalitativa studier ger en ökad förståelse för hur patienters upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar och behov kan mötas. 

 

De åtta artiklarna lästes och kvalitetsgranskades av författarna var för sig, för att författarna 

inte skulle påverkas av varandra. Fribergs (2012) kvalitativa och kvantitativa 

granskningsmallar användes och poängsattes av författarna där ja gav 1 poäng och nej gav 0 

poäng. Enligt Friberg (2012) är artikelns resultat inte det som enbart är av intresse, utan även 

hur resultatet kommer till. Det blev en styrka då ingen del av studierna var mer värd än någon 

annan. Det var också en styrka att vi använde Fribergs (2012) kvalitetsgranskning då frågorna 

utefter den granskningsmallen även kan tolkas mer subjektivt, vilket gav upphov till att de 

olika delarna i studierna var tvungna att ha ett större djup än att det bara går att svara ja eller 

nej för att få ett 1 poäng. 
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Edwards (1998) hade inget separat resultat utan detta sammanflätades med diskussionen. Det 

som är en svårighet med denna artikel är att artikelförfattarna blandar diskussionen 

tillsammans med sitt resultat, vilket kan vara svårtolkat.  Detta kan enligt författarna skapa 

svaghet i vårt resultat då missuppfattningar kan ske och delar ur artikelns diskussion kan 

omedvetet komma med och påverka resultatet. 

 

En svaghet i metoden är att författarna har översatt artikelmatrisen till svenska. Detta då det är 

svårt att översätta ordagrant från engelska till svenska vilket kan leda till feltolkning. 

 

I början av analysen arbetade författarna var för sig. Detta för att skapa en egen bild av 

artiklarna och dess nyckelfynd och för att ge en bredare samt djupare förståelse. Då vi sedan 

använde oss av triangulering, då mer än en person var involverad i hantering av analysen, 

anser vi är en styrka. Forsberg och Wengström (2013) anser att användningen av triangulering 

kan ske för valideringen av analysen. De annars otydliga relationerna och samband kan via 

triangulering bli tydliga för båda författarna. Detta kan även ge en högre trovärdighet då 

analysen belyses ur olika perspektiv. 

 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att det är viktigt att göra etiska överväganden. Det 

innefattar att välja studier som gjort etiska överväganden, redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien samt att presentera resultat även om de inte stödjer författarnas åsikter. 

Friberg (2012) skriver även att det är viktigt att följa god forskningsetik, inte fuska, inte 

plagiera och presentera alla data. Det ses som en styrka, då författarna gjort och följt alla 

etiska överväganden och inga medvetna plagiat eller fusk har gjorts. Det resultat som 

framkom från litteratursökningen och från analysprocessen har presenteras och inga 

förvrängningar av data har gjorts. För att försäkras om detta utfördes analysen, där varje 

artikel lästes flertalet gånger noggrant. Efter det togs likheter och skillnader fram och därefter 

skapades en ny helhet. Författarna har även varit noggranna och kontrollerat att alla artiklar 

redovisade i resultatet har etiskt tillstånd. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studien valdes att göras som en litteraturstudie där syftet var att belysa patientens erfarenheter 

av vårdmötet med manliga sjuksköterskor. Det huvudsakliga resultatet visar att flertalet 
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patienter inte föredrog de manliga sjuksköterskorna och att mötet med dessa ibland blev 

obekväma.  

 

Resultatet visar att valet av vilket kön patienten önskar på sjuksköterskan verkar ofta vara 

normbaserat, där patienterna kände sig mer obekväma med en manlig sjuksköterska än med 

en kvinnlig. Ett fynd var även att vid de icke intima vårdsituationerna som att samtala med 

patienten, ta blodtryck, ta blodprov eller ge injektion är preferensen angående vilket kön 

sjuksköterskan har inte så betydande. Höglund och Holmström (2008) beskriver hur patienter 

upplevde att det kändes tryggare att samtala med en kvinna när de ringde till 1177 därför att 

de kvinnliga sjuksköterskorna var mer tröstande och förstående. Detta skulle kunna relateras 

till hur patienten upplever det hela. Dahlberg och Segesten (2010) menar att upplevelsen av 

sjukdom, hur sjukdomen påverkar dennes vardag och vad patienten anser mening och 

sammanhang är kan påverka vem de vill samtala med.  

 

Flera patienter i resultatet var eniga om att det skulle vara mindre genant att ta emot vård av 

en manlig sjuksköterska om de träffat honom innan eller ifall de tidigare haft en manlig 

sjuksköterska innan som utfört intima omvårdnadsåtgärder. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) kan detta bero på att patientens livsvärld ändras då man tidigare träffat på situationen 

innan. Om vårdsituationen eller mötet medför en positiv inställning till de manliga 

sjuksköterskorna kan det leda till mindre genans eller en möjlighet att känna sig mindre 

obekväm vid nästkommande vårdmöte. Enligt Fioretos, Hansson och Nilsson (2013) utformas 

mötet utefter patientens upplevelser och tolkningar vilket kan kopplas ihop med patientens 

livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur nutiden är en koppling mellan dåtiden 

och framtiden och kan kopplas till att nutidens livsvärld innefattar det som hände igår. Om en 

patient har träffat en manlig sjuksköterska innan kan det leda till att livsvärlden ändras och 

kan bli positivt eller negativt vilket kan ha stor betydelse för vilken könspreferens angående 

sjuksköterskan som patienten har.  

 

Det fanns patienter i resultatet som föredrog en chaperone vid de mer intima vårdsituationerna 

med en manlig sjuksköterska. Harding, North och Perkins (2008) och Evans (2002) tar upp 

hur manliga sjuksköterskor överlåter arbetet till kvinnliga sjuksköterskorna när det gäller 

intima vårdsituationer om detta är möjligt. Detta på grund av att kunna skydda sig själv och 

inte utsätta sig för situationer som kan bli missuppfattade oavsett vilket kön patienterna har. 

Harding et al. (2008) menar att om det inte går att överlåta arbetet till en kvinnlig 
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sjuksköterska önskar de manliga sjuksköterskorna en chaperone, antingen en sjuksköterska 

eller annan vårdpersonal av samma kön som patienten eller en familjemedlem. Morin, 

Patterson, Kurtz och Brzowski (1999) menar att patienten känner sig mer bekväm om en 

kvinnlig chaperone finns närvarande i rummet om en manlig sjuksköterska skulle utföra en 

intim omvårdnadssituation som att till exempel sätta kateter. Patienterna menade att den 

kvinnliga chaperonen såg till så att den manliga sjuksköterskan gjorde sitt jobb. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att genom att förstå eller fråga patienten i en sådan situation vad han 

eller hon vill, kan ge upphov till att fokusera på patientens livsvärld. Tycker patienten att det 

är jobbigt att en manlig sjuksköterska utför de intima vårdhandlingarna eller vill patienten ha 

med en chaperone för att känna sig tryggare? Kanske finns det en allmän negativ bild av hur 

män är som gör att patienter känner sig otrygga när de är ensamma med män. Den negativa 

bilden kan också bidra till att intima situationer lätt kan tolkas fel. Harding et al. (2008) 

skriver att det brukar kännas mer naturligt för en kvinna att utföra intima arbetsuppgifter och 

att männen ofta avstår. Enligt Eriksson (2010) kan detta lika väl betraktas som en social 

konstruktion där kopplingen mellan kvinnor och vårdarbete upprätthålls utefter de sociala 

normerna. Harding et al. (2008) beskriver hur manliga sjuksköterskor skulle vilja ha strategier 

och hjälp med hur de skall handskas med dessa intima vårdsituationer. Flertalet manliga 

sjuksköterskor i studien vittnar om hur svårt det kan vara att inte göra någon obekväm i intima 

vårdsituationer. I Evans (2002) studie beskriver manliga sjuksköterskor vilka strategier de 

anser kan hjälpa dem. Att ta tid att skapa förtroende med patienten innan sjuksköterskan berör 

dem, börja med att formellt hälsa på patienten, arbeta med kvinnliga kollegor där situationer 

kan bli osäkra och delegera uppgifter som innefattar beröring av kvinnliga patienter är de 

strategier som de manliga sjuksköterskorna gick efter. 

 

I resultatet framkom även att äldre patienter var mer öppna för att ta emot vård av manliga 

sjuksköterskor än yngre patienter. En äldre kvinna hade tyckt det var jobbigt om hon varit 

yngre i de intima omvårdnadssituationerna med en manlig sjuksköterska. Författarna lyfter 

själva i sin studies diskussion om detta beror på om hon känner sig oattraktiv som äldre 

kvinna och att hon därför inte är lika sexualiserad. I resultatet har främst yngre kvinnor haft 

svårt för att bli tilldelad sjuksköterska av det motsatta könet och de har även starkare åsikter 

om vilket kön sjuksköterskan skulle ha. Harding et al. (2008) och Inoue, Chapman och 

Wynaden (2006) beskriver hur de manliga sjuksköterskorna i princip måste gå på tå, för att 

inte på något sätt råka sända ut fel signaler, t.ex. att en kram kunde tolkas som flirtande eller 

attraktion av den kvinnliga patienten. Enligt Ekstrand (2005) kan det bero på genusyrsel, 
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vilket uppkommer när mannen faller ur sin klassiska roll och istället tar den rollen som en 

kvinna förväntas ha. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) formas patientens livsvärld genom 

erfarenheter och så fort som något ovanligt händer kan patienten livsvärld förändras. Därför 

kan det vara så att kvinnliga patienter inte riktigt kan placera den manliga sjuksköterskan och 

tror istället att det finns dolda intentioner.  

 

Harding et al. (2008) beskriver även hur manliga sjuksköterskor lika väl som att ses som 

heterosexuella av de kvinnliga patienterna, blir det motsatta när de möter en manlig patient. 

Då är rädslan istället större att ses som homosexuell, speciellt när det gäller intima 

omvårdnadsåtgärder. Fisher (2009) beskriver hur de manliga sjuksköterskorna måste anpassa 

sig som kameleonter utifrån vem de möter för att inte bli misstolkade för att ha en sexuell 

intention mot en patient. Det innebär att de måste använda ett annat språk kring de manliga 

patienterna eller att de mer generellt måste berätta att de har fru och barn för att inte bli 

missuppfattade för att vara homosexuella. I vårt resultat beskriver en manlig patient hur han 

hellre skulle sitta i sin egen avföring än att ta emot hjälp av män. Män vill absolut inte att 

andra män skall se deras kön och att vissa tycker det känns fel att en man kan vara 

sjuksköterska. Det resultatet kan också tolkas som att män tror att den manliga sjuksköterskan 

får någon slags njutning av att utföra intima omvårdnadsåtgärder. Enligt Ekstrand (2010) 

beskriver media och tv-serier sjuksköterskan som en underordnad, vacker och sensuell 

kvinna. Denna bild av sjuksköterskan ger föreställningar om hur en sjuksköterska ska vara 

och männen som sjuksköterskor blir osynliggjorda i media. Om männen kommer in i bilden 

framhålls de ofta som homosexuella eller att de arbetar inom akutsjukvården. Weaver, 

Ferguson, Wilbourn och Salamonson (2014) beskriver även hur den manliga sjuksköterskan 

framställs på ett stereotypt sätt. De framställs som feminina, homosexuella och att de inte blev 

antagna till läkarutbildningen och på så sätt förstärks den stereotypa bilden som många idag 

har om manliga sjuksköterskor. Då Dahlberg och Segesten, (2010) skriver att personers 

livsvärld formas utefter samhällets normer kan det därför vara en förklaring till hur dessa 

föreställningar uppkommer. Harding et al. (2008) bekräftar detta genom att beskriva hur en 

manlig besökare gick förbi en manlig patient som skulle få kateter, och “varnade” patienten 

för den manliga sjuksköterskan eftersom han måste vara homosexuell på grund av att han valt 

detta yrke. Att bli anklagad för antingen homosexualitet eller heterosexualitet från att bara 

vara man i ett yrke där majoriteten är kvinnor kan förklaras utifrån patienternas livsvärld. 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att patienter som hamnar i en vårdsituation ofta är i en 

utsatt situation, vilket leder till att de kommer ur balans och blir otrygga. Att vara otrygg gör 
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det svårt att lita på andra och därför skapas en misstänksamhet. När den sedan blandas med 

tidigare erfarenheter och samhällsbilden patienten har kan det leda till att en manlig 

sjuksköterska döms ut på förhand. 

 

Utifrån resultatet bör den manliga sjuksköterskan vara professionell och kompetent. 

Förhållningssätt och personlighet var även av betydelse för att patienten skulle vara känna sig 

trygg och väl till mods. Morin et al. (1999) beskriver att många kvinnliga patienter ansåg att 

man skulle fråga dem innan de blir tilldelad en manlig sjuksköterska. Dahlberg och Segesten, 

(2010) skriver att det är viktigt att respektera patientens livsvärld och självbestämmande. 

Därför gäller det att vara lyhörd och låta patienterna bestämma vilket kön vårdaren skall ha. 

För att vara realistisk så går inte könspreferenser att bejaka i alla lägen och då måste den 

manliga sjuksköterskan vara tydlig och professionell genom att förklara och försöka få 

patienten att förstå hur situationen är. Genom att visa sig professionell, respektfull och genom 

att visa att de finns där för att utföra ett jobb och inget annat stärker patientens acceptans. 

Inoue et al. (2006) nämner att humor och en avslappnad stämning också kan visa att det inte 

finns en dold agenda. Evans (2002) nämner även att humor och kamratskap var viktiga delar 

för den manliga sjuksköterskan i omvårdnaden av patienten. Humor medförde värme och 

hjälpte patienterna att slappna av och känna sig mer bekväma med att ha en manlig 

sjuksköterska. Detta skapar förutsättningar för en bättre relation genom att sjuksköterskan tar 

del av patientens livsvärld på samma gång som den manliga sjuksköterskan ger lite av sin 

egen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan vara svårt att överföra på sjukhus i Sverige, då de 

flesta studier är gjorda utomlands. Där kan åsikter och värderingar skilja sig mot hur det är i 

Sverige. Forsberg och Wengström (2013) skriver att för att kunna generalisera en artikel 

måste stickprovet vara representativt för befolkningen. Med bredden av de kvantitativa 

artiklarna i resultatet så anser författarna att det kan vara representativt för befolkningen. 

Dock är en del studier från 90-talet och då är det inte säkert att åsikterna speglar dagens 

samhälle och därför anser författarna att de i viss mån kan vara utdaterade. Enligt Kristensson 

(2014) måste även studien vara rimlig om den är kvalitativ. Författarna anser att 

litteraturstudien är rimlig. Därför anser författarna att resultatet till viss del kan överföras men 

främst ge en fingervisning om vad patienter tänker och tycker i vissa situationer, vilket 

manliga sjuksköterskor kan ha användning av för att inte göra patienter obekväma. 
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9 Fortsatt forskning 

För att säkerhetsställa att patienter får bästa möjliga omhändertagande i kontakt med vården 

bör fortsatt forskning utföras inom området om hur patienters erfar vårdmötet med den 

manliga sjuksköterskan. Det finns inte så många kvalitativa studier och inte speciellt nya 

artiklar inom ämnet, så fortsatt forskning bör främst fokusera på det, för att få patientens bild 

och känsla av hur dessa situationer upplevs. Det finns även ett behov av att göra 

sjuksköterskeutbildningen förberedande för de blivande manliga sjuksköterskorna för att ge 

dem kunskap om hur de skall hantera olika vårdsituationer. Det kan vara viktigt att lära ut 

förhållningssätt, om hur den manliga sjuksköterskan ska tänka och göra för att inte göra någon 

obekväm eller kränka någon i vårdmötet. Det skall inte behövas finnas någon tabu som 

hindrar varken sjuksköterskan eller patienten att känna sig avslappnad i vårdmötet. 

 

10 Slutsats 

I litteraturstudien har vårdmötet mellan patienten och den manliga sjuksköterskan belysts. Det 

har kommit fram att sjuksköterskans kön har betydelse i interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska. Manliga sjuksköterskor frågade ofta patienterna om lov innan de gjorde någon 

vårdsituation, de uppfattades som mer lugna i stressade situationer och vissa patienter tyckte 

bättre om att samtala med en manlig sjuksköterska. En del patienter kan känna sig obekväma 

och generade med manliga sjuksköterskor, främst om situationerna var mer intima. De 

patienter som tidigare mött en manlig sjuksköterska hade ofta inget emot att möta dem igen. 

Om patienten skulle få bestämma om de skulle bli vårdade av en manlig eller kvinnlig 

sjuksköterska, väljer de helst en kvinnlig. Som manlig sjuksköterska är det viktigt att kunna 

anpassa sig utefter patienten, dels för att överbrygga fördomar men också för att ge ett 

professionellt och bra bemötande. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökblock 

MH - Major Headings 

FT - Fritext 

Sökning i Cinahl  

Söknummer   Sökord Antal träffar Inklusionskriterier 

#1 FT Gender 42 807 - 

#2 FT Nursing 477 230 - 

#3 FT Stereotyping 3 561 - 

#4 #1 AND #2 AND #3 50 År 2004, engelska 
och peer reviewed 

#5 MH Nurses, male 1 631 - 

#6 FT Patient satisfaction 35 090 - 

#7 #5 AND #6 5 År 2004, engelska 
och peer reviewed 

#8 FT Car* 968 649 - 

#9 FT Experienc* 178 547 - 

 #5 AND #8 AND #9 53 År 1995, engelska 
och peer reviewed 

#10 MH Nurse-patient relations 18 875 - 

#11 FT Male nurs* 60 127 - 

#12 FT Patient experienc* 47 797 - 

#13 FT Patient perspectiv* 14 347 - 

#14 FT Stereotyp* 5 152 - 

#15 (#5 OR #11) AND #10 AND (#12 OR 
#13) AND #14 

17 peer reviewed 

#16 MH Patient attitudes 20 316 - 

#17 FT Gender* 44 382 - 

#18 (#5 OR #11) AND #10 AND #17 
AND #16 

10 peer reviewed 

 

Sökning i Pubmed  

Sök nummer   Sökord Antal träffar Inklusionskriterier 

#1 FT Gender 786 470 - 

#2 FT Nursing 603 975 - 

#3 FT Stereotyping 9 375 - 

#4 #1 AND #2 AND #3 152 År 2004 och 
engelska 

#5 MH Nurses, male 1 284 - 

#6 MH Nurse-patient relations 31 156 - 

#7 #5 AND #6 23 År 2004 och 
engelska 

#8 MH Gender identity 15 813 - 

#9 #6 AND #8 AND #5 5 År 2004 och 
engelska 
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Sökning i PsycINFO  

Sök nummer   Sökord Antal träffar Inklusionskriterier 

#1 FT Gender 165 331 - 

#2 FT Nursing 96 748 - 

#3 FT Stereotyping 4 684 - 

#4 #1 AND #2 AND #3 9 År 2004 och 
engelska och peer 
reviewed 

#5 MH Nurses 19 770 - 

#6 MH Client attitudes 13 989 - 

#7 FT Intimate care 2 112 - 

#8 #5 AND #6AND #7 1 År 2004, Engelska 
och peer reviewed 

#9 MH Physical contact 1 917 - 

#10 MH Patients 20 129 - 

#11 #9 AND #5 AND #10 2 Engelska, peer 
reviewd 

 

Sökning i SveMed+  

Sök nummer   Sökord Antal träffar Inklusionskriterier 

#1 MH Nurse-patient relations 1217 - 

#2 MH Nurses, male 36 - 

#3 MH Sex factors 2 064  - 

#4 #1 AND #2 AND #3 2 peer reviewed 
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Bilaga 2: Sökningarna i de olika databaserna 

Siffror i parantes har uppkommit i tidigare sökningar. 

Cinahl 

Datum för 

sökning 

Söktermer Fritextsök-

ning 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

artiklar 

lästa 

Antal 

granskade 

artiklar 

Nummer 

på 

använda 

artiklar 

2015-03-12 - Gender 

AND 

Nursing 

AND 

Stereotyp-

ing 

50 18 6 0 0 

2015-03-12 Nurses, male  Patient 

satisfac-tion 

5 3 0 0 0 

2015-03-18 Nurses, male  Car* AND 

experienc* 

53 17 7 1 1 

2015-03-30 Nurses, male 

AND nurse-

patient relations  

1)Male 

nurs* 

 

2)Patient 

experienc* 

OR patient 

perspectiv* 

 

3)Stereotyp* 

17 6 2 1 6 

2015-03-30 Nurses, male 

AND Nurse-

patient relations 

AND Patient 

attitudes 

1) Male 

nurs* 

 

2) Gender* 

 

10 6 6 4 (4), 5, (6), 

8 

 

Pubmed 

Datum för 

sökning 

Söktermer Fritextsök-

ning 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

artiklar 

lästa 

Antal 

granskade 

artiklar 

Nummer 

på 

använda 

artiklar 

2015-03-12 - Gender 

AND 

Nursing 

AND 

Stereotyp-

ing 

152 11 4 0 0 

2015-03-12 Nurses, male 

AND nurse- 

patient relations 

- 23 11 8 1 4 

2015-03-13 Nurse- patient 

relations AND 

gender identity 

AND Nurses, 

male 

- 5 3 0 0 0 
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PsycINFO 

Datum för 

sökning 

Söktermer Fritextsök-

ning 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

artiklar 

lästa 

Antal 

granskade 

artiklar 

Nummer 

på 

använda 

artiklar 

2015-03-12 - Gender 

AND 

Nursing 

AND 

Stereotyp-

ing 

9 3 1 0 0 

2015-03-12 Nurses AND 

Client attitudes 

Intimate care 1 1 0 0 0 

2015-03-12 Physical contact 

AND Nurses 

AND Patients 

- 2 1 1 0 0 

 

SweMed+ 

Datum för 

sökning 

Söktermer Fritextsök-

ning 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

artiklar 

lästa 

Antal 

granskade 

artiklar 

Nummer 

på 

använda 

artiklar 

2015-03-13 Nurse-patient 

relations AND 

nurses, male 

AND Sex 

Factors 

- 2 1 1 1 7 

 

Manuell Sökning 

Datum för 

sökning 

Söktermer Fritextsök-

ning 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

artiklar 

lästa 

Antal 

granskade 

artiklar 

Nummer 

på 

använda 

artiklar 

2015-03-19 - - 1 1 1 1 3 

2015-04-20 - - 1 1 1 1 2 
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Bilaga 3: Artikelmatris 

Num

mer 

på 

artikel 

Författare, 

år, land, titel 

Syfte Metod (urval, 

analys m.m) 

Antal 

informante

r miljö och 

ev. bortfall 

Resultat Kvalitet 

1 Lodge, N., Mallet, 

J., Blake, P., & 

Fryatt I. (1997).  

Storbritannien.  

 

A study to 

ascertain 

gynaecological 

patients’ 

perceived levels 

of embarrassment 

with physical and 

psychological 

care given by 

female and male 

nurse. 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syfte: Att identifiera 

gynekologpatienters 

upplevda 

besvär/genans av 

manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor. Att 

identifiera om det 

finns en likhet mellan 

hur intim en situation 

är och patientens 

upplevda 

besvär/genans av 

situationen. 

Att identifiera om 

patientens 

besvär/genans är 

korrelaterad till de två 

ovanstående 

punkterna eller om 

andra faktorer 

påverkar. 

En kvantitativ cross-

sectional frågeformulär 

studie. 

Alla patienter med 

gynekologisk cancer på 

avdelningen erbjöds att 

delta kallat ett 

bekvämlighetsurval. 

Exklusionskriterier var 

om det fanns religiösa 

eller kulturella 

anledningar, svårt att 

förstå språket eller om 

patienten var i för dåligt 

skick för att delta. 

98 stycken 

tillgängliga 

informanter.  

6 stycken ville 

inte vara med.  

1 skickade 

inte tillbaka 

formuläret, 

7 (7 %) 

personer föll 

bort,  

91 (93 %) av 

informanterna 

svarade på 

frågeformulär

et 

Studien kom 

fram till att 

kvinnliga 

patienter 

föredrog 

kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Den visade 

också att 

patienter var 

mer generade i 

intima 

situationer, 

speciellt om en 

manlig 

sjuksköterska 

var involverad. 

Hög 

2 Chur- Hansen A. 

(2001). 

Australien.  

 

Preferences for 

female and male 

nurses: the role of 

age, gender and 

previous 

experience – year 

2000 compared 

with 1984. 

Journal of 

Advances Nursing 

Syftet var att förvissa 

sig om vad kvinnor 

och män föredrog för 

kön på sjuksköterskan 

utifrån hur intim 

situationen var. Den 

syftade även på att 

jämföra över tid med 

en studie från 1984 

hur attityder mot 

manliga 

sjuksköterskor är. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

uppföljning. De har 

använt frågeformulär 

och data är analyserad 

med hjälp av 

beskrivande statistik. 

Deltagarna valdes ut 

med ett konsekutivt 

urval. 

År 1984 

tillfrågades 

178 personer 

varav 176 

deltog. 

År 2000 

tillfrågades 

215 personer 

varav 210 

svarade. De 

blev 

tillfrågade i ett 

väntrum. 

Patienten 

föredrar oftast 

samma kön på 

sjuksköterskan 

som tidigare 

visat. Yngre 

kvinnor föredrar 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

mer än äldre 

kvinnor gör 

 

 

Hög 

3 Ahmad, M-M., & 

Alasad, J-A. 

(2007). Jordan. 

 

Patient’s 

preferences for 

nurses’ gender in 

Jordan. 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

Syfte: Att utforska 

vilket kön på 

sjuksköterskan 

patienten föredrar. 

En kvantitativ studie 

med 2 stycken 

frågeformulär med 

skalor där patientens 

attityd mot 

sjuksköterskan 

undersöktes.  

919 deltagare 

varav 484 (53 

%) män och 

435 (47 %) 

kvinnor 

Större andel 

manliga 

patienter än 

kvinnliga 

föredrog inte ett 

specifikt kön. 

Kvinnor ansåg 

även att kvinnor 

var mer 

lämpade som 

sjuksköterskor. 

Medelhög 

4 O’lynn, C., & 

Krautscheid, L. 

(2011). USA.  

 

’How Should I 

Touch You?’: A 

Qualitative Study 

of Attitudes on 

Intimate Touch in 

Nursing Care. 

American Journal 

of Nursing 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

använder beröring på 

bästa sätt samt även 

undersöka om 

sjuksköterskans kön 

kan få patienten att 

känna oro. 

En kvalitativ explorativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer i 4 olika 

fokusgrupper. Urvalet 

skulle vara med så stor 

variation som möjligt. 

Exklusionskriterier var 

om man någonsin varit 

sjuksköterska eller 

sjuksköterskestudent. 

24 deltagare. 

12 kvinnor 

och 12 män. 

Fyra olika 

teman: 

Kommunicera 

med mig, ge 

mig 

valmöjligheter, 

Fråga mig om 

könet och rör 

mig 

professionellt. 

Hög 
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Num

mer 

på 

artikel 

Författare, 

år, land, titel 

Syfte Metod (urval, 

analys m.m) 

Antal 

informante

r miljö och 

ev. bortfall 

Resultat Kvalitet 

5 Edwards, S-C. 

(1998). England.  

 

An anthropological 

interpretation of 

nurses’ and 

patients’ 

perceptions of the 

use of space and 

touch. 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syfte: Att utforska 

sjuksköterskors och 

patients bild på rum 

och beröring under 

interaktioner mellan 

varandra. 

Mixad metod. Både 

kvalitativ och kvantitativ 

metod med en grounded 

theory syn med induktivt 

synsätt, 

observationsstudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer  

13 deltagare. 6 

patienter, 2 

män och 4 

kvinnor samt 7 

stycken ur 

personalen 

Patienten skapar 

olika rum och 

privata utrymme 

utifrån normer. 

Kön och ålder på 

sjuksköterskan 

var viktigt även 

beröring var en 

viktig del av 

omvårdnad. 

Medelhög 

6 Ekstrom, D-N. 

(1999). USA.  

 

Gender and 

perceived nurse 

caring in nurse-

patient dyads. 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syfte: Att se om där 

finns någon skillnad 

beroende av könet på 

sjuksköterskan i 

omvårdnaden och i 

närvaron. 

Kvantitativ studie med 

ett bekvämlighetsurval. 

145 

sjuksköterske-

patient möten. 

72 manliga och 

73 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

74 manliga och 

71 kvinnliga 

patienter. 

Ingen faktiskt 

skillnad I 

omsorgen av 

sjuksköterskan 

utifrån kön.  

Visade att 

förväntningar var 

lägre på manliga 

sjuksköterskor. 

Medelhög 

7 Lindqvist, T., 

Persson, L., & 

Svedlund, M. 

(2007). Sverige.  

 

Sjuksköterskestude

nters attityder till 

att ta emot vård av 

en manlig eller 

kvinnlig 

sjuksköterska. 

Vård i Norden 

Syfte: Att belysa 

sjuksköterskestudenter

s attityder till att bli 

vårdad av en manlig 

eller kvinnlig 

sjuksköterska. 

Empirisk kvantitativ 

studie med deskriptiv 

ansats. Använder 

enkätundersökning. 

Urvalet var studenter 

som gick 

sjuksköterskeprogramme

t på Mitthögskolan. 

269 deltagare 

varav 217 

kvinnor och 52 

män. 

Större andel män 

än kvinnor 

föredrar hjälp av 

det motsatta 

könet. Yngre 

manlig hade 

större preferens 

för hjälp med 

ADL. 

Medelhög 

8 Kerssens, J-J., 

Bensing, J-M., & 

Andela, M-G. 

(1997). 

Nederländerna.  

 

Patient preference 

for gender of 

health 

professionals.  

Social Science & 

Medicine 

Syfte: Till vilken grad 

föredrar patienter, 

kvinnliga eller manliga 

omsorgsgivare inom 

psykiatrin, medicin, 

sjuksköterska och 

barnmorska. Samt vad 

finns det för 

anledningar till detta 

och om där finns en 

efterfrågan för 

manliga/kvinnliga 

omsorgsgivare. 

En kvantitativ studie 

med slumpmässigt urval 

med ett tre-delat 

frågeformulär. 

1113 

utskickade 

formulär varav 

961 svarade. 

50/50 är 

fördelningen 

mellan könen. 

Där fanns 

skillnader i vad 

personen 

föredrog utifrån 

sitt eget kön. 

Många föredrog 

sitt eget kön vid 

vissa 

yrkesgrupper. 

Medelhög 
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Bilaga 4: Exempel på analysförfarande 

 

 

Nummer 

på 

artikel 

 

Nyckelfynd 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Subtema 

 

Tema 

8 ”Preferences for male 

professionals are 
virtually absent” 

Preferens för 

manliga 
sjuksköterskor är 

frånvarande 

Frånvarande av 

preferens 

Könspreferens av 

patienter 

Olikheter i patienters 

könspreferenser 

7 ”De yngre manliga 
deltagarna uttryckte i 

större utsträckning en 

preferens för det egna 
könet vid hjälp med 

dusch och katetrisering 

än de äldre männen” 

Större preferens för 
det egna könet vid 

hjälp med dusch 

och katetrisering 
hos de yngre än de 

äldre männen 

Manlig preferens 
 

5 ”They would accept 
male nurses (as it was 

their job) they would 

have found it 
increasingly difficult if 

they had been younger” 

Acceptera manliga 
sjuksköterskor på 

grund av att det var 

deras jobb. Svårare 
om de hade varit 

yngre. 

Patientens ålder Ålderns påverkan på 
könspreferens  

5 “One patient indicated 
that he did not regard 

nursing as male 

occupation and that ‘it 
didn’t feel right having a 

man doing such intimate 

tasks’” 

Ansåg inte 
omvårdnad som 

manliga 

ockupationen, 
kändes inte rätt att 

ha en man som gör 

sådana intima 
uppgifter 

Inget manligt yrke Patientens 
föreställningar 

4 “A woman said she 

preferred male nurses 
because they asked 

permission before 

touching her, but female 
nurses never did” 

Manliga 

sjuksköterskor bad 
om tillåtelse innan 

de rör henne, 

kvinnliga 
sjuksköterskor 

gjorde aldrig det 

Bemötande Betydelsen av 

sjuksköterskans 
bemötande 

Utjämnande faktor i 

vårdandet 

4 “They reported a belief 

that nurses are trained to 

“do a job” and would 

perform the work 

professionally, 
competently, and in a 

way that conveys 

respect” 

Sjuksköterskor är 

utbildade för att " 

göra ett jobb " och 

skulle utföra arbetet 

professionellt, 
kompetent, och på 

ett sätt som 

förmedlar respekt 

Professionell 

förhållningsätt 

 

2 “A number of male 

respondents had never 

been cared for by a male 
nurse (43, 9%) or had 

only seldom been looked 

after by one (36, 4%)” 

Manliga deltagare 

hade aldrig vårdats 

av en manlig 
sjuksköterska eller 

hade sällan varit 

omhändertagen av 
en 

Tidigare vårdare 

 

Tidigare upplevelser 

av vårdsituationer  

Varierande genans i 

omvårdnadssituationer 

4 “Prior experiences with 

both intimate touch and 
male nurses influenced 

the participants’ 
responses” 

Tidigare 

erfarenheter 
påverkade 

deltagarnas svar 

Tidigare 

erfarenheters 
påverkan 

1 “Other statements also 

suggested that care 

would be less 
embarrassing if the male 

nurse were known to 

them and were not seen 
to be a stranger” 

Vården skulle vara 

mindre pinsamt om 

den manliga 
sjuksköterskan 

kände till dem och 

inte sågs som 
främling 

 

Genans i 

vårdsituationer 

 

Patienters åsikter 

om olika 

vårdsituationer 


