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Abstract:  

Bakgrund: Manliga sjuksköterskor är en minoritet och utgör cirka 10% av 

sjuksköterskeyrket. Samhället identifierar yrket som feminint och män har inte alltid ansetts 

lämpade att vårda. De måste ständigt förhålla sig till fördomar och antaganden samhället har 

om att män inte passar i yrket. 

Syfte: Att undersöka manliga sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom slutenvård. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserat på tio vetenskapliga artiklar. 

Databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO användes för att söka fram relevanta artiklar. 

Samtliga artiklar granskades med granskningsmall från SBU och bearbetades genom en 

integrerad analys. Tre huvudkategorier och sju underkategorier framkom. 

Resultat: De manliga sjuksköterskorna känner sig exkluderade då de blir bortvalda av 

patienterna och ifrågasatta av sina kollegor. För att inte bli misstänkliggjorda och för att 

skydda sig själva skaffar de copingstrategier. Manliga sjuksköterskor kämpar med att passa in 

i arbetsgruppen och finner det svårt att kommunicera med sina kvinnliga kollegor.  

Slutsats: Manliga sjuksköterskor upplever det svårt att arbeta i den kvinnodominerade sfär 

som yrket innebär och även om de trivs med arbetet kan de känna sig utanför. 

Då andelen manliga sjuksköterskor är liten men efterfrågan på sjuksköterskor stor och 

sjuksköterskebrist råder i Sverige behövs fler manliga sjuksköterskor.  

Nyckelord: Manliga sjuksköterskor, erfarenheter, slutenvård 
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Under utbildningstiden har vi uppmärksammat att andelen manliga studenter är få i klassen, 

cirka 10 % av sjuksköterskekåren i Sverige är män. Det råder brist på sjuksköterskor och trots 

att utbildningen leder till ett garanterat jobb ökar inte andelen män på utbildningarna. I dagens 

samhälle är mannen norm och något att se upp till. Då kvinnor är en majoritet i yrket 

funderade vi på om det är en faktor till att så få män väljer att bli sjuksköterskor. Av den 

anledningen ämnar vi undersöka manliga sjuksköterskor erfarenheter av att arbeta i vården. 

 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Sjuksköterskeyrket 

Sjuksköterskeyrket är en profession som år 1960 blev ett legitimerat yrke vilket innebär att 

endast de som tillhör professionen får utöva yrket. Under antiken handlade omvårdnad om att 

ta hand om de skadade under krigstider och att sköta sjuka vid sjukdomsutbrott. Omvårdnad 

gavs också genom kyrkan (de Souza Costa, de Freitas & Hagopian, 2017). På medeltiden var 

det nunnor som tillhandahöll vård och på 1700-talet ansågs det ofint för en gift kvinna att röra 

andras kroppar. Senare var det främst ogifta medelklasskvinnor som utbildade sig till 

sjuksköterskor men klassindelningen har förändrats fram och tillbaka över årens gång 

(Jakobsson Ung & Lützen, 2016).  

Historiskt sett har kvinnor ansetts vara bäst lämpade att vårda på grund av den könssyn som 

präglat samhället: kvinnor vårdar gamla och barn i den privata sfären medan männen är 

beskyddare och försörjare i den offentliga sfären (Määttä och Öresland, 2016). Män har dock 

funnits i yrket. På på antiken utfördes vård av både män och kvinnor men att vårda sjuka och 

skadade ansågs inte vara ett yrke förrän Nightingale delgav sin version av omvårdnad och 

startade St Thomas Hospital på 1800-talet. Skolan tog bara emot kvinnor då Nightingales 

vision var att yrket var ämnat för dem och män blev således exkluderade från yrket (de Souza 

Costa, de Freitas & Hagopian, 2017) ). På St Thomas formulerade Nightingale det som idag 

står till grund för normer om hur omvårdnad bör bedrivas och utifrån dem har International 

Council of Nurses (ICN) och sjuksköterskeföreningen tagit fram de övergripande mål som 

finns för professionen idag (Jakobsson Ung & Lützén, 2016). 

Nightingales idé spreds över världen och privatskolor startades för att utbilda kvinnor till 

sjuksköterskor och inte förrän efter 1968, i och med högskolereformen, fick alla möjlighet 

utbilda sig till sjuksköterskor (de Souza Costa, de Freitas & Hagopian, 2017). 

 

2.2 Manliga sjuksköterskor  

Omvårdnadsvetenskap är idag ett forskningsämne och yrket har dominerats av kvinnor. Än 

idag består sjuksköterskeutbildningarna av 10 % män och 90 % kvinnor i Sverige och 

fördelningen speglas i yrket. Männen som utbildar sig till sjuksköterskor jobbar främst inom 

akutvården där det krävs teknisk skicklighet. Människor tenderar att bli förvånade när de 

stöter på en manlig sjuksköterska och kvinnliga patienter får ofta möta en sjuksköterska av 

samma kön medan detsamma sällan händer manliga patienter (Jakobsson Ung & Lützén, 

2016). Kvinnodominerade yrken är dåligt beforskat och det finns lite information kring 

männens motivation och erfarenheter inom dessa yrkesområden (Simpsons, 2004).  

Synen på sjuksköterskan som en kvinnlig person har inte förändrats de senaste 20 åren men 

om yrket ansågs könsneutralt skulle detta kunna öka chansen att fler män utbildade sig till 

sjuksköterskor (Jakobsson Ung & Lützen, 2016).  
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Under studietiden upplever manliga sjuksköterskestudenter att det är svårt att utföra många 

arbetsmoment. Anledningen kan vara att föreställningar om sjuksköterskan som kvinna gör 

det svårt att acceptera manliga sådana. Kvinnliga sjuksköterskors acceptans av manliga 

studenter berodde på personliga erfarenheter och åsikter om dessa (Fisher, 2009). Manliga 

sjuksköterskor inom psykiatrin tenderar att trösta sina patienter mindre än de kvinnliga 

sjuksköterskorna och Fisher (2009) menar att det beror på de könsroller som finns i samhället. 

Starka stereotypa föreställningar försvårar anställning och jobbtillfredsställelse för manliga 

sjuksköterskor (Roth & Coleman, 2008). Män som utbildar sig till sjuksköterskor gör det för 

att de vill arbeta med omvårdnad men många män väljer också sjuksköterskeyrket som en 

sekundär karriär (Simpsons, 2004). Idag är det lätt för kvinnor att träda in i typiskt maskulina 

arbetsroller men detsamma verkar svårare för män (Roth & Coleman, 2008). 

 

2.3 Genus i sjukvården 

Genus är socialt och kulturellt skapat (Loughrey, 2007; Määttä & Öresland, 2016) och inom 

medicinsk forskning finns genusmedicin men inom vårdvetenskap finns inget motsvarande 

begrepp ännu (Määttä & Öresland, 2016). Roller och beteenden är förknippat med 

personlighet och grundar sig på vad personen har för kön. Sjuksköterskan förknippas starkt 

med kvinnliga värderingar (Loughrey, 2007).  

Medvetenheten om genus kom på 70-talet och fastställde att synen på det manliga könet är att 

män är starka, dominanta och ledare. Det framkom även att män generellt hade högre lön än 

kvinnor och detsamma gällde för sjuksköterskor. Män inom sjukvården har ofta ledarutsikter 

och en önskan att göra karriär (Brown, 2009). Att anta ett genusperspektiv på omvårdnad och 

omvårdnadsvetenskap ger oss möjlighet att tydliggöra språkliga, osynliga och normativa 

mönster och underlättar att förändra dessa. Människor tenderar att ha felaktiga och omedvetna 

föreställningar om kön och dessa kan äventyra vårdkvalitet och patientsäkerheten (Määttä & 

Öresland, 2016). 

 

2.4 Connells maskulinitetsteori 

Connells (2005) maskulinintetsteori är en teori vars grundtankar är att kvinnligt och manligt 

kön är varandras motsats och det biologiska könet ses som oformbart men det sociala könet är 

socialt, kulturellt och historiskt föränderligt. 

Connell (2005) menar att könstillhörighet ger en social struktur eller tillhörighet men att kön 

sällan ses i förhållande till ras och klass. Hegemoni är den kulturella dynamik det krävs för en 

grupp att vara socialt ledande, i detta fall är gruppen män. Hegemoni är något att se upp till, 

något som är norm och hegemonin blir i och med detta ett sätt för män att vara överordnad 

kvinnan. Det hegemoniska maskulinitetens ideal är europeiska, heterosexuella män. Vidare 

hävdar Connell (2005) att den hegemoniska maskuliniteten ständigt behöver jämföras med 

något annat för att fortsätta vara dominant, till exempel det kvinnliga könet eller grupper som 

anses vara under hegemonin. Hegemonisk maskulinitet skiljer på vad som är kvinnligt och 

vad som är manligt och beskriver kvinnan som mannens motsats. Enskilda europeiska mäns 

misslyckande påverkar inte hegemonins överordning, likväl som män som inte tillhör det 

hegemoniska idealet inte kan påverka det. 

Connell (2005) påpekar att män inom den hegemoniska maskuliniteten kan delas in i tre 

kategorier: delaktiga, underordnade eller marginaliserade. 

De delaktiga männen omfattar samtliga män som drar nytta av den patriarkala struktur som 

finns i samhället. Män har alltså samhälleliga fördelar av att vara över kvinnan och Connell 
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(2005) menar att män drar nytta av kvinnans underordning. De underordnade männen räknas 

inte som hegemoniska män men tillhör ändå könet “man” och ger hegemonin status. 

Underordnade grupper är till exempel män som inte är uppenbart “maskulina” såsom 

homosexuella män eller män som framställer sig som, eller är, feminina. De marginaliserade 

omfattar andra grupper än den dominerande maskuliniteten. De avviker från normen och den 

dominerande gruppens auktoritet, eller hegemonin. De grupper som inte lever upp till 

hegemonin, till exempel män av annan etnisk tillhörighet, är en del av den marginaliserade 

gruppen (ibid). 

 

2.5 Vårdvetenskaplig forskning 

Forskning inom vårdvetenskap domineras av synsättet att vårdpersonalen är neutral och 

opartisk i relation till patienten. Kön har betraktats som irrelevant men människors 

föreställningar om kön och dess egenskaper präglar vårdmötet i stor grad. Det finns inom 

vårdvetenskap ingen motsvarighet till genusforskningen (Määttä & Öresland, 2016). 

Patienter träffar oftare en kvinnlig sjuksköterska än en manlig och patienter föredrar en 

sjuksköterska av samma kön vid intima vårdsituationer men det beskrivs inte som lika viktigt 

när andra omvårdnadsåtgärder ska ges (Chur-Hansen, 2001).  

Manliga sjuksköterskor erfarenheter är dåligt beforskat och sociala konstruktioner kan vara en 

anledning till att män inte väljer yrket. Genom att ignorera dessa blir det svårt att anställa 

manliga sjuksköterskor (Roth & Coleman, 2008). Det finns hinder och svårigheter för män 

inom yrket som inte finns för kvinnor (Brown, 2009).  

Ett könsneutralt språk inom vården reducerar synen på yrket som kvinnodominerat och 

genom att lyfta sjuksköterskans roll som utbildare, undervisare och arbetsledare kan de 

barriärer män upplever i sjuksköterskeyrket minska (Roth & Coleman, 2008). 

Sjuksköterskebristen oroar många sjuksköterskor som menar att detta och andra påfrestningar 

inom yrket leder till minskad patientkontakt (Waters & Sheen, 2006).  

 

2.6 Problemformulering 

Manliga sjuksköterskor har länge varit få och är fortfarande underrepresenterade i 

sjuksköterskeyrket. Kvinnliga sjuksköterskor utgör majoriteten av yrkeskåren och är därför 

normgivande för yrket. Inom medicinsk forskning har genusperspektivet diskuterats men 

forskning har saknats inom omvårdnadsvetenskapen. Patienters förväntningar på 

sjuksköterskans kön präglar patientmötet. Stereotypa föreställningar om män påverkar hur 

människor och samhälle ser på den manliga sjuksköterskan och vilka egenskaper dessa anses 

ha och sakna. Manliga sjuksköterskors erfarenheter framstår som dåligt beforskat och kön har 

ansetts irrelevant för mötet mellan sjuksköterska och patient fastän det har betydelse för 

vården och vårdmöten. Vi anser att detta behöver tas i beaktande i vårdsituationer och undrar 

av den anledningen vilka förutsättningar manliga sjuksköterskor idag har att utöva sitt arbete 

samt vilka erfarenheter de har av detta.  

 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva manliga sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom slutenvård. 
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4 METOD 

4.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design har genomförts. En systematisk litteratursökning 

inom det valda ämnesområdet utfördes och de artiklar vars resultat svarade på syftet 

granskades och dess kvalitet bedömdes (Kristensson, 2014).  

 

4.2 Sökstrategi 

Ämnesorden söktes fram med hjälp av Cinahl Headings och svensk MeSH användes för att 

översätta de valda ämnesorden till engelska och för att hitta synonymer till dessa. Utvalda 

ämnesord var: “manliga sjuksköterskor”, “erfarenheter” och “slutenvård”.  I Cinahl användes 

sökorden:”nurses, male,” ”experienc*”, “work experiences” ”hospital” och “job experiences”. 

Dessa kombinerades för att få fram så många relevanta resultat som möjligt (se bilaga 1). 

Trunkering användes för att bredda sökningen ytterligare. Först söktes varje ämnesord för sig, 

därefter söktes fritextorden och sedan kombinerades “Nurses, male” AND “work experience”, 

sedan “Nurses, male” AND “hospital”. Sökningen gjordes på detta vis med anledning av att 

när samtliga sökord kombinerades gavs få träffar. “Hospital” fanns inte som ämnesord och 

när sökningen gjordes med “hospitalization” eller “inpatients” gavs inga relevanta resultat 

varför hospital istället söktes i fritext. Sedan kombinerades “Nurses, male” AND “work 

experience” OR “job experience” OR “experienc*” och sist söktes “male nurse*” AND 

“experience*” i fritext för att undersöka att samtliga sökningar inte missat någon relevant 

artikel (se bilaga 1). 

I Medline fanns “Nurses, male” som ämnesord och detta kompletterades med frassökning och 

fritextsökning då andra passande ämnesord inte fanns. De ord som söktes fram var: “work 

experience*”, “job experience*”, “experience*”, “hospital” och “male nurse*”. Sedan söktes 

“Nurses, male” AND “work experience*”, därefter “Nurses, male” AND “hospital”, sedan 

“Nurses, male” AND “work experience*” OR “job experience*” OR “experience*”. Sist 

söktes “male nurse*” AND “experience*” i fritext. 

I PsycINFO fanns inga av de valda sökorden och inte heller synonymer till dessa. Av den 

anledningen utfördes sökningarna med fraser och fritext. “work experience*”, “job 

experience*”, “male nurse*”, “experience*” samt “hospital” söktes som fritextord. Sedan 

söktes “male nurse*” AND “work experience*”, därefter “male nurse*” AND “hospital” och 

sist söktes “male nurse*” AND “work experience*” OR “job experience*” OR “experience*”. 
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Tabell 1: sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl MH ”Nurses, male” 

”male nurse*” 

MH “work experiences” 

MH “job experiences” 

Experience* 

Hospital 

Medline MH “Nurses, male” 

“male nurse*” 

“work experienc*” 

“job experience*” 

experience* 

Hospital 

PsycINFO “male nurse*” “work experienc*” 

“job experience*” 

experience* 

hospital 
 

 

4.3. Urval 

Samtliga steg utfördes individuellt och innan nästa steg påbörjades diskuterades varje artikel 

för sig för att bedöma dess relevans. Det första urvalet bestod av att läsa 534 titlar där 

irrelevanta studier sorterades bort, i nästa steg lästes 26 abstract för att sedan jämföras och 

gemensamt komma överens om artiklar att gå vidare (Kristensson, 2014). Abstract som inte 

svarade på syftet valdes bort. I tredje steget lästes 13 artiklar i fulltext varav tre artiklar 

exkluderades. En av de exkluderade artiklarna var en review-artikel, en annan var en 

kvantitativ artikel och den sista svarade inte på arbetets syfte. Resterande 10 artiklar 

besvarade syftet och ansågs vara relevanta att användas till litteraturstudiens resultat.  

De inklusionkriterier som valdes var artiklar som beskrev manliga sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar då detta arbete ämnade 

undersöka erfarenheter, kvalitativa artiklar som endast tog upp manliga sjuksköterskors 

livserfarenheter, faktorer som påverkade att manliga sjuksköterskor slutar jobba, artiklar som 

undersökte endast studenters erfarenheter, artiklar vars primära fokus var genus samt artiklar 

som jämför kön.  Begränsningar gjordes till artiklar som var publicerade mellan år 1988 - 

2018 och var peer reviewed.  

 

4.4 Granskning 

Granskning av artiklarnas kvalitet gjordes med hjälp av Statens Beredning för Medicinsk och 

Social Utvärderings (SBU) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Först lästes och 

granskades artiklarna individuellt och sedan diskuterades de gemensamt. Artiklarnas 

kvalitetsbedömning finns presenterat under “Värdering” i Artikelmatris (se bilaga 2). Den 

valda granskningsmallen bestod av 19 frågor med svarsalternativen “ja”, “nej”, “oklart” och 

“ej tillämpligt”. Varje “ja” gav ett poäng och alternativen “nej”, “vet ej” och “ej tillämpligt” 

gav noll poäng. Antalet poäng delades med 19 (maxpoäng) för att få fram en procentsats. De 
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artiklar som fick 60% eller mer bedömdes ha medelhög kvalitet och artiklar med 70% eller 

mer bedömdes ha hög kvalitet.  

 

4.5 Analys 

Utifrån de granskade artiklarna gjordes en integrerad analys vilket innebär att artiklarna lästes 

för att hitta likheter och skillnader samt. Artiklarnas innehåll sammanfördes till gemensamma 

teman och kategorier. (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes och kategoriserades individuellt 

för att inte påverkas av varandras åsikter. I steg två identifierades de övergripande teman som 

svarade på arbetets syfte och dessa teman färgkodades. Det material som sorterades bort 

överensstämde inte med aktuellt syfte och denna data bestämdes gemensamt (Willeman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). När materialet diskuterats, jämförts och orelevant 

data tagits bort bildades tre huvudkategorier vilka utgör rubrikerna i arbetet. I sista steget 

bildades sju underkategorier. Ett systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkning och 

sammanställning av resultatet på ett opartiskt sätt (Willeman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar har etiskt godkännande eller relevant etiskt resonemang. Sju av de utvalda 

artiklar hade etiskt godkännande och tre förde ett etiskt resonemang som handlade om de 

forskningsetiska principerna (Kristensson, 2014), vilka innebär att skydda individers liv, 

integritet, värdighet, självbestämmande och privatliv genom att hålla personlig information 

om deltagarna konfidentiell. Ett etiskt resonemang skall föras och etiskt godkännande ska 

sökas hos en kommité innan forskningen påbörjas. Risker måste övervägas och nyttan med 

studien bör vara stor om risker finns (Helsingforsdeklarationen, 2018). Den data som 

inkluderades i resultatet svarade på syftet och ett objektivt förhållningssätt antogs för att 

presenterat resultat inte skulle färgas av personliga värderingar.  

 

5 RESULTAT 

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar som var publicerade i sex olika länder. Två 

artiklar var utgivna i Australien (Inoue, Chapman & Winaden, 2006; Juliff, Russel & Bulsara, 

2006), Kanada (Evans, 2002; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013) och USA 

(Herakova, 2012; Zahourek, 2016) respektive Norge (Hollup, 2014; Soerlie, Talseth & 

Norberg, 1997). En av de granskade artiklarna var publicerad i Danmark (Hundborg & Hall, 

2003) och en i Japan (Asakura & Watanabe, 2011). 
 
Tabell 2. Publiceringsländer 

Publicerad i Australien Danmark  Japan Kanada Norge USA 

   

                                    

 

Antal artiklar 2      1    1      2     2               2 
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Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 

 

 

Huvudkategori: 

 

 

 

 

Att vara man i ett kvinnodominerat 

yrke 

 

Erfarenheter av 

stereotypa förväntningar 

och fördomar 

 

Copingstrategier för den 

manliga sjuksköterskan 

 
Underkategori 

 

Att vara 
en 

minoritet 

Att bli sedd 
utifrån kön 

Svårigheter vid 
patientkontakt 

Samhällets 
förväntningar 

Förväntninga
r på 

individnivå 

Vid 
vårdsituationer 

Att passa in i 
gruppen 

Asakura & Watanabe 

(2011) 
    X                       X                             X                                                                                           X 

Evans (2002) 

 
   X                                                       X                                         X  

Herakova (2012) 

 

                                                X 

Hollup (2014)                               X                                                        X 

Hundborg & Hall  

(2003) 
 X                           X                           X              X                            X                                             X 

Inoue, Chapman & 

Wynaden (2006) 
                              X                            X       X                            X        X                        

Juliff, Russel & Bulsara 

(2006) 
 X                           X                           X                         X                            X                                             X 

Rajacich, Kane, Williston 

& Cameron (2013) 
 X                           X                           X                                                        X 

Soerlie, Talseth 

& Norberg (1997) 
 X                           X                           X                            X                            X  

 Zahourek (2016) 

 
 X                                                        X                                                          X 

 

 

5.1 ATT VARA MAN I ETT KVINNODOMINERAT YRKE 

5.1.1 Att vara en minoritet 

De manliga sjuksköterskorna upplevde att de, som män, behövde arbeta hårdare än sina 

kvinnliga kollegor för att, som manlig, vara en bra sjuksköterska (Rajacich, Kane, Williston & 

Cameron, 2013). Genom att stötta kvinnliga kollegor kände männen att de kunde behålla sin 

könsidentitet (Asakura & Watanabe, 2011) och genom att göra detta kunde männens 

självförtroende som sjuksköterska höjas (Evans, 2002; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 

2013). De manliga sjuksköterskorna kände sig ifrågasatta av sina kvinnliga kollegor när de 

skulle vårda kvinnliga patienter och ansåg att detsamma inte sker när kvinnliga sjuksköterskor 

vårdade en patient av manligt kön (Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013). 

Manliga sjuksköterskor upplevde att deras kvinnliga kollegor var mer emotionellt engagerade 

i yrket (Soerlie, Talseth & Norberg, 1997; Evans, 2002; Hundborg & Hall, 2003) samt att de 

själva tenderade att visa omtanke på andra sätt än kvinnliga sjuksköterskor (Hundborg & Hall, 

2003) och detta ville de göra utan stereotypa föreställningar eller dömanden (Rajacich, Kane, 

Williston & Cameron, 2013; Zahourek, 2016). Manliga sjuksköterskor ansåg att män och 

kvinnors stil att vårda skiljer sig åt (Evans, 2002) och var något som kunde leda till konflikter 

mellan dem. Manliga sjuksköterskor ansåg att de utövade en mer professionell omvårdnad än 

kvinnorna (Hundborg & Hall, 2013).       

Att yrket är kvinnodominerat leder till identitetskris och känslan av att behöva uppträda 

feminint och ha kvinnliga värderingar. Det beskrivs dock som svårt att uppträda på ett sådant 

sätt utan att vara sådan samt att yrket kommer i konflikt med maskuliniteten (Hundborg & 

Hall, 2003). De kvinnliga kollegorna styrker gärna den manliga sjuksköterskan som minoritet 
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genom att påpeka att det är bra att gå emot strömmen eller att de inte hör hemma i yrket 

(Juliff, Russel & Bulsara, 2017; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013). 

Manliga sjuksköterskor känner sig inte lyssnade på av chefer och är oroliga för att bli 

utbrända. De anser sig ha lösningar på problem men tyckte det var svårt att få andra att lyssna 

på dessa (Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013; Soerlie, Talseth & Norberg, 1997). 

 

5.1.2 Att bli sedd utifrån kön 

Ett flertal av artiklarna beskrev att manliga sjuksköterskor ofta blev tillfrågade att hjälpa till 

med sådana uppgifter som krävde fysisk styrka (Asakura & Watanabe, 2011; Soerlie, Talseth 

& Norberg, 1997). Manliga och kvinnliga sjuksköterskor tenderade att byta arbetsuppgifter 

med varandra vid situationer som krävde det, till exempel intima vårdsituationer (Soerlie, 

Talseth & Norberg, 1997). 

Att bli bortvald av patienten var vanligt förekommande men i miljöer med många kvinnliga 

patienter kunde detta göra att den manliga sjuksköterskan gavs arbetsuppgifter som inte tillhör 

yrket och kunde leda till kris eller att de slutade utvecklas inom yrket (Hundborg & Hall, 

2003; Juliff, Russel & Bulsara, 2017; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013)  

Att bli sedd som “manlig” sjuksköterska var inte något deltagarna ansåg nödvändigt, för dem 

räckte det att bli sedda som “sjuksköterska” då de ansåg att kön inte har något med 

yrkesutövningen att göra. Männen menade att sjuksköterskor blir sedda utifrån kön på ett sätt 

som andra arbetsgrupper sällan blir (Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013; Juliff, 

Russel, & Bulsara, 2017). Manliga sjuksköterskor tenderade att vara lika medvetna om sin 

feminina som maskulina sida. Att arbeta inom psykiatrin innebar att anta en traditionell 

mansroll av anledning att det inte krävde lika mycket omvårdnad den somatiska vården 

(Soerlie, Talseth & Norberg, 1997). 

I Mauritus är den professionella identiteten som sjuksköterska könsneutral och den officiella 

titeln “nursing officer” är inte genderspecifik då omvårdnad inte är förknippad med kvinnliga 

värderingar (Hollup, 2013). 

 

5.1.3 Svårigheter vid patientkontakt 

Att ta på sina patienter kan vara ett sätt att visa tröst och förståelse men är även nödvändigt 

för att kunna utföra sitt jobb. Detta blev svårt för manliga sjuksköterskor då de kände att de 

ständigt behövde tänka på hur de tog på sina patienter för att inte riskera att patienterna skulle 

känna sig kränkta (Zahourek, 2016). Manliga sjuksköterskor upplevde att de rörde vid sina 

patienter mindre än sina kvinnliga kollegor (Evans, 2002). De upplevde att de behöver 

kontrollera sina känslor i dessa och andra situationer. Manliga sjuksköterskor kände sig ofta 

bortvalda av patienter av båda kön, främst vid intima vårdsituationer (Inoue, Chapman & 

Wynaden, 2006; Juliff, Russel & Bulsara; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013). Det 

hände även att manliga patienter valde en manlig sjuksköterska istället för en kvinnlig (Juliff, 

Russel & Bulsara, 2017). 

Manliga sjuksköterskor kände att de invaderade i patientens utrymme när de utförde intima 

vårdhandlingar (Inoue, Chapman, & Wynaden, 2006). Detta var främst i situationer då 

patienten var en yngre kvinna. Situationer som krävde beröring var en del av arbetet som de 

manliga sjuksköterskorna ansåg svårt att utföra (Zahourek, 2016). Mannens beröring kunde 

uppfattas som sexuell och männen kände att de behövde vara försiktiga i situationer där 

beröring krävs. Anledningen till att mannens beröring uppfattades sexuell kunde bero på att 



   

13 
 

situationerna påverkades av maskulina normer och ledde till missförstånd om sjuksköterskans 

motiv (Evans, 2002).  

Trots att yrket ofta beskrevs svårt och stressfyllt ansåg de manliga sjuksköterskorna att det 

bästa med arbetet var patientkontakten och bekräftelsen dessa gav, den personliga 

utvecklingen, friheten i yrket, möjligheten att kunna vidareutbilda sig och att få känna sig 

kompetent (Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013; Soerlie, Talseth & Norberg, 1997). 

Manliga sjuksköterskorna i Japan var inte nöjda med sitt yrke men balanserade detta med att 

hitta värdefulla saker att göra privat (Asakura & Watanabe, 2011). Deltagarna tyckte 

visserligen om att arbeta i skift men yrket framstod snarare som ett sätt för deltagarna att 

uppnå ekonomisk trygghet (Asakura & Watanabe, 2011). 

 

 

5.2 ERFARENHETER AV STEREOTYPA FÖRVÄNTNINGAR OCH FÖRDOMAR 

5.2.1 Samhällets förväntningar 

Stereotypa föreställningar om det manliga könet som dominant gjorde det svårt att acceptera 

dem som sjuksköterskor (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). Patienter trodde att de manliga 

sjuksköterskorna var läkare både under deras studietid och yrkesliv (Juliff, Russel & Bulsara, 

2017).  

Övergripande förväntningar som framkom var att manliga sjuksköterskor förväntas anta 

ledarroller inom sjukvården (Soerlie, Talseth & Norberg, 1997) eller ta administrativa eller 

tekniska arbeten. Manliga sjuksköterskor kände sig pressade till att ta sådana yrken även om 

de inte ville ha dem (Juliff, Russel & Bulsara, 2017; Soerlie, Talseth & Norberg, 1997).  

De manliga sjuksköterskorna förväntades inte ta del av omvårdnadsarbetet för att det inte 

anses maskulint (ibid) och yrket kom i konflikt med sjuksköterskornas maskulinitet.  

Både kvinnliga och manliga värderingar påverkar vården men de manliga sjuksköterskorna 

kände sig sällan respekterade och ofta marginaliserade vilket ledde till känslan av utanförskap 

både i yrkesutförandet och vid patientmöten (Hundborg & Hall, 2003; Juliff, Russel & 

Bulsara, 2017). 

 

5.2.2 Förväntningar på individnivå 

Fler av artiklarna påvisade att många förväntade sig att de manliga sjuksköterskorna skulle 

vara homosexuella eller feminina (Juliff, Russel & Bulsara, 2017; Inoue, Chapman & 

Wynaden, 2006). 

I sociala sammanhang berättade männen att de arbetade inom vården men inte att de arbetade 

som sjuksköterskor då de tidigare känt sig hånade på grund av sitt karriärval (Juliff, Russel & 

Bulsara, 2017). Människor i de manliga sjuksköterskornas omgivning förväntade sig att de 

skulle uppträda stereotypt för män (Soerlie, Talseth & Norberg, 1997) och männen kände att 

de förväntades trycka undan sin maskulinitet (Hundborg & Hall, 2003). 

Medmänniskor valde ofta att titulera den manliga sjuksköterskan som “manlig” men 

detsamma görs inte för att beskriva en kvinnlig sjuksköterska (Juliff, Russel & Bulsara, 

2017). Att ständigt bli påmind om detta ledde till en känsla av utanförskap för de manliga 

sjuksköterskorna (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006) och detsamma gällde de förväntningar 

människor hade på att en manlig sjuksköterska skulle uppträda stereotypt för vad som ansågs 

manligt (Soerlie, Talseth & Norberg, 1997). Att uppträda stereotypt för män innefattade bland 

annat att ha en högre emotionell tröskel och att bidra med muskelkraft när sådana situationer 

uppstod (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006; Zahourek, 2016). 
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5.3 COPINGSTRATEGIER FÖR MANLIGA SJUKSKÖTERSKOR 

Copingstrategier kan tolkas som ett sätt att för individen bemöta, söka bemästra och anpassa 

sig till ett hot, inre eller yttre. Hur strategierna yttrar sig påverkas viljemässigt och hur hoten 

hanteras beror dels på hur det uppfattas och dels hur personen lärt sig hantera tidigare hot av 

samma karaktär (Lundälv, 1998). 

5.3.1 Vid vårdsituationer 

Manliga sjuksköterskor kände att de behövde kontrollera sina känslor genom att trycka undan 

dem. Vid olika vårdsituationer kan det uppstå känslor av genans och genom att trycka undan 

dessa överförs de inte på patienten vilket i sin tur underlättar utförandet av uppgiften. Vid 

intima vårdsituationer blev det viktigare att fokusera på det som skulle genomföras även om 

det var en svår situation (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). För att undvika missförstånd 

när en vårduppgift skulle utföras använde sig männen ibland av kvinnliga “förkläden” eller 

bad dessa ta över om patienten reagerade negativt på att ha blivit tilldelad en manlig 

sjuksköterska (Evans, 2002); Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). 

Männen tenderade också att vara extra försiktiga när de rörde vid patienterna för att dessa inte 

skulle tro att de blev trakasserade och de förberedde patienten genom att noga förklara vad de 

skulle göra och hur det skulle gå till (Evans, 2002). De manliga sjuksköterskorna använde 

humor och skämt för att bryta isen och få patienten att slappna av (Inoue, Chapman & 

Wynaden, 2006). Att tydligt informera om vad som skulle göras bidrog till att få patienten att 

känna sig trygg (Evans, 2002; Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). De manliga 

sjuksköterskorna försäkrade sig även om att patienten kände sig trygg innan denne påbörjade 

en omvårdnadsåtgärd genom att skaka hand med patienten, presentera sig och skapa en 

relation med denne (Evans, 2002).  

 

5.3.2 Att passa in i gruppen 

Manliga sjuksköterskor använde kommunikationssätt och strategier i samspelet med kollegor 

och att detta bidrog till en gruppgemenskap. För att passa in i gruppen försökte de manliga 

sjuksköterskorna fokusera på det som på det som är likt mellan könen, förminska sig själva 

och överkompensera. Att vara en del av en grupp involverade att be om hjälp, hantera 

konflikter och skvallra. Detta gjorde männen för att passa in i den feminina kontext de befann 

sig. Vidare innebar gruppgemenskap att samtliga individer hade en roll och att det inom 

teamet fanns gemensamma värderingar som gjorde att kollegorna kunde hjälpa varandra. Till 

exempel genom att sköta varandras patienter när den andre var upptagen och att fråga efter 

hjälp när det behövdes. Detta främjade samarbete och problemlösning (Herakova, 2012). För 

de manliga sjuksköterskorna kunde detta innebära att byta patient med en kvinnlig kollega 

(Asakura & Watanabe, 2011); Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013). 

Maskulina karaktärsdrag används som en slags mental överordning över den kvinnliga 

kollegan och de situationer som kräver maskulina karaktärsdrag upprätthåller detta men görs 

omedvetet (Asakura & Watanabe, 2011). 

I Mauritius är män och kvinnor uppdelade att sköta respektive kön. Sjukhusen har alltså en 

kvinnlig och en manlig avdelning där enbart sjuksköterskor av samma kön jobbar. Detta med 

anledning att minska risken för övergrepp så att samtliga individer kan känna sig säkra när de 

ska ge och få vård (Hollup, 2013).  

Manliga sjuksköterskor kände sig inte respekterade samt att de behövde leva upp till den 

feminina syn som finns på sjuksköterskan (Hundborg & Hall, 2003). Manliga sjuksköterskor 
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hjälpte gärna till med uppgifter som krävde fysisk styrka samt att de kunde byta uppgifter med 

sina kollegor, ibland av anledning att patienten valde bort den manliga sjuksköterskan 

(Asakura & Watanabe, 2011; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013; Juliff, Russel & 

Bulsara, 2017).  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Manliga sjuksköterskor hade en positiv inställning till yrket och uppskattade patientkontakten 

och att bli bekräftade som sjuksköterskor. Samtidigt befann de manliga sjuksköterskorna sig i 

en yrkesmiljö där deras egna värderingar inte stämde med rådande värderingsnorm. Det 

innebar att de ständigt behövde förhålla sig till att vara en minoritet. För att behålla sin 

maskulinitet var de tvungna att vara medvetna om detta och på så vis lättare kunna möta de 

rådande normer som fanns på arbetsplatsen och komma in i gruppen. Männen kände sig ofta 

sedda utifrån sitt kön och utnyttjade på grund av könstillhörighet och de egenskaper som 

tillskrivs det manliga könet. De upplevde även att de förväntades arbeta med mer tekniskt 

krävande uppgifter eller ta administrativa yrken. 

Resultatet visade att manliga sjuksköterskor skaffar sig copingstrategier för att anpassa sig till 

rådande omgivning som omfattar patientkontakt och mötet med kollegor. 

 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie kan användas för att sammanställa den forskning som finns då ämnet är 

dåligt beforskat och ge en god bild av hur det ligger till (Kristensson, 2014). Denna 

litteraturöversikt med deskriptiv design genomfördes för att skaffa en översikt om de manliga 

sjuksköterskornas erfarenheter av sitt yrke och för att spegla forskningsläget. 

Undersökningen skulle även kunna ha genomförts med fokusgruppsintervjuer, enskilda 

intervjuer eller kvalitativa enkäter för att undersöka manliga sjuksköterskors erfarenheter på 

ett djupare plan än vad denna litteraturöversikt gör. Ytterligare ett förslag är att genomföra en 

undersökning med mixed method för att även få ett kvantitativt perspektiv på manliga 

sjuksköterskor erfarenheter. Denna översikt tar upp manliga sjuksköterskors erfarenheter i 

andra länder än Sverige vilket ger en jämförande bild att utgå från vid framtida forskning.  

Utifrån studiens syfte gjordes en systematisk sökning i tre databaser; Cinahl, Medline och 

PsycINFO. Dessa databaser samlar artiklar från hälso-och sjukvårdsområdet och lämpar sig 

för litteraturstudier inom det valda ämnet. 

Syftet var tydligt vilket ökar studiens tillförlitlighet och underlättar möjligheten att hitta 

relevanta sökord (Kristensson, 2014). 

Meningsbärande ord i studiens syfte användes för att få fram ämnesord i de olika databaserna. 

Tillfredsställande ämnesord fanns i två av databaserna men i PsycINFO fanns inte ämnesord 

för “Male nurse”, “job experience” eller “work experience” och inte heller synonymer till 

dessa. Av den anledningen fick sökningen ske i fritext och frassökningar. De presenterade 

synonymer användes i samtliga databaser och söktes i fritext (se bilaga 1). Booleska 

sökoperatorerna AND och OR samt trunkering användes i samtliga databaser för att bredda 

sökningen (Willeman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) och få fram alla artiklar som 

svarar på studiens syfte. De framtagna ämnesorden speglar studiens syfte och dess 

meningsbärande ord vilket betyder att träffsäkerheten i databassökningen är hög.  
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När samtliga ämnesord kombinerades fick vi få eller inga träffar varför fler sökningar gjordes 

för att kombinera ämnesord och fritextord.  

Nio av de presenterade artiklarna hittades via systematiska sökningar i databaserna och en 

manuell sökning gjordes utifrån artiklarnas referenslistor vilket är att föredra för att hitta 

artiklar som kan ta upp utvalt ämne från ett annat perspektiv (ibid). Ämnet är dessutom 

mindre beforskat vilket innebär att få artiklar som svarade på syftet fanns att tillgå.      

Studiens giltighet ökar av att använda aktuella artiklar och vi bestämde ett sökintervall på 30 

år från 1988 - 2018. Sökintervallet hade även kunnat vara kortare men då fanns en risk att 

urvalet skulle bli litet då området är dåligt beforskat. 

De ämnesord vi hade att tillgå var få vilket resulterade i ett begränsat antal artiklar. Sökningen 

utökades därför med trunkering, fritext och frassökning vilket gav ett mer omfattande urval. 

Fler lämpliga synonymer fanns inte i de utvalda databaserna men nyckelord från utvalda 

artiklar hade kunnat användas i ett försök att hitta fler relevanta artiklar. Dessa ord speglade 

dock ofta utvalda exklusionskriterier och användes därför inte.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier bestämdes för att precisera sökningen ytterligare. 

Vi valde att exkludera kvantitativa artiklar då denna studie ämnar undersöka manliga 

sjuksköterskors erfarenheter från ett subjektivt perspektiv. 

För att granska artiklarna användes granskningsmall för kvalitativa artiklar från SBU som 

anpassades till utvalda artiklar. Nio artiklar hade hög kvalitet och en artikel hade medelhög 

kvalitet vilket innebar att den uppfyllde mer än 60 % (mer än 12 poäng) av 

granskningsmallens kvalitetskriterier. De artiklar som uppfyllde mer än 70 % (mer än 14 

poäng) av kriterierna bedömdes ha hög kvalitet. Granskningen resulterade i att artiklarna hade 

mellan 13 och 18 av max 19 poäng. 

Tillförlitligheten ökar av att triangulering genomförts, det vill säga att båda författarna läst 

och granskat artiklarna var för sig och kommit fram till samma sak (Kristensson, 2014). 

Triangulering har skett i samtliga steg det vill säga läsning, granskning och analys av 

artiklarna. Kategorierna identifierades var för sig och jämfördes sedan. Vi har dock lite 

erfarenhet av att granska artiklar och använda granskningsmallar vilket kan ses som en 

svaghet. 

Analys och granskningsprocessen var noga beskriven vilket ökar trovärdigheten (Kristensson, 

2014) och tabellen med kategorier var namngivna med artikelförfattare (se tabell 3) vilket gör 

resultatets innehåll lätt att härleda. 

I och med att artiklarna lästes på engelska och danska och författarnas modersmål är svenska 

kan det innebära risk för misstolkning eller felaktig språklig behandling. 

Det finns även risk att dra generella slutsatser eller tolkningar av artiklarnas resultat och detta 

motverkades av att vi ständigt var medvetna om vår förförståelse och tolkar därmed artiklarna 

objektivt. Detta, tillsammans med det faktum att vi läste och granskade artiklarna var för sig, 

ökar resultatets verifierbarhet (Kristensson, 2014). 

Fler studier som pekar i samma riktning stärker sammanställningens trovärdighet (Willeman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Vi anser att studiens resultat skulle kunna gå att 

överföra på liknande situationer, det vill säga situationer där män är en minoritet och i en 

kvinnodominerad kontext till exempel förskolan (Simpsons, 2004). Resultatet innehåller 

studier som är utförda i Norden vilket gör att resultatet skulle kunna tillämpas i Sverige.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka manliga sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom 

slutenvård.  Den manliga sjuksköterskan behöver förhålla sig till de kvinnliga 

kommunikationstraditioner som finns på arbetsplatsen. Kommunikation innebär förmågan att 

presentera sig, fråga om lov, förklara saker och använda humor vilket är viktigt för att få 

patienterna att känna sig avslappnade och bekväma (Inoue, Chapman & Wynaden, 2016). De 

manliga sjuksköterskorna behöver alltså anpassa sitt kommunikationssätt till en kvinnlig 

kontext och använda kommunikativ kompetens i mötet med patienter på ett sätt som deras 

kvinnliga kollegor inte behöver. Det medför att manliga sjuksköterskor ständigt måste vara 

medvetna om sitt kommunikationssätt och att göra detta på ett sätt som kanske inte faller 

naturligt för dem vilket skulle kunna leda till kriser och sämre jobbtillfredsställelse. Att 

kommunikation är en viktig strategi för manliga sjuksköterskor styrks av Harding, North & 

Perkins (2008). 

Manliga sjuksköterskor känner sig utanför i yrkesutövningen, dels för att de blir bortvalda av 

patienter men även för att arbetsmiljön som främst består av kvinnor blir främmande för dem 

(Hundborg & Hall, 2003). De manliga sjuksköterskorna känner sig ibland otrygga i sin 

arbetsroll och anledningar till detta kan vara att de ständigt behöver anpassa sig efter sin 

arbetsmiljö och möta värderingar som är förknippat med det kvinnliga. De kvinnliga 

kollegorna tenderar att styra över männens möjligheter till att arbeta och männen känner sig 

ofta ifrågasatta av sina kollegor när de ska vårda kvinnliga patienter. Detsamma gäller när den 

manliga sjuksköterskan blir tilldelad patienter av samma kön (Harding, North & Perkins, 

2008). Det kan ifrågasättas om detta leder till att män får svårt att trivas med sitt arbete vilket 

inte tydligt framkommit i de studerade artiklarna utan är ett område vi anser behöver 

undersökas ytterligare.  

Manliga patienter är dock tacksamma över att det finns manliga sjuksköterskor (Whittock & 

Leonard, 2003). Det gör att manliga patienter har möjlighet att samtala med en sjuksköterska 

av samma kön när det gäller funderingar eller oro som patienten kan ha utifrån att han är av 

den manlig könet. Detta kan ses som att patienter tycker det är en styrka i vården om det finns 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal av samma kön som de själva att ha kontakt med.  

 

Att röra vid sina patienter i olika situationer upplever manliga sjuksköterskor som svårt och 

detta styrks av Harding, North & Perkins (2008) som menar att det kan bero på att de manliga 

sjuksköterskorna befinner sig i en miljö där kvinnors sätt att beröra vid omvårdnad har 

normaliserats och att manliga sjuksköterskors beröring har sexualiserats.  

Sjuksköterskans yrke handlar om att se och utföra individuella omvårdnadsåtgärder och detta 

blir svårt för manliga sjuksköterskor som känner att de behöver vara vaksamma för att inte bli 

misstrodda av sina patienter (Evans, 2002; Zahourek, 2016). Detta ledde till att manliga 

sjuksköterskor ibland fick utföra uppgifter som egentligen inte hör till yrket och innebar en 

känsla av utanförskap och försvårar manliga sjuksköterskors möjlighet att utföra sitt yrke. 

De stereotypa föreställningar som finns om det manliga könet påverkade patienter och 

kollegor och de manliga sjuksköterskorna förväntades inte göra sådana uppgifter som 

uppfattas som typiskt kvinnliga. Männen kände att andra förväntade sig att de skulle uppträda 

stereotypt för män. Då manliga sjuksköterskor valt att arbeta som sjuksköterska anser vi att 

dessa har en vilja att utföra uppgifter som kan uppfattas som manliga lika väl som kvinnliga. 

Dessa antaganden om den manliga sjuksköterskan styrks av Harding, North & Perkins (2008) 

som menar att vård av kvinnliga patienter innebär för manliga sjuksköterskor att antas vara 

heterosexuell och vård av manliga patienter för att vara homosexuell.  
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Flertalet granskade artiklar redovisar att manliga sjuksköterskor utvecklat copingstrategier vid 

omvårdnadsåtgärder av patienter (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006; Evans, 2002; Asakura 

& Watanabe, 2011; Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013), något som kvinnor inte 

behöver göra. Att manliga sjuksköterskor behöver utveckla copingstrategier styrks av Keogh 

& Gleeson (2006) som menar att dessa strategier antingen utvecklas för att klara av 

situationer de kan hamna i eller för att undvika sådana situationer. Copingstrategier kan till 

exempel vara att erbjuda en kvinnlig sjuksköterska istället för den manliga som då får lämna 

över patienten och lämna rummet. En annan copingstrategi kan vara att ta med sig en kvinnlig 

sjuksköterska in till patienten som får vara med under tiden den manliga sjuksköterskan utför 

sitt arbete. Copingstrategierna innefattar handling såväl som kommunikation med både 

kollegor och patienter. Att utveckla copingstrategier ansågs nödvändigt för de manliga 

sjuksköterskorna men inte för deras kvinnliga kollegor. Detta innebär att sjuksköterskorna 

inte kan tillhandahålla omvårdnad utifrån samma premisser.  

Copingstrategier menar Harding, North & Perkins (2008) även är något de manliga 

sjuksköterskorna utvecklar för att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen,  

Då kvinnliga värderingar styr miljön på arbetsplatsen blir detta något männen känner att de 

måste anpassa sig till. Att behöva skaffa strategier för att passa in i gruppen kan bero på att 

utbildningen fokuserar på kvinnliga stereotypa föreställningar och roller och manliga 

sjuksköterskestudenter får lite hjälp med att förbereda sig på detta under studietiden (ibid). 

För att möjliggöra en god arbetsmiljö för både män och kvinnor inom yrket behöver det finnas 

en kommunikationsstil som gynnar båda könen.  

 

6.2.1 Utifrån Connells maskulinitetsteori 

Utifrån Connells maskulinitetsteori kan anledningen till varför det finns så få manliga 

sjuksköterskor vara att dessa är underordnad hegemonin vilket innebär att yrket inte är något 

som män eftersträvar att vara en del av. 

Den manliga sjuksköterskan i Mauritius är istället en del av den hegemonin då han här inte 

tillhör en underordnad grupp. Manliga sjuksköterskor i resterande delar av världen blir 

underordnad hegemonin av anledning att de arbetar i en kvinnodominerad sfär. Whittock & 

Leonard (2003) påvisar att manliga sjuksköterskor upplevs vara avvikande från resterande 

män vilket styrker antagandet att manliga sjuksköterskor upplevs vara underordnad 

hegemonin. 

Manliga sjuksköterskor blir dock utsedda att utföra vissa uppgifter som kräver muskelstyrka 

av sina kvinnliga kollegor. Detta kan antyda att den manliga sjuksköterskan blir “utnyttjad” 

för sina hegemoniska egenskaper av en minoritetsgrupp. De kvinnliga kollegorna anser sig 

sämre lämpade att utföra de uppgifter som kräver fysisk styrka på grund av de egenskaper 

som tillskrivs den hegemoniska mannen.    

 

6.2.2 Samhälleligt resonemang 

Människor lever allt längre och sjukvården utvecklas så att fler människor kan få vård. I 

framtiden kommer alltså fler människor komma i kontakt med hälso- och sjukvården men 

antalet personer som ska ge dessa vård kommer inte räcka till. För det måste fler personer 

utbildas och det innefattar även män. Från 1995 - 2011 har andelen manliga sjuksköterskor i 

Sverige ökat från 8 till 11 %. Andelen män skiljer sig mellan olika specialiteter, 

ambulanssjuksköterskor består till 61 % av män och 34% av alla manliga sjuksköterskor 
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jobbar inom psykiatrin. Endast 3% män arbetar som distriktssköterskor, BVC-sköterskor och 

inom geriatrik (Mirsch, 2014). 

De män som väljer yrket ofta är medvetna om att de ger sig in en värld av stigma som är 

kvinnodominerad (Whittock & Leonard, 2003). Manliga sjuksköterskestudenter upplevde att 

utbildningen inte var tillräckligt förberedande vilket gav dem problem i arbetslivet (Harding, 

North & Perkins, 2008). Utbildningen fokuserade främst på vad de kvinnliga studenterna 

redan kunde och gav lite undervisning om detta vilket ledde till svårigheter att utföra vissa 

arbetsuppgifter för männen till exempel intimvård. De önskade att utbildningen skulle ge 

strategier som manliga sjuksköterskor kan använda sig av (Harding, North & Perkins (2008). 

Vi anser att utbildningen behöver ses över för att framstå mer könsneutral och på så vis locka 

fler män till utbildningen. För att efterfrågan och utbud ska fungera i sjukvården behövs fler 

sjuksköterskor. Att framställa sjuksköterskeyrket som könsneutralt skulle sannolikt locka fler 

män till yrket (Hollup, 2013) och detta skulle skapa en ökad jämställdhet i 

sjuksköterskekåren. På det viset skulle fler vårdplatser skapas och sjuksköterskan skulle ha 

mer tid för patientkontakt. 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med individer med olika etnisk och kulturell 

bakgrund och sjuksköterskan behöver ha kunskap att möta olika patienter utifrån faktorer som 

kön, genus, sexuell läggning, religion och kultur. För detta behöver sjuksköterskan bli 

medveten om sin egen kultur (Jirwe, Momeni & Emami, 2015). Av samma anledning behövs 

också att sjuksköterskor med olika kultur och bakgrund finnas att tillgå. Etniska, religiösa 

eller kulturella aspekter kan påverka patientens inställning till vem som de vill ska vårda dem. 

Detta kan innebära att patienter har höga krav på sjuksköterskans könstillhörighet och med få 

män i yrket är det inte säkert att alla kan välja kön på sjuksköterskan och detta är något som 

borde vara möjligt utifrån Patientlagen (SFS 2014:821). 

 

6.3 Klinisk nytta 

I denna litteraturstudie framkommer det att förändringar gjorts i hälso- och 

sjukvårdsverksamheten som syftar till att skapa större jämställdhet. Det är dock fortfarande få 

män som utbildar sig till sjuksköterskor, av dagens sjuksköterskor är cirka 10 procent män i 

Sverige.  

Om möjligheten att jobba som och behovet av manliga sjuksköterskor skulle presenteras 

tidigare i skolåldern skulle detta kunna bidra till att fler män ville utbilda sig och skulle på så 

vis kunna medverka till att sjuksköterskebristen i Sverige minskade. 

Fler manliga sjuksköterskor som förebilder behöver lyftas fram och synliggöras. Då de flesta 

människor kommer i kontakt med sjukvården vid något tillfälle i livet behöver det finnas alla 

typer av människor i de vårdande yrkena. Det behövs förebilder som visar vårdyrket som en 

mångkulturell arbetsmiljö där även kön är en faktor som lyfts fram. Samhällets förväntningar 

på sjuksköterskan som kvinna gör att yrket blir svårt att beträda för män och de män som 

väljer att arbeta som sjuksköterska riskerar att känna sig utanför. 

 

6.4 Framtida forskning 

Manliga sjuksköterskor är få och deras erfarenheter är dåligt beforskat. Ingen av de lästa 

artiklarna som presenteras i denna litteraturöversikt genomför sin forskning i Sverige. För att 

kartlägga manliga sjuksköterskor erfarenheter i Sverige skulle en intervjustudie med 

fokusgrupp eller enkätstudie kunna genomföras. Forskningen behöver göras utifrån ett 

individuellt perspektiv likaväl som ur ett organisationsperspektiv. Ur ett individperspektiv 
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behöver det undersökas vilka faktorer som påverkar att män väljer yrket och anledningar till 

att de inte väljer yrket. Ur ett organisationsperspektiv behöver rekrytering och utbildning 

undersökas för att påvisa om ändringar behöver göras på organisationsnivå för att få fler män 

att vilja arbeta som sjuksköterska. 

 

 

7 SLUTSATS 

Manliga sjuksköterskor upplever det svårt att arbeta i den kvinnodominerade sfär som yrket 

innebär och även om de trivs med arbetet kan de känna sig utanför.  

Männen behöver skaffa copingstragerier för att kunna utföra sitt jobb. Andelen manliga 

sjuksköterskor är liten men efterfrågan på sjuksköterskor stor och då sjuksköterskebrist råder i 

Sverige behövs fler manliga sjuksköterskor. 
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http://www.academia.edu/3063460/Stepping_outside_the_stereotype_A_pilot_study_of_the_

motivations_and_experiences_of_males_in_the_nursing_profession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Coleman3/publication/23489176_Perceived_and_real_barriers_for_men_entering_nursing_Implications_for_gender_diversity/links/5755c4d508ae0405a5757ced/Perceived-and-real-barriers-for-men-entering-nursing-Implications-for-gender-diversity.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.1997.tb00441.x
https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000162
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Bilaga 1 - Sökmatris 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

lästa titlar 

Urval 2 

lästa abstract 

Urval 3 

lästa artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

20180329 

S1. MH: Nurses, male 

S2. MH: work experiences 

S3. MH: job experiences 

S4. “male nurse” (fritext) 

S5. Experience* (fritext) 

S6. Hospital (fritext) 

S7. S1 AND S2 

S8. S1 AND S6 

S9. S1 AND S2 OR S3 OR S5 

S10. S4 AND S5 

1739 

5503 

8332 

151 

247244 

337028 

35 

119 

186 

39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

100 

86 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

12(10 )  

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

1 

Medline 

20180412 

S1.MH: Nurses, male 

S2.”work experience*” 

(fritext) 

S3. “job experience*” (fritext) 

S4. “male nurse” (fritext) 

S5. experience* (fritext) 

S6. Hospital (fritext) 

S7. S1 AND S2 

S8. S1 AND S6 

S9. S1 AND S2 OR S3 OR S6 

S10. S4 AND S5 

871 

2374 

197 

114 

810203 

3581394 

 

1 

119 

93 

31 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

 

1 

119 

45 

20 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

 

1 

1 

1 

3 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

 

0 

0 

1 

1 
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Psychinfo 

20180412 

S1. “male nurse*” (fritext) 

S2. “work experience*” 

(fritext) 

S3. “job experience*” (fritext) 

S4. “experience*” (fritext) 

S5. Hospital (fritext) 

S6. S1 AND S2 

S7. S1 AND S5 

S8. S1 AND S2 OR S3 OR S4 

206 

654 

2897 

51508 

313457 

 

4 

64 

75 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0 

26 

42 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0 

(1) 

5 (4) 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0 

(1) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Asakura, K., & Watanabe, I., 

(2011). 

Survival strategies of male 

nurses in rural areas of Japan. 

Japan Journal of Nursing 

Science, 8(2), 194-202, 9p. 

doi:10.1111/j.1742-7924. 

2011.00176.x   

 

Japan 

Syftet var att beskriva manliga 

sjuksköterskors 

överlevnadsstrategier i 

Japanska landsbygdsområden. 

 

Metod/Design 

Kvalitativ 

En Modifierad Grundad 

Teori har använts för att 

samla in och analysera data. 

 

Studiedeltagare 

Intervjuer genomfördes med 

12 manliga sjuksköterskor. 

 

Data/Analys 

Insamlad data tematiserades 

och kategoriserades. 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Deltagare och 

dataanalys var tydligt 

redovisade.  

Metod och 

undersökningsstrategi 

var noggrant beskriven. 
 

Svagheter: Relationen 

forskare/urval är vagt 

beskriven. Resultatet 

redovisas inte till en 

given teoretisk 

referensram. 

Överlevnadsstraterierna 

som manliga 

sjuksköterskor använde kan 

delas upp i fyra kategorier. 

1) säker ekonomisk 

inkomst 2) 

överenskommelse om en 

underordnad relation med 

läkare 3) vidmakthålla sin 

egen identitet som manlig 

sjuksköterska genom att 

stödja kvinnliga 

sjuksköterskor 4) göra en 

markering av förekomsten 

av män i en 

kvinnodominerad 

sjuksköterskeprofession. 

Resultaten medverkar till 

förståelsen av att manliga 

sjuksköterskor är en 

minoritet på en 

kvinnodominerad 

arbetsplats och hur de 

behöver agera. 
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Evans, J. (2002). 

Cautious caregivers: gender 

stereotypes and the 

sexualization of men nurses’ 

touch.                           

Journal of Advanced Nursing, 

40(4), 441–448, 8p.           

http://citeseerx.ist.psu.edu/vie

wdoc/download?doi=10.1.1.1

002.2045&rep=rep1&type=p

df 

Kanada 

Syftet var att undersöka 

manliga sjuksköterskors 

erfarenheter av hur 

sjukvårdsarbetet skiljer sig 

mellan kvinnor och män i 

samma yrke. 

Metod/Design 

Kvalitativ 

En semi-strukturerad 

intervju studie genomfördes.  
 

Studiedeltagare 

Åtta manliga sjuksköterskor 

mellan 25-55 år deltog i 

studien.  

 

Data/Analys  

Insamlad data analyserades 

och tematiserades. 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urval, 

datainsamling samt 

analys är relevant och 

är tydligt beskrivet. 

Resultatet redovisas 

med hjälp av en tydlig 

teoretisk referensram 

baserad på feministisk 

samt maskulinitets 

teori. 
 

Svagheter: Saknas 

beskrivning av hur 

forskaren hanterat sin 

egen förförståelse. 

Diskussion om studiens 

tillförlitlighet saknas. 

Stereotypa manliga 

föreställningar sexualiserar 

manliga sjuksköterskors 

beröring och skapar en 

komplex situation av 

misstänksamhet och 

motvilja till män som 

naturliga vårdgivare. 

Manliga sjuksköterskor 

upplever en ökad utsatthet 

när de ska vårda och måste 

beröra patienterna. Detta 

gör att det till slut blir svårt 

för manliga sjuksköterskor 

att utföra det vårdarbete 

arbetet omfattar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1002.2045&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1002.2045&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1002.2045&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1002.2045&rep=rep1&type=pdf


Bilaga 2 Artikelmatris  2018-06-01 

 

Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Herakova, L.L. (2012). 

Nursing Masculinity: Male 

Nurses’ Experience through a 

Co-Cultural Lens 

Howard Journal of 

Communications, 23(4), 332-

350, 19p. 

doi: 10.1080/10646175. 

2012.722822  
 

 

USA 

Syftet var att undersöka hur 

manliga sjuksköterskor 

upplevde att arbeta i en under-

kulturell grupp på en 

kvinnodominerad arbetsplats. 

Metod/design 

Kvalitativ  

En djupintervju studie med 

öppna intervjufrågor 

genomfördes.  

 

Studiedeltagare 

Åtta manliga sjuksköterskor 

mellan 26 och 62 år deltog i 

intervjun.  

 

Data/Analys 

Intervjuerna transkriberades 

och kategoriserades i 

framträdande teman. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Studien har 

en tydlig beskriven 

kontext och urvalet är 

noggrant beskrivet. 

Datainsamlingen är 

relevant till syftet och 

genomförandet och 

analysen är väl 

beskrivet. Resultatet är 

begripligt och citat 

används för att 

exemplifiera strategier 

som framkom i studien. 

Resultatet redovisas i 

förhållande till en 

teoretisk referensram. 

 

Svagheter: Inga 

svagheter utifrån 

granskningen har 

noterats. 

Manliga sjuksköterskor 

upplever att de 

marginaliseras som en 

under-kulturell grupp i den 

kvinnodominerande 

arbetsmiljö de arbetar i. 

Manliga sjuksköterskor 

försöker förhålla sig till 

detta genom att utveckla 

strategier som stärker deras 

maskulinitet samtidigt som 

de betonar samhörighet 

med kvinnliga 

sjuksköterskor. Strategier 

omfattar beslutsfattande, 

kommunikations normer, 

beröring, teamarbete och 

delade värderingar. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Hollup, O. (2014). 

The impact of gender, culture 

and sexuality on Mauritian 

nursing: Nursing as a non-

gendered occupational 

identity or masculine field?  

International Journal of 

Nursing Studies, 51(5), 752-

760, 9p. 

doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2013.09.01

3 

 

Norge  

(Mauritius) 

Syftet var att beskriva och 

analysera hur kön och 

kulturella uppfattningar har 

påverkat utvecklingen av vård 

på Mauritius. 

Metod/Design 

Kvalitativ  

Semi-strukturerade 

djupintervjuer genomfördes 

i studie 

 

Studiedeltagare/Urval 

Ett bekvämlighetsurval 

gjordes. 47 sjuksköterskor 

intervjuades både män (27) 

och kvinnor (20). 
 

Data/Analys 

Fältanteckningar gjordes 

under intervjuerna vilka 

sedan kategoriserades och 

tematiserades. 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: 

Urvalsförfarandet och 

genomförandet är väl 

beskrivet. Studien är 

gjord av en norsk 

forskare på plats i 

Mauritius vilket gör 

kontexten som beskrivs 

trovärdig. 

Datainsamlingen samt 

analysen är noggrant 

beskriven. 
 

Svagheter: Forskaren, 

har redovisat att det 

kan föreligga bias vid 

rekryteringen av 

deltagare då han som 

man kan ha haft lättare 

att rekrytera män än 

kvinnor till 

undersökningen. 

Sjuksköterskearbetet är 

könssegregerat på 

Mauritius och påverkat och 

stödjs av kulturella 

traditioner och 

uppfattningar av könsroller, 

sexualitet och beröring i 

vården. Den yrkesmässiga 

identiteten och rollen är 

däremot ansedd vara icke-

könsbunden vilket kommer 

till uttryck i titeln ”nursing 

officer” samt att 50 procent 

av arbetsstyrkan utgörs av 

manliga sjuksköterskor. 

Vårdyrket är inte ansett 

som ett kvinnoyrke eller ett 

lågstatusjobb på Mauritius. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Hundborg, S., & Hall, E.O.C. 

(2003). 

To be in a female-dominated 

world: an explorative 

investigation of male nurses 

experience. 

Nordic Journal of Nursing 

Research & Clinical Studies / 

Vård i Norden, 23(2), 4-8, 5p. 

https://www.researchgate.net/

profile/Elisabeth_Hall/publica

tion/277357853_At_vaere_i_

en_kvindelig_verden_En_eks

plorativ_undersogelse_af_ma

ndlige_sygeplejerskers_oplev

elser/links/58d17e5f92851cf4

f8f4b69d/At-vaere-i-en-

kvindelig-verden-En-

eksplorativ-undersogelse-af-

mandlige-sygeplejerskers-

oplevelser.pdf 

 

Danmark 

Syftet var att beskriva manliga 

sjuksköterskors upplevelser. 
 

Metod/Design 

Kvalitativ 

En semi-strukturerad studie 

med djupintervjuer utifrån 

en hermeneutisk teoretisk 

grund genomfördes.  
 

Studiedeltagare 

Fem manliga sjuksköterskor 

intervjuades.  
 

Data/Analys 

Insamlad data 

transkriberades, 

kategoriserades i 

framträdande tydliga teman. 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urval och 

datainsamling är 

relevant och har 

hanterats med hög nivå 

av anonymitet för 

deltagarna. Resultatet 

är tydligt beskrivet 

utifrån de teman som 

kom fram i studien. 
 

Svagheter: Antal 

deltagare var litet men 

gav ett bra 

intervjuresultat med ett 

stort material som 

analyserats. 

Analysen av intervjuerna 

ledde fram till ett 

huvudtema; Att vara i en 

kvinnodominerad värld, 

Fem underteman 

formulerades; Att vara i 

konflikt med kvinnliga 

värderingar; Manlig vård 

behövs och är 

professionell; Privat prat 

och skvaller; Att trivas och 

samtidigt önska sig bort 

från vårdavdelning. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Inoue, M., Chapman, R., & 

Wynaden, D. (2006). 

Male nurses’ experiences of 

providing intimate care for 

women clients. 

Journal of Advanced nursing, 

55(5), 559-567, 9p 

doi: 10.1111/j.1365-2648. 

2006.03948.x 

 

 

Australien 

Syftet var att beskriva manliga 

sjuksköterskors upplevelser av 

att ge intimvård till kvinnliga 

patienter.  
 

Metod/Design 

Kvalitativ  

En explorativ metod valdes 

som studiens design. Semi-

strukturerade intervjuer med 

öppna frågor användes i 

studien. 
 

Studiedeltagare 

12 manliga sjuksköterskor 

mellan 25 och 55 år deltog. 
 

Data/Analys 

En latent innehållsanalys 

användes sedan för att tolka 

intervjumaterialet. 

Datamaterialet 

transkriberades och kodades 

samt kategoriserades genom 

att det grupperades i teman. 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urval och 

datainsamling var 

noggrant beskriven. 

Trovärdigheten 

diskuteras i studien. 

Överförbarhet och 

tillförlitlighet hanteras i 

studien redovisas 

tydligt. 
 

Svagheter: Forskarna 

har redovisat att det 

kan föreligga bias vid 

intervjusvaren då 

deltagarna var män och 

forskarna som 

intervjuade var kvinnor 

och menar att detta kan 

påverka deltagarnas 

svar. 

Tre teman formulerades: 1) 

Definitionen av intimvård, 

2) Den känslomässiga 

upplevelsen av att ge 

intimvård samt 3) 

Strategier som medverkade 

till att kunna ge intimvård 

till kvinnliga patienter. Att 

ge intimvård till kvinnliga 

patienter var en utmanande 

uppgift för de manliga 

sjuksköterskorna. De 

intervjuade berättade hur 

de upplevde att de gjorde 

intrång i den privata sfären 

hos patienterna. Strategier 

användes för att kunna 

hantera denna utmanande 

situation. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Juliff, D., Russel, K., Bulsara, 

C. (2006). 

Male or Nurse what comes 

first? Challenges men face on 

their journey to nurse 

registration. 

Australian Journal of 

Advanced Nursing, 34(2), 45-

52, 8p 

https://researchonline.nd.edu.

au/cgi/viewcontent.cgi?article

=1171&context= 

health_article 

 

Australien 

Syftet var att beskriva de första 

utmaningarna manliga 

sjuksköterskor möter efter att 

det legitimerats.  
 

Metod/Design 

Kvalitativ  

En longitudinell studie men 

semi-strukturerade öppna 

frågor genomfördes.  
 

Studiedeltagare/Urval 

Snöbollsurval 

Nio nyligen legitimerade 

manliga sjuksköterskor 

deltog i studien.  
 

Data/Analys 

Intervjuerna transkriberades 

och kodades för att sedan 

kategoriseras i teman.  

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urvalet var 

relevant och kontexten 

väl beskriven. 

Datainsamling var väl 

beskriven och 

genomförd. 

Trovärdigheten 

disuterades och 

genomfördes med hjälp 

av kollegiala 

uppföljningar av 

transkriptionernas 

korrekthet. 
 

Svagheter: Hur 

analysen av 

intervjutran-

skriberingen gjordes är 

sparsamt beskriven. 

I studien framkom att 

manliga sjuksköterskor 

mötte ett stereotypiskt och 

marginaliserat bemötande 

av att vara män och 

sjuksköterskor. Studien 

visar att det behövs en 

könsneutral bild av 

sjuksköterskan för att 

marknadsföra vårdyrket 

inom och utom 

vårdområdet. Vidare 

behövs kraft läggas på att 

hitta en könsneutral titel på 

yrket som fungerar för både 

män och kvinnor. 
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Rajacich, D., Kane, D., 

Williston, C., & Cameron, S. 

(2013). 

If They Do Call You a Nurse, 

it is always a ”Male Nurse”: 

Experiences of Men in the 

Nursing Profession. 

Nursing Forum, 48(1), 71-80, 

10p 

doi: 10.1111/nuf.12008 

 

Kanada 

Syftet var att undersöka hur 

rekrytering av män till 

sjuksköterskeyrket kan 

utvecklas samt beskriva 

manliga sjuksköterskors 

erfarenheter av arbetslivet i 

omvårdnadssammanhang. 
 

Metod/Design 

Kvalitativ  

En deskriptiv studie med 

semi-strukturerade öppna 

intervjufrågor genomfördes. 
 

Studiedeltagare/Urval 

Avsiktligt snöbollsurval.  

Sexton män i fyra 

fokusgrupper deltog i 

studien. Deltagarna var i 

åldern 21 till 48 år. 
 

Data/Analys 

Intervjuerna transkriberades 

och data kodades men en 

manifest och latent induktiv 

innehållsanalys, 

kategorisrades och 

tematiserades i grupper. 
 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urval och 

datainsamling är 

relevant och tydligt 

beskriven. Beskrivning 

av hur materialet 

analyserats är klart och 

tydligt presenterat. 

Citat används i 

resultatdelen för att 

exemplifiera 

temaområdena. 

Trovärdigheten 

diskuteras ingående. 
 

Svagheter: Ingen 

teoretisk referensram 

presenteras i studien.  

Deltagarna i studien 

redovisade att arbetsstress, 

bristen på heltidstjänster 

och genderbaserade 

stereotyper medverkade till 

missnöje med 

arbetssituationen. Att ge 

vård till patienter och göra 

nytta och ha betydelse för 

någon annan hade 

betydelse för att stanna 

kvar i jobbet. De 

intervjuade förslog att 

rekrytering till yrket skulle 

börja tidigt i bland yngre 

barn. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Soerlie, V., Talseth, A. & 

Norberg, A. (1997). 

Male nurses - reasons for 

entering and experiences of 

being in the profession. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sience, 11(2), 113-

118, 6p  

doi: 10.1111/j.1471-6712. 

1997.tb00441.x 

 

Norge 

Var att beskriva manliga 

sjuksköterskelärares och 

manliga 

sjuksköterskestudenters 

anledning att välja att bli 

sjuksköterskor och deras 

upplevelser och position i 

yrket. 
 

Metod/Design  

Kvalitativ 

En strukturerad 

telefonintervju med öppna 

frågor genomfördes. 
 

Studiedeltagare 

13 män mellan 32 och 45 år 

deltog i studien.  
 

Data/Analys 

Intervjusvaren kodades 

genom öppen kodning och 

sammanfördes i kategorier 

och teman. 

Medelhög kvalitet 
 

Styrkor: 

Urvalsförfarandet och 

urvalet var tydligt 

presenterat. Resultatet 

var logiskt och citat 

används för att 

exemplifiera 

intervjusvaren. 
 

Svagheter: Forskaren 

har inte beskrivit sin 

egen förförståelse i 

relation till 

datainsamlingen. Ingen 

teoretisk referensram 

har används. Ingen 

diskussion om studiens 

trovärdighet finns. 

Deltagarna i studien 

uppgav att det mest 

positiva med yrkesvalet var 

kontakten med patienter 

och att betyda så mycket 

för någon (eg. patienten), 

personlig utveckling och 

positiv återkoppling på 

arbetet. Det mest negativa 

med att vara sjuksköterska 

var lönen, arbetstider, 

avdelningskultur, kollegor 

och förväntningar att 

manliga sjuksköterskor ska 

bli chefer. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Zahourek, R.P. (2016). 

Men in nursing: Intention, 

Caring and Healing 

Holistic Nursing Practice, 

30(5), 247-256, 10p. 

doi: 

10.1097/HNP.000000000000

0162  
 

USA 

Syftet var att beskriva hur män 

i vården upplever hur 

omvårdnadshandlingar utförs 

för patientens läkning. 
 

Metod/Design 

Kvalitativ  

En modifierad grundad teori 

har använts för att samla in 

data.  
 

Studiedeltagare 

Avsiktligt urval genom 

mun-till-mun metod. 

12 män deltog i studien. 
 

Data/Analys 

Intervjumaterialet 

transkriberades och kodades 

för att sedan kategoriserades 

i teman.  
 

 

 

 

 

Hög kvalitet 
 

Styrkor: Urval, 

datainsamling och 

analys är tydligt 

presenterad i tabell och 

i text. Resultaten har 

tolkats mot bakgrund 

av en teoretisk 

referensram.  
 

Svagheter: Relationen 

forskare/urval är inte 

klart beskriven. 

Trovärdigheten 

diskuteras inte i 

studien. 

Resultatet av studien 

jämför områden som 

vanligtvis män i vården 

möter och hur de beskriver 

sina upplevelser av 

avsiktlighet och läkande. 

Theorin som undersöks är 

Intentionallity: The Matrix 

of Healing (IMH) och den 

stöds av de manliga 

sjuksköterskor som deltog i 

studien där vikten av 

handling lyfts fram som 

avgörande för läkningen. 

Avsikt (Intention) är att ha 

ett mål och en vårdplan; 

Avsiktlighet 

(Intentionality) är hur 

planen tagits fram och hur 

den ska omsättas i 

handling.  
 

 

 

 

 

 


