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SAMMANFATTNING 

 

Manliga sjuksköterskor är en minoritet och efter att de gavs möjlighet till legitimation har de 

existerat i ca 60-65 år. Männen fick enligt lag möjlighet till utbildning på 1950 talet. 

Syfte: Att beskriva manliga sjuksköterskor erfarenheter av omvårdnadsarbetet. 

Metod: Allmän litteraturstudie baserad på artiklar från databaserna Cinahl, Medline och 

Psycinfo. Artiklar som beskrev manliga sjuksköterskors erfarenheter inkluderades, 

bearbetades och analyserades enligt innehållsanalys. I resultatet bildades tre kategorier 

”Yrkesrollen”, ”Yrkesutövning” & ”Yrkesutbildning”. 

Resultat: Mest framträdande var fysisk beröring. Mannen ansågs stark och förväntas hjälpa 

till vid tunga lyft samt att förebygga eller förhindra hotfulla och våldsamma situationer. Den 

manliga sjuksköterskan är medveten om könsskillnaden i vården. Oron över att 

omvårdnadshandlingar skall misstolkas och medvetenheten om att kunna bli anmäld för 

sexuella övergrepp gjorde att man utvecklade coping strategier. Att visa känslor skiljer sig 

mellan könen. Önskemål om utbildning med fokus på den manliga sjuksköterskan. 

Slutsatser: Tydligt behov att avsätta tid till diskussion och reflektion av hur de båda könens 

omvårdnadsarbete upplevs. Existerande svårigheter behöver behandlas för att kunna ge 

vägledning i hantering och förebyggandet av dessa. Behov av mer forskning om manliga 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, framförallt fler svenska studier. Detta skulle 

kunna medföra en ny kunskapsnivå i t.ex. Sjuksköterskeutbildningen. 

 

Nyckelord: Manlig sjuksköterska; Erfarenheter; Omvårdnad; Utbildning; Genusperspektiv   
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Männens inträde i vården 

1.1.1 Historisk tillbakablick 

Historiskt sett har män existerat som ”vårdare – nurses” sedan 5-600 talet, både i det militära 

och religiösa former. Kloster som byggdes var gjorda för att munkar och nunnor skulle ta 

hand om sjuka och skadade, men avskaffandet av kloster på 1700-talet ledde till att många av 

de anteckningar av den vård som utfördes upphörde (Evans, 2004a). 

 

Florence Nightingale som anses vara en av pionjärerna och grundarna av det moderna 

sjuksköterskeyrket gav yrket en stark feminin karaktär (Ekstrand, 2010) och i mitten av 1800-

talet upphörde männens anknytning till omvårdnad efter att Nightingale framhöll att 

omvårdnad är ett arbete för kvinnor. Tidigare ideal om att omvårdnad är kvinnors arbete har 

påverkat manliga sjuksköterskor. Män som jobbat som sjuksköterskor har setts som 

avvikande eftersom de inte könsspecifikt uppfyller omvårdnadens ”kriterier” d.v.s. att vara 

kvinna. Detta skapade en segregering mellan kvinnor och män i den allmänna omvårdnaden 

och de manliga sjuksköterskorna hänvisades främst till delar i vården som var mer förknippad 

med maskulinitet såsom arbete inom bland annat psykiatrisk vård där man ansåg att fysisk 

styrka var ett krav (Evans, 2004a).  

 

Enligt (Evans, 1997) indikerade litteraturen att upplevelser av män i omvårdnaden skiljde sig 

mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Tidigare hade männen nekats antagning som 

student vid flera sjuksköterskeskolor och de män som ändå lyckats utbilda sig vägrades ofta 

anställning vid flertalet sjukhus. Männen hävdade att de könsdiskriminerades genom att vara 

anslutna till ett kvinnodominerat yrke. De manliga sjuksköterskorna gavs av flera arbetsgivare 

inte samma rättsliga status som deras kvinnliga kollegor. Männen ansågs ha de stereotypa 

egenskaperna som aggressiv och våldsam. Dessa föreställningar gjorde att det var svårt att se 

mannen som icke-aggressiv, vårdande och medkännande. 

 

Efter en utredning i Sverige 1945 gjord av Socialdepartimentet framkom att det var en brist på 

sjuksköterskor. Ett regeringsbeslut som gav män rätt att genomgå utbildning till sjuksköterska 

fattas 1951 och trädde i kraft 1 juli samma år (Dufwa, 2004). I beslutet angav att ”[v]id 

godkänd sjuksköterskeskola må jämväl, efter vederbörande skolstyrelses bestämmande, 

manlig sökande antagas som elev” (Dufwa, 2004, s. 15). 

 

Vården idag och framförallt sjuksköterskeyrket dominerats fortfarande av kvinnor. Den första 

manliga sjuksköterskan i Sverige utbildades 1953 (Svensk sjuksköterskeförening, 2001). 
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1.1.2 Fördelningen mellan män och kvinnor 

 
 

 
 

Figur 1. Sjuksköterskelegitimationer i Sverige (B. Ollars, personlig kommunikation, 4 januari 

2012). 

 

Socialstyrelsens register över antalet utbildade sjuksköterskor som sökt och erhållit 

sjuksköterskelegitimation sträcker sig från år 1930. Fram till och med 2011 hade 

socialstyrelsen utfärdat 187 870 sjuksköterskelegitimationer och av dessa var 17 249 

utfärdade till män. I figur 1 presenteras en översikt över förhållandet av antalet utfärdade 

legitimationer mellan män och kvinnor fördelat på femårsperioder mellan år 1951-2010. 

Antalet legitimerade manliga sjuksköterskor har successivt ökat sedan 1951, dock var det en 

mindre nedgång i antalet utbildade mellan åren 1991-2000. Orsaken till denna nedgång är 

oklar. Efter detta har sedan antalet manliga sjuksköterskor stadigt ökat. Registret är inte 

offentligt men efter kontakt med Socialstyrelsen har författarna fåt ta del av den 

informationsom finns. (B. Ollars, personlig kommunikation, 4 januari 2012). 

 

Den statliga legitimationen infördes 1958 vilket även var ett bevis för allmänheten att 

sjuksköterskan hade den kompetens som krävdes för yrket (Svensk sjuksköterskeförening, 

2001). 
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Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas över yrkesverksam Hälso- och sjukvårdspersonal 2009 

arbetade i Sverige 102 294 grundutbildade sjuksköterskor varav 10 712 (11,7%) var män. 

Även inom samtliga vidareutbildningar till specialistsjuksköterska var männen 

underrepresenterade. I tabell 1 presenteras den procentuella fördelningen av män och kvinnor 

inom hälso- och sjukvården inom olika yrkesområden baserad på grundutbildning och 

specialistutbildning under åren 1995-2009. Av tabellen kan man utläsa att den största andelen 

manliga sjuksköterskor arbetar inom psykiatrin och den lägsta andelen som barnmorskor. 

Procenttalen har i princip inte förändrats över tid (Socialstyrelsen, u.å).  

 

Tabell 1. Fördelningen av män och kvinnor inom hälso- och sjukvården i Sverige inom olika 

yrkesgrupper (Socialstyrelsen, u.å) 

 

Yrkesgrupp Kön 

Antal personer inom vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården 1 november under aktuellt år 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sjuksköterska 

(grundutbildad) 

Män 8,51 8,55 8,62 8,89 9,02 9,32 9,57 9,69 10,02 10,25 10,55 10,86 11,13 11,45 11,70 

Kvinnor 91,49 91,45 91,38 91,11 90,98 90,68 90,43 90,31 89,98 89,75 89,45 89,14 88,87 88,55 88,30 

Operation 
Män 5,19 4,72 4,51 4,68 4,60 4,62 4,80 4,65 4,83 4,85 4,95 5,23 5,34 5,60 5,61 

Kvinnor 94,81 95,28 95,49 95,32 95,40 95,38 95,20 95,35 95,17 95,15 95,05 94,77 94,66 94,40 94,39 

Internmedicin & 

Kirurg 

Män 3,90 3,91 3,97 4,14 4,12 4,25 4,34 4,48 4,57 4,64 4,84 4,92 5,13 5,24 5,52 

Kvinnor 96,10 96,1 96,03 95,86 95,88 95,75 95,66 95,52 95,43 95,36 95,16 95,08 94,87 94,76 94,48 

Barn & Ungdom 
Män 2,72 2,74 2,82 3,02 2,97 3,13 3,06 2,95 2,78 2,90 2,74 2,90 2,84 2,78 2,64 

Kvinnor 97,28 97,26 97,18 96,98 97,03 96,87 96,94 97,05 97,22 97,10 97,26 97,10 97,16 97,22 97,36 

Narkos / IVA 
Män 15,28 15,29 15,45 15,65 15,75 15,97 16,34 16,82 17,30 18,01 18,62 17,77 19,93 20,61 21,09 

Kvinnor 84,72 84,71 84,55 84,35 84,25 84,03 83,66 83,18 82,70 81,99 81,38 82,23 80,07 79,39 78,91 

Psykiatri 
Män 31,11 31,03 30,58 30,91 30,55 32,62 31,00 30,95 31,27 30,94 31,24 32,11 31,45 30,97 30,37 

Kvinnor 68,89 68,97 69,42 69,09 69,45 67,38 69,00 69,05 68,73 69,06 68,76 67,89 68,55 69,03 69,63 

Distrikts 

Sköterska 

Män 2,88 2,87 2,92 3,01 2,96 2,97 2,86 2,80 2,79 2,78 2,76 2,80 2,86 2,85 2,84 

Kvinnor 97,12 97,13 97,08 96,99 97,04 97,03 97,14 97,20 97,21 97,22 97,24 97,20 97,14 97,15 97,16 

Barnmorska 
Män 0,47 0,46 0,48 0,45 0,41 0,40 0,42 0,42 0,44 0,40 0,43 0,44 0,39 0,37 0,36 

Kvinnor 99,53 99,54 99,52 99,55 99,59 99,60 99,58 99,58 99,56 99,60 99,57 99,56 99,61 99,63 99,64 

 

 

1.1.3 Aktuell forskning om genus  

Det finns fortfarande för lite forskning kring den manliga sjuksköterskan. I dagsläget har 

omvårdnadsforskningen ett genusneutralt synsätt gällande sjukvårdspersonal och patienter. 

Detta synsätt leder till att olikheterna som existerar i sjukvården avkönas och osynliggörs, 

trots detta, är det som återfinns i den befintliga litteraturen en antydan om att den bara 

förväntas användas av kvinnor först och främst (Jorfeldt, 2010). 

 

En definition av genus: 

 
Genusvetenskap undersöker de sociala och kulturella innebörderna i och betydelsen av kön. Begreppet 

genus hänför sig till föreställningar om kvinnligt och manligt i olika kulturella, sociala och historiska 

sammanhang, alltså hur könen tilldelas olika egenskaper, beteenden, sysselsättningar, rättigheter, 

möjligheter etc. Begreppet innebär också att relationer mellan könen fokuseras. (Carlstedt, 2007, s. 16) 

 

Det finns olika synsätt på genus. Två av dessa är särartsynsättet och likhetssynsättet. Inom 

särartssynsättet betraktas män och kvinnor som varandras motsatser. En av de som gick långt i 

sitt särartstänkande var Florence Nightingale genom att hävda att kvinnor är naturligt 

begåvade i omvårdnad. Likhetssynsättet innebär att könsskillnader är satta av samhällets 

värderingar av kön. Det innebär att män och kvinnors kunskaper inte är styrda av 

genustillhörighet (Jorfeldt, 2010).  
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Idag betraktas det som självklart att båda könens kunskaper och erfarenheter praktiseras i vårdyrken; 

det är bra för patienter, yrkesutövare och samhället. Trots att denna föreställning finns är relationen 

mellan kvinnor och män i vårdens olika delar förvånansvärt lite studerat inom vårdvetenskapen. 

(Jorfeldt, 2010, s. 27) 

Den övergripande och troliga orsaken till att man anser att det finns för lite forskning inom 

området kan enligt Jorfeldt (2010) vara att vårdvetenskapen fortfarande skiljer på män och 

kvinnor på grund av att de är biologiska motsatser till varandra. ”Det till synes självklara har 

inte behövt förklaras” (s. 27). Vårdvetenskapens synsätt utgår oftast från särartstänkandet, det 

påverkar omvårdnadsforskningen på det sätt att den intar ett neutralt synsätt gällande genus. 

Den befintliga könssegregering som finns i sjukvården hålls levande av särartssynsättet och 

detta leder till att sättet att skriva, forska och agera fortfarande görs utan att beakta genus i 

verksamheten. Omvårdnadsforskningen idag inspireras, lånar, prövar definitioner och begrepp 

av genusforskningen och det finns stora möjligheter till utveckling för båda 

verksamhetsfälten. 

 

1.1.4 Omvårdnad 

I litteraturen beskrivs omvårdnad som ett ämne och inte som en verksamhet enligt den 

traditionella synen på omvårdnad. Ämnet omvårdnad innefattar två delar, en allmän del och 

en specifik. Med allmän omvårdnad menas omvårdnad oberoende av sjukdom och den 

specifika omvårdnaden är bunden till det specifika sjukdomstillståndet (Willman, 2009).  

Befrämjandet av hälsa och välbefinnande är målet med omvårdnad samt att vid ohälsa och 

sjukdom tillfredsställa de basala (fysiska, psykiska, andliga och sociala) behoven (Ternestedt 

& Norberg, 2009). 

 

I Nationalencyklopedin definieras Omvårdnad (u.å) som: 

 
Omvårdnad omfattar de åtgärder som man inom ramen för vård och omsorg vidtar för och tillsammans 

med en människa, frisk eller sjuk, i syfte att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller 

stödja henne inför döden. De behov och problem som omvårdnaden riktas mot kan vara av såväl 

fysiologisk som sociokulturell och andlig karaktär och präglas av en helhetssyn på individen. 
 
 

Att som man påbörja en utbildning till sjuksköterska idag är oproblematisk och borde inte 

vara ett hinder för att fler män skulle söka sig till utbildningen, men det finns andra faktorer 

som hindrar dem från att överväga en karriär som sjuksköterska. Det finns en föreställning om 

att omvårdnad fortfarande anses vara ett kvinnoyrke (Poliafico, 1998), vilket kan skapa en oro 

för att uppfattas som omanlig hos de män som funderar på att utbilda sig till sjuksköterska. 

Män som ändå väljer att utbilda sig har valt att acceptera den allmänna föreställningen om av 

att vara man i ett kvinnoyrke(Chodorow, 1989). Denna föreställning antyder att män som 

sysslar med vård skiljer sig från andra män vilket gör dem till en minoritet med en antydan av 

att vara avvikande, udda eller homosexuell (Mangan, 1994). 
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1.1.5 Problemformulering 

Sjuksköterskeyrket har varit kvinnodominerat sedan Nightingale framhöll att omvårdnad är 

ett arbete för kvinnor. I och med detta segregerades männen från den allmänna omvårdnaden. 

Inte förrän i slutet av 1940-talet fick männen tillgång till sjuksköterskeutbildningen. Än idag 

kan en kvarleva från Nightingales ideal finnas som påverkar den allmänna uppfattningen om 

den manliga sjuksköterskan. De manliga sjuksköterskorna är fortfarande i minoritet och utgör 

cirka 11 % av de som erhållit legitimation i Sverige. Forskningen inom detta område är 

begränsat och det är därför viktigt lyfta diskussionen för att se vilken kunskap som finns idag. 

Författarna har därför valt att göra en allmän litteraturstudie för att sammanställa 

vetenskapliga artiklar som berör ämnet.  

2. SYFTE 

 

Syftet är att beskriva manliga sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsarbetet. 

3. METOD 

 

En allmän litteraturstudie med beskrivande design har genomförts utifrån Forsberg och 

Wengström (2008).  

 

3.1 Sökstrategi 
 

Sökning efter vetenskapliga artiklar som motsvarar vårt syfte gjordes ifrån databaserna 

Cinahl, Medline och Psycinfo. Relevanta sökord utifrån syftet har använts. 

 

I Cinahl användes sökorden Nursing role; Nurses, male enligt [Cinahl Headings] som Major 

Concept samt sökordet Experience som [Keyword]. 

I Medline användes sökorden Nurse´s role; Nurses, male enligt [MeSH] och sökordet 

Experience som [Keyword]. Sökningar i Psycinfo utgjordes av Nursing role; Male nurses & 

Experience. Sökorden valdes efter att provat flertalet olika ord och kombinationer. 

Databaserna valdes utifrån relevans till syftet. 

 

Sökningarna begränsades till peer reviewed och språket till Engelska. Vi valde även att 

begränsa sökningarna till mellan åren 2000 och 2012. 

 

Några artiklar återfanns i flera databaser och redovisas endast i den databas där de först 

påträffades (Se bilaga 2). 

 

3.2 Forskningsetiska övervägande 
 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras innan en studie. Vi har 

valt att använda artiklar som gjort etiska överväganden och/eller som fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller på annat sätt bedömts som etiskt hållbara av oss som författare. 
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3.3 Urval 
 

Inklusionskriterier för artiklar till litteraturstudien var artiklar som beskrev manliga 

sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnadsarbetet. Exklusionskriterier var artiklar som enbart 

handlade om studenters erfarenheter. 

 

Urvalsförfarandet skedde i tre steg (se Bilaga 1) utifrån Forsberg & Wengström (2008). I 

urval 1 lästes 92 rubriker som påträffats från databaserna och de som inte ansågs relevanta för 

studien exkluderades. I urval 2 granskades 38 abstrakt. De som ej tydligt svarade på studiens 

syfte exkluderades. Under urval 3 lästes 11 artiklar som bedömdes intressanta i sin helhet. Av 

dessa 11 artiklar exkluderades 3 artiklar då det visade sig att de inte uppfyllde inklusions- 

och/eller exklusionskriterierna eller då uppenbara brister funnits i studien. 

3.4 Värdering 
 

Värdering av artiklarna skedde i två steg. I det första steget granskades artiklarna efter en 

checklista för kvalitativa artiklar där vetenskaplighet kontrollerades och värderades utifrån 

kvalitet. Samtliga artiklar som inkluderats i studien var kvalitativa. Dessa värderades utifrån 

om syftet framgått tydligt, urvalsgrupp, urvalskriterier, metod för datainsamling och 

dataanalys (Forsberg & Wengström, 2008). I det andra steget kvalitetsgranskades artiklarna 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Två av artiklarna bedömdes ha hög kvalité och 

sex som medel (se värdering, bilaga 2). Båda författarna ansåg att samtliga artiklar svarade 

mot syftet och beslutade att dessa skulle inkluderas i studien. Totalt åtta artiklar valdes ut till 

resultatet i denna litteraturstudie.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
   

Som metod för analys och bearbetning valdes innehållsanalys. Artiklarna lästes av båda 

författarna separat. De meningsbärande enheterna plockades ut och kodades. Koderna 

jämfördes och diskuterades mellan författarna, koderna bildade subkategorier som därefter 

abstraherades till kategorier (Forsberg & Wengström, 2008). Som en del i bearbetningen 

sammanställdes en artikelmatris där de inkluderade artiklarnas resultat sammanfattas (Bilaga 

2).  
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4. RESULTAT 

 

Kategorierna som framkom i analysen utgörs av; ”Yrkesrollen”, ”Yrkesutövning” & 

”Yrkesutbildning” (tabell 2). Dessa tre kategorier bildar rubriker i resultatet tillsammans med 

subkategorierna. Studiens resultat bygger på de erfarenheter som den manliga sjuksköterskan 

fått av omvårdnadsarbetet genom yrkesrollen, yrkesutövandet och yrkesutbildningen.  

 

Tabell 2. Kategoriseringstabell 

 

Koder Subkategorier Kategorier 

Hot & våld, konflikter, tillfredsställelse, 

maskulinitet, auktoritet, fysisk styrka, 

förväntningar 

Att leva upp till förväntningar 

Yrkesrollen 

Accepterad, anpassade arbetsuppgifter Att inte vara fullt accepterad 

Känslor Känslomässiga erfarenheter 

      Beröring, intim Fysisk beröring 

Yrkesutövning 

Oro, missförstånd, rädsla, sårbarhet, 

intim, anmälan 
Att uppleva sårbarhet 

Sexualitet Att få sin sexualitet ifrågasatt 

Coping Att utveckla coping strategier 

      
Utbildning, kunskap Utbildning Yrkesutbildning 

 

4.1 Yrkesrollen 

 

Under kategorin ”Yrkesrollen” presenteras de tre subkategorierna; ” Att leva upp till 

förväntningar”, ”Att inte var fullt accepterad i yrkesrollen” och ”Känslomässiga erfarenheter”.  

4.1.1 Att leva upp till förväntningar 

Alla manliga sjuksköterskor hade en förväntan på sig att åta sig de mer fysiska 

arbetsuppgifterna på grund av att de ansågs vara fysiskt starka (Evans, 2004b; Milligan, 2001; 

Whittock & Leonard, 2003), vilket ibland kunde uppfattas som betungande för vissa 

deltagare. Fysisk styrka förknippas med män och relationen mellan en manlig patient och 

manlig sjuksköterska kunde framkalla konflikt på grund av att de mer erfarna manliga 

sjuksköterskorna kunde vara mer bestämda och tuffa. Sport t.ex. sågs som en aktivitet som 

skapade förhållanden mellan manliga sjuksköterskor och manliga patienter, antingen genom 

den egna sportaktiviteten eller sport på TV. Manliga sjuksköterskor uttryckte att den fysiska 

kapaciteten och traditionella biologiska framtoning påverkade deras arbete, det gav dem 

auktoritet. Den fysiska kroppen ansågs som en naturgiven lag, en biologisk skillnad mellan 

män och kvinnor (Kumpula & Ekstrand, 2009). Den erfarna manliga sjuksköterskan kunde 

uppfattas som auktoritär genom att de hade en tuffare framtoning eller attityd. De manliga 

sjuksköterskorna blev ofta tilldelad tunga och störande patienter som till största delen bestod 

av män. Det upplevdes dock inte alltid som negativt att få ta de mer fysiskt tunga 

arbetsuppgifterna eftersom det många gånger även gav tillfredsställelse i arbetet. 

Tillfredsställelse genom t.ex. att de manliga sjuksköterskorna fick känna sig lite ridderliga och 

för att visa att de brydde sig om kvinnornas välmående. Män och maskulinitet relaterat till 

fysiskt arbete ansågs vara männens bidrag till vården (Evans, 2004b). Maskulinitet innebar 

också att det fanns förväntningar på att manliga sjuksköterskor är lämpliga som beskyddare. 
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Lämpliga på grund av att de kunde begränsa och dämpa t.ex. våldsamma patienter för att 

behålla en säker miljö för både patienter och kollegor (Evans, 2004b; Kumpula & Ekstrand, 

2009). Manliga sjuksköterskor upplevde det besvärligt att begränsa/dämpa 

agiterade/våldsamma patienter för att det kunde underminera bilden av dem som 

omtänksamma sjuksköterskor (Evans, 2004b). 

 

Manliga sjuksköterskor inom psykiatrin var ofta beroende av andra manliga vårdare för att 

säkerställa sin egen säkerhet. De kvinnliga kollegorna uppskattade den manliga 

sjuksköterskan och såg denne som en beskyddare, framförallt inom psykiatrin där hot- och 

våldssituationer kunde uppstå. Detta upplevde de manliga sköterskorna som positivt 

(Kumpula & Ekstrand, 2009). En av deltagarna upplevde att hans kroppsstorlek negativt 

påverkade relationen med kvinnliga sjuksköterskor, men överlag fanns ingen skillnad på 

förväntningar av fysisk styrka oavsett kroppsstorlek. Den fysiska storleken gav intrycket att 

denne var mer grov/råbarkad (Evans, 2004b).  

 

Förväntningarna att den manliga sjuksköterskan alltid ingripa vid våldsamma situationer 

upplevdes många gånger tungt och stressande då de upplevde att ansvaret vilade på dem. 

Manliga sjuksköterskor kunde ibland kallas in av de kvinnliga kollegorna för att backa upp 

vid svåra situationer då maskulinitet uttryckte fysisk överlägsenhet. Denna fysiska 

överlägsenhet ansågs också kunna vara provokativ och problemskapande vid kontakt med 

manliga patienter (Evans, 2004b; Kumpula & Ekstrand, 2009).  

 

Vid vissa tillfällen då de kvinnliga sjuksköterskorna blivit hotade av en patient, använde de 

manliga kollegor som motmedel mot patienten för att avstyra situationen (Evans, 2004b). En 

deltagare beskriver att en aggressiv patient sagt något till en av de kvinnliga kollegorna som 

svarade med att säga ”if you do, I´ll get him up there to fix you” (s.18). 

4.1.2 Att inte vara fullt accepterad i yrkesrollen 

Samhällets syn på män som sjuksköterskor har upplevts som ett bekymmer för de manliga 

sjusköterskorna då de inte känt sig fullt accepterade i vården. De manliga sjuksköterskorna 

har fått föra en kamp mot stereotypen att män inte hör hemma i sjuksköterskeyrket samt mot 

en utbredd övertygelse att manliga sjuksköterskor är homosexuella (Inoue et al., 2006). Den 

kvinnliga sjuksköterskan står också inför svårigheter att vårda en patient av motsatt kön, men 

det är sedan länge en accepterad yrkesroll och därför inte troligt att manliga patienter skulle 

motsätta sig intim omvårdnad av en kvinna (Whittock & Leonard, 2003). Som tydligast blev 

könsskillnaderna när en kvinnlig patient nekade intim omvårdnad av en manlig sjuksköterska.  

De uppfattade också könsskillnader genom händelser i deras arbete, där samtal med patienter 

och kollegor använde sig av orden ”syrra” eller ”tjej” när de pratade om legitimerade 

sjuksköterskor. Detta medvetandegjorde könsskillnader hos många manliga sjuksköterskor 

och gav dem en känsla av utanförskap i sin profession (Inoue et al, 2006). En manlig 

sjuksköterska återgav: 

 
”When working in a female-dominated environment you realize that you are possibly excluded from 

things. Even when colleagues and patients are going home they will say, ´Have a good shift, girls ‘or 

´Thank you, sister´ and most forget that you [male nurse] are there. You are aware that you are not 

automatically part of the group and feel different from them [female colleagues]. (Inoue et al., 2006, s. 

563) 
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Flertalet manliga sjuksköterskor beskrev erfarenheter av att känna sig kränkta av sina 

kvinnliga kollegor för att dessa frågade kvinnliga patienter i förväg om den manliga 

sjuksköterskan fick vårda henne i den intima omvårdnaden. Detta upplevdes av många 

manliga sjuksköterskor som en abnormt onormal situation och ansågs som en kvarleva av den 

segregering av män och kvinnor som funnits i yrket (Harding et al., 2008). 

 

Arbetsfördelning och patienttilldelning kom oftast av äldre kvinnliga sjuksköterskors 

traditionella uppfattning om män som vårdar kvinnor. De yngre sjuksköterskorna upplevdes 

av de manliga sjuksköterskorna som mer vana med att ha manliga sjuksköterskor som 

kollegor. Tilldelning av patienter förändrades i samband med att avdelningssköterskor införde 

arbetsrotation (Evans, 2004b). Många manliga sjuksköterskor uttryckte en oro över att bli 

exkluderade från viss könsspecifik omvårdnad och könsspecifika uppgifter. En deltagare 

berättade: ”the fact that he is constantly asked if he is happy to carry out more intimate 

procedures noting that problems in this area came mostly from female nursing staff and not 

from patients” (Whittock & Leonard, 2003, s.247). 

 

Patienters och närståendes reaktioner på manliga sjuksköterskor kunde förhindra arbetet även 

utanför sjukvården. En manlig sjuksköterska skulle åka till en döende man som bodde kvar i 

hemmet och han nekades tillträde till huset av mannens fru på grund av hennes förväntning att 

sjuksköterskan skulle vara en kvinna (Milligan, 2001). En annan manlig sjuksköterska gav 

följande beskrivning: ”...if you go into some female patients they say, `I want a nurse'. `Well I 

am a nurse'. `No, I want a proper nurse'. `Well what's a proper nurse?'...And then they'll say, `I 

want a female nurse'” (s. 13). 
 

När patienter var män så fanns en accepterad maskulin norm eller kod för hur förhållandet 

mellan en manlig patient och manlig sjuksköterska skulle gå till. Detta beskrevs som: En stor 

man tvättar inte en frisk mans rygg! Denna kod var en gräns för de manliga sjuksköterskorna 

och bröts den riskerade man att ge patienten obehag och att man kunde tappa förtroendet för 

sjuksköterskan. Denna gräns var satt i förhållande till hur sjuk man var, ju sjukare man var 

desto större var acceptansen för den manliga sjuksköterskan i samband med intim omvårdnad. 

Acceptans för den kvinnliga sjuksköterskans beröring fanns vid vård av både kvinnor och 

män, men denna acceptans fanns inte när det gällde manliga sjuksköterskor. Det var inte 

endast patienternas uppfattning om denna acceptans utan även från kvinnliga kollegor (Evans, 

2002). Manliga sjuksköterskor upplevde en större medvetenhet gällande deras rättigheter att 

få vårda en patient. De flesta uttryckte att kvinnliga kollegor tog det för givet att få vårda vem 

som helst (Harding, North & Perkins, 2008).  
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4.1.3 Känslomässiga erfarenheter 

Att visa och hantera känslor varierade mellan de manliga sjuksköterskorna. I studien 

(Milligan, 2001) upplevde flera deltagare att de inte förväntades uttrycka känslor. En 

deltagare sade: ”because of being male you tend to have suppress your emotions because it´s 

expected of you” (s. 13). Manliga sjuksköterskor upplevde att det som var viktigast och mest 

meningsfullt i yrkeslivet var egenskaper som medkänsla, empati och ärlighet. Det rådde också 

en gemensam uppfattning om att män och kvinnors sätt att vårda var olika (Evans, 2002). 

Alla manliga sjuksköterskor oavsett ålder och etnicitet hade åsikten att män kan vara lika 

omsorgsfulla som kvinnor (Whittock & Leonard, 2003). Prioritering av patienter och anhöriga 

var enligt manliga sjuksköterskor en mycket viktig uppgift när det gällde att ge dessa ett 

mentalt stöd och särskilt när patienten var svårt sjuk (Milligan, 2001). Tunga emotionella 

händelser var något man inte valde att prata om med kollegor. En manlig sjuksköterska 

berättade: 
 

”But there are times when you´re in a car, piece of music, and you flick back and you can actually think 

of things, but I often think of that particular episode, and how all that panned out. It was just very 

difficult for me. I felt that I dealt with that fairly well…even though I felt inside I didn´t, but it came 

out. (Milligan, 2001, s. 12) 

 

Erfarenheter som att involvera sig för djupt emotionellt kunde hindra arbetet och vissa 

deltagare hade behovet att dra sig tillbaka. Dels för att de skulle kunna arbeta fokuserat på 

uppgiften och för att inte bränna ut sig själv. En annan manlig sjuksköterska berättade: 

 
”… we´re here to facilitate other people needs, you know, and I’m not saying that we should run 

ourselves ragged or into the ground because of that role, but if we´re not able, because we´ve been run 

ragged, we can´t facilitate what their needs are”. (Milligan, 2001, s. 13) 

 

4.2 Yrkesutövning 

 

I sin yrkesutövning hanterades både känslor och beröring vilket ibland kunde leda till 

missförstånd och i vissa fall en anmälan till ansvarsnämnd. För att minska risken för detta 

hade den manliga sjuksköterskan utvecklat strategier för att skydda sig mot att detta skulle 

uppstå. Detta beskrivs under följande underrubriker; ”Fysisk beröring”, ”Att uppleva 

sårbarhet”, ”Att få sin sexualitet ifrågasatt” och ”Att utvecklande coping strategier” 

4.2.1 Fysisk beröring 

Manliga sjuksköterskors definition av beröring/intim omvårdnad innehöll både en fysisk och 

emotionell komponent. Största delen av dem beskrev det som ett intrång i den kvinnliga 

patientens personliga sfär. Det fysiska som t.ex. består av bad, av- och påklädning och 

toalettbesök. Den emotionella delen beskrevs som samtal om känslor, både sexuellt och icke 

sexuellt. Många manliga sjuksköterskor upplevde den emotionella delen som ett lika stort 

intrång som den fysiska delen (Inoue et al., 2006). Flertalet faktorer som påverkade 

omvårdnadsåtgärder med beröring var patientens ålder, hälsostatus och relationen till denne 

(Keogh & Gleeson, 2006). 

 

Manliga sjuksköterskor upplevde ofta obehag och förlägenhet vid intim omvårdnad av 

kvinnliga patienter när kvinnans kropp inte skyldes och då bröst och genitalier blottades. 

Trots professionalismen tyckte de manliga sjuksköterskorna att kvinnans nakenhet 

framkallade sexuella tankar (Inoue et al., 2006).  
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Att veta när det var säkert att beröra patienter avvägdes genom en noggrann bedömning i 

varje patientsituation. De flesta manliga sjuksköterskorna hade en gräns för vad som var 

passande och gick man över gränsen riskerade man att patienten skulle ta illa vid sig och 

tappa förtroendet för dem som sjuksköterskor. Denna gräns kunde vid akuta situationer brytas 

då omvårdnadsåtgärden var absolut nödvändig. De upplevde dock att beröra yngre människor 

var jobbigare, framförallt yngre manliga sjuksköterskor som vårdade yngre kvinnor i deras 

egen ålder (Evans, 2002). De flesta män kunde med självsäkerhet vårda äldre kvinnliga 

patienter. Manliga patienter uttryckte en tacksamhet över att få bli vårdade av manliga 

sjuksköterskor vid omvårdnad som t.ex. rakning, sängtvättning och annan intim omvårdnad 

(Whittock & Leonard, 2003). 

 

4.2.2 Att uppleva sårbarhet 

Manliga sjuksköterskor erfor sig vara sårbara i samband med intim omvårdnad vilket skapade 

oro framförallt när de arbetade självständigt. Att bygga upp tillit med patienten var den 

viktigaste strategin, särskilt om det var en kvinnlig patient. Detta gjordes genom 

kommunikation då man t.ex. presenterade sig ordentligt, frågade om lov och informativt 

förklarade vad som skulle ske. Vid intima omvårdnadsåtgärder var många av de manliga 

sjuksköterskorna mer varsamma och vaksamma för att inte missförstånd skulle uppstå och 

därmed riskera att bli anklagade eller anmälda för opassande beteende eller sexuella 

övergrepp (Evans, 2002; Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006). Att ge intim fysisk 

omvårdnad ansågs vara problematiskt oavsett patientens kön. Sådan omvårdnad med 

kvinnliga patienter gav risken att bli anklagad för tjänstefel på det heterosexuella planet och 

med manliga patienter var risken att bli anklagad för att vara homosexuell (Harding et al,. 

2008).  

4.2.3 Att få sin sexualitet ifrågasatt 

Enligt Whittock & Leonard (2003) hade en del manliga sjuksköterskor behovet att bekräfta 

sin sexuella läggning genom en slags förtäckt antydan, som t.ex. en antydan om ett befintligt 

heterosexuellt förhållande. 

 

En manlig sjuksköterska beskrev en händelse där en manlig patient med brutet ben behövde 

kissa och ringde på klockan, en manlig besökare som passerade och såg den manliga 

sjuksköterskan sade följande till patienten, ”You better watch out for them, you know what 

they are like” (Harding et al., 2008, s. 94). 

 

Manliga sjuksköterskor tyckte sig vara mer besvärade av att vårda yngre människor och 

särskilt tonåringar, då de möjligen hade fördomar om att manliga sjuksköterskor kunde vara 

homosexuella (Evans, 2002). 

 

En av deltagarna uttryckte ”It´s my word against theirs” (Evans, 2002, s. 444). En annan 

deltagare hade av fadern till en nyfödd pojke blivit anklagad för att ha antastat pojken när han 

sågs byta barnets blöja. Händelser som denna lämnade bestående intryck hos deltagarna vilket 

gjorde dem påminda om risken att röra patienterna på ett ”felaktigt” sätt (Evans, 2002). En del 

manliga sjuksköterskor upplevde att vid eventuella anklagelser på opassande beteende skulle 

nog deras kollegor troligen ta patientens parti (Harding et al., 2008).  
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4.2.4 Att utveckla coping strategier 

Många manliga sjuksköterskor hade utvecklat coping strategier för att skydda sig mot 

anklagelser i samband med intim omvårdnad. De såg till att ha med sig en kvinnlig kollega 

vid vissa typer av arbetsmoment som t.ex. intim beröring. Även delegering av 

omvårdnadsåtgärder som krävde beröring utfördes, detta för att skydda sig själv men även för 

att undvika eventuella obehag för patienten (Evans, 2002; Inoue et al., 2006; Keogh & 

Gleeson, 2006). En del modifierade också omvårdnadsåtgärderna för att minimera 

exponeringen av patienten och behovet av beröring i samband med intim omvårdnad (Evans, 

2002). 

 

Manliga sjuksköterskor frågade ofta patienten, om denne kunde tänka sig att bli vårdad av just 

en manlig sjuksköterska vid en omvårdnadsåtgärd. Att be om lov följdes också vanligtvis med 

en möjlighet till att överlåta åtgärden till en kvinnlig kollega. Att be en kvinnlig kollega om 

hjälp vid en väntad intim fysisk åtgärd var en vanlig coping strategi för att skydda sig mot 

anklagelser (Harding et al., 2008). Manliga sjuksköterskor inom psykiatrin undvek ofta 

beröring för att det inte skulle kunna uppstå misstolkningar. Detta var en medveten strategi 

(Keogh & Gleeson, 2006). 

 

Vid intim omvårdnad beskrev många manliga sjuksköterskor att de undertryckte sina känslor 

och bara koncentrerade sig på att få uppgiften gjord. De var av den uppfattningen att om de 

själva inte visade någon känsla i omvårdnadsåtgärden, skulle patienten inte heller känna 

något. En annan strategi var att skyla patienten så långt som möjligt för att visa att man inte är 

intresserad av patientens kropp. Detta gjordes för att ge patienten inre trygghet och användes 

av många manliga sjuksköterskor (Inoue et al., 2006).  

 

De manliga sjuksköterskorna tog inte illa vid sig om patienten nekade dem att utföra vissa 

omvårdnadsåtgärder. Många uppgav dock att de upplevde att det skedde på grund av en 

felaktig könsuppfattning och inte den professionella kunskapen (Harding et al., 2008). 

 

Humor och kamratskap var ett viktigt redskap för att få patienterna mer avslappnade och 

bekväma med manliga sjuksköterskor. Humor var ett bra sätt för att minska ångest hos 

patienter och för att göra mötet mellan patient och sjuksköterska mer lättsamt (Evans, 2002; 

Inoue et al., 2006). 

 

4.3 Yrkesutbildning 

 

Deltagarna uttryckte en bristande vägledning i hur man utförde intim omvårdnad på ett 

oklanderligt sätt (Harding et al., 2008). I studien av Inoue et al., (2006) definierade de 

manliga sjuksköterskorna intim omvårdnad som: 

 
Participants offered definitions of intimate care that included both emotional and physical components. 

They all included a traditional definition of intimate care similar to that found in the literature: removal 

of some part of a woman client’s clothing and a procedure that involved touching her genital area 

during care delivery (s. 562). 
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En av deltagarna i studien beskrev även intim omvårdnad som: ”The patient obviously 

involves being naked. There is an element of nakedness associated with the [intimate] care. 

For example, these are mainly washing, showering and dressing” (Inoue et al., 2006, s. 562). 

Kunskapen om intim omvårdnad var något man fick lära sig i yrket då det under 

sjuksköterskeutbildningen oftast gicks igenom väldigt hastigt och att träna på dockor kändes 

orealistiskt. Att lära sig hur man utvecklar strategier för att skydda sig mot anklagelser var 

något man saknade framförallt under utbildningstiden (Harding et al., 2008). Behovet att 

belysa genderspecifika problem och känsliga ämnen under sjuksköterskeutbildningen ansågs 

vara mycket viktigt framförallt bland de yngre deltagarna (Whittock & Leonard, 2003). Under 

utbildningen till sjusköterska lades inte så stor tonvikt på fysisk beröring som 

omvårdnadsåtgärd. Beröring behandlades inte som ett separat ämne men diskuterades för att 

öka medvetenheten. Fysisk beröring blev något som de lärde sig av erfarna kollegor i 

arbetslivet (Keogh & Gleeson, 2006). 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

En av de erfarenheter som den manliga sjuksköterskan fått i sin yrkesroll var att de inte 

ansågs höra hemma i vården. Arbetsuppgifterna anpassades ofta efter behovet av styrka och 

auktoritet och man fick kämpa mot fördomarna om att manliga sjuksköterskor var 

homosexuella. Män och kvinnors sätt att vårda ansågs skilja sig åt men att männen kunde vara 

lika omsorgsfulla. Som manlig sjuksköterska förväntades man inte visa känslor och ibland 

kunde man känna sig kränkt av de kvinnliga sjuksköterskorna. Vid intim omvårdnad kunde 

den manliga sjuksköterskan uppleva obehag och förlägenhet. Den mest framträdande 

svårigheten var den fysiska beröringen av patienten. I sin yrkesutövning fanns en risk för 

sexuella anklagelser. Gränssättning och bedömning av patientsituationer avgjorde om det var 

okay att vårda patienten utan risk för anklagelser. Genom kommunikation med patienten 

byggdes tillit. Erfarenheten av att bli ansedd som homosexuell skapade ett behov av att 

framhäva sin heterosexualitet. Coping strategier utvecklades för att öka sin egen säkerhet för 

att inte riskera att bli anmäld för sexuella anklagelser. De manliga sjuksköterskorna påtalade 

brister i sin yrkesutbildning. Bristerna gällde framförallt i hur man gav fysisk beröring (intim 

omvårdnad) på ett sätt som inte riskerade att feltolkas samt strategier hur man skulle hantera 

svåra situationer i samband med omvårdnad av både kvinnor och män. Det ansågs även finnas 

brister i handledning och stöttning från kollegor på arbetsplatsen. 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Utifrån frågeställning och syfte identifierades de meningsbärande orden; erfarenhet, yrkesroll 

och manlig sjuksköterska. De engelska sökorden togs fram genom ämnesordlistorna från 

respektive databas där sökning gjorts. Dessa är Cinahl Headings i databasen Cinahl, MeSH i 

Medline samt Thesaurus i Psycinfo. Sökord som framkom var; male, nurse, role och 

experience. 

 

Till resultatet i vår studie användes databaserna Cinahl och Medline. Dessa är relevanta för 

vår studie då de är stora omvårdnadsdatabaser. Sökningar gjordes även i Psycinfo som är en 

databas som innefattar psykologi och beteendevetenskap. Provsökning gjordes också i 

Swemed+ som innehåller nordiska artiklar inom Hälso- och sjukvård men där sökresultatet 

inte gav några relevanta träffar (Forsberg & Wengström, 2008). 
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I Cinahl blev huvudsökorden ”Nurses, male”, ”Nursing role” samt ”Experience” och i 

Medline ”Nurses, male”, ”Nurse´s role” och ”Experience”. 

I Psycinfo gjordes sökningarna först med hjälp av databasens ämnesord som motsvarade 

syftet, dessa var; male caregivers, experience, nursing, gender och roles. Denna sökning gav 

inga träffar som motsvarade vårt syfte och därför provades sökorden från Cinahl och Medline 

vilket gav ett bättre resultat. Trots denna förändring av sökorden blev endast en artikel från 

Psycinfo inkluderad i studien. En sökning med andra sökord kan leda till att fler artiklar 

påträffas och som skulle kunnat inkluderas i studien. 

 

Vid sökning i samtliga databaser provades olika sökkombinationer med booleska operatorerna 

”AND” och ”OR” för att fånga upp artiklar som belyste ämnet (Forsberg & Wengström, 

2008), se Bilaga 1. Andra sökord som provats och exkluderats; men, professional role, 

working role. 

 

Valet att begränsa sökningarna till artiklar mellan 2000-2012 gjordes för att få fram 

tillräckligt med artiklar till studien. En kortare tidsperiod skulle därmed ge färre artiklar till 

resultatet vilket i sin tur skulle kunna ha påverkat studiens resultat. 

 

Artiklar som enbart handlade om studenter exkluderades då vi främst ville ha med 

färdigutbildade sjuksköterskor i studien. 

 

Sju av de åtta inkluderade artiklarna angav att de gjort etiska överväganden och/eller fått 

tillstånd från en etisk kommitté. I artikel av Whittock & Leonard (2003) saknades denna 

information vilket kan bero på att det var en pågående pilotstudie. Studien diskuterades 

mellan författarna som inte såg något etiskt hinder att inkludera artikeln studien. 

 

Endast en av artiklarna nämner ett bortfall i sin studie. Om det förekommit bortfall i de andra 

inkluderade studierna utan att de redovisats kan det ha påverkat den här studiens resultat 

negativt. 

 

Författarna upplevde svårigheter med att bedöma artiklarnas kvalité (låg, medel och hög) 

utifrån Forsberg & Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar. Därför gjordes 

ytterligare en granskning enligt Willman et al. (2011) som tydligare beskrev detta. 

 

Studien av Whittock & Leonard (2003) var en pilotstudie som inte var färdiganalyserad. 

Författarna till denna litteraturstudie valde ändå att inkludera den. Beslutet att inkludera 

artikeln grundades på att det var ett stort antal deltagare (42), mer än hälften (70 %) av 

analyserna var gjorda, inga bortfall av deltagare, att studien bedöms som trovärdig av 

författarna och att resultatet uppfattas ge en god fingervisning om de teman som framkommit. 

Den kvalitetsgranskning som gjordes gav studien ett medelvärde, men som författarna tror 

skulle få ett högt kvalitativt värde när studien är klar. 

 

Som analysmetod för studien valdes innehållsanalys utifrån Forsberg &Wengström (2008) 

med undantaget att utveckla teorier och modeller. Detta för att vårt syfte endast var att 

beskriva manliga sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsarbetet. Om en annan 

analysmetod använts skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. 

 

 

 



 

17 
 

Den litteratur som analyserats anser författarna vara relevant för syftet men resultatet kan inte 

anses som generaliserbart. Endast en av studierna är ifrån Sverige vilket gör att det inte går att 

dra någon slutsats om svenska manliga sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsarbetet 

eftersom kulturella skillnader och andra normer som finns i respektive land kan ha påverkat 

resultaten. 

 

En brist i studien var att inga kvantitativa artiklar finns med. Detta på grund av att inga sådana 

framkommit i sökningarna. Kvantitativa artiklar skulle kunna förtydliga hur vanligt 

förekommande de olika erfarenheterna i studien är. 

 

I några studier diskuterades möjligheten till bias då deltagaren och intervjuaren inte var av 

samma kön. Med detta syftar man till att svaren kunnat skilja sig åt beroende på om 

intervjuaren var man eller kvinna.  

 

Författarna har sinsemellan diskuterat om det under studiens gång funnits risk för bias genom 

att själva ha påverkat resultatet, detta utan att själva kunnat finna något som tyder på att något 

sådant skulle skett. Men en öppenhet bör finnas för att någon form av bias skulle kunnat ha 

skett då båda författarna är av det manliga könet med olika yrkes- och arbetslivserfarenhet 

inom vården som undersköterska. Författarna har försökt att objektivt analysera artiklarna och 

sätta sin förförståelse åt sidan. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Under analysen upptäckte författarna att samtliga artiklar genomsyrades av ett starkt 

genusperspektiv vilket inte var författarnas tanke med litteraturstudien. Därför är inte gender 

med som sökord vid artikelsökningen. 

 

I resultatet valde författarna att använda citat från artiklarna då dessa ansågs styrka resultatet. 

Att inte översätta citaten till svenska övervägdes med motivationen att citatet skulle förlora 

innebörden av den beskriva erfarenheten som den manliga sjuksköterskan uttryckt.  

 

Yrkesrollen 
 

De beskrivningar i artiklarna som görs om mannen handlar många gånger om den fysiska 

kroppens betydelse i form av beskyddare, lyftkran och auktoritet. Flertalet artiklar beskrev 

mannens fysiska styrka och att det fanns förutfattade meningar om vilka arbetsuppgifter män 

skulle utföra. Detta är också något som författare till denna litteraturstudie upplevt i 

vårdarbetet, att det finns förväntningar att man som man ofta ska göra det fysiskt mer 

krävande arbetet. Dock tror inte studiens författare att det är ett hinder för män att göra dessa 

arbeten, även om det kan upplevas tufft ibland. Även om det kan vara en gammal tanke att 

vara ridderlig, så tycker författarna till denna studie att det finns en stor portion sanning i det. 

Det ger många gånger arbetstillfredsställelse, vare sig man hjälper kollegor eller arbetar 

självständigt. Den rådande genusordning som finns i samhället idag är enligt (Strömberg, 

2010) tydlig i olika arbeten och arbetsuppgifter. Inom sjukvården är femininiteten och 

maskuliniteten också påtaglig. 
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Genusordningen i samhället och inom sjukvården måste också beaktas i acceptansen för den 

manliga sjuksköterskan. Författarna tycker att den beskrivning som finns om traditionella 

uppfattningar om män i sjukvården börjar suddas ut ordentligt. Endast en av artiklarna 

uttryckte detta ordagrant, att män inte skulle sköta kvinnor. Författarnas gemensamma 

uppfattning om kollegors inställning till män i vården är i överlag att de är mycket 

uppskattade. Idag är det möjligen den sanning som finns, men om man ser tillbaka 10-20 år 

kanske det fanns en större betydande traditionell uppfattning om män i vården. Av de artiklar 

som bearbetats var endast en studie gjord i Sverige och den gjordes på en psykiatrisk 

avdelning. Studiens författare anser att det kan finnas stora variationer i acceptans beroende 

på vilken typ av vårdavdelning man arbetar, och framförallt i vilket land, då författarna tycker 

att det borde finnas kulturella skillnader avseendet acceptans. I Sverige finns möjligtvis en 

öppnare syn på män i vården jämfört med t.ex. England eller annat europeiskt land. Enligt 

Leininger (2002) är det i dagsläget en utmaning för sjuksköterskor och andra vårdprofessioner 

att tänka och agera med ett globalt perspektiv eftersom de kan möta och hjälpa människor från 

stort sett hela världen. Sjuksköterskan ska kunna hjälpa människor från olika kulturer och 

medföljande uppfattningar som livsstil, värderingar och tro. Detta tycker studiens författare 

kan knytas till vårdkulturen i sig, att kvinnor i vården har sin egen kultur. 

 

Ingen av artiklarna behandlar heller vilken kulturell bakgrund de manliga sjuksköterskorna 

eller patienterna har och vilken påverkan det kunde ha haft för att bli accepterad i vården som 

manlig sjuksköterska. Det utanförskap som beskrivs finns möjligtvis kvar i viss mån. Att man 

kallar sjuksköterskan för ”syrra” är ett könskodat uttryck som har normaliserats och idag 

anses det inte vara en anledning till utanförskap. Det engelska språket använder sig av ordet 

Nurse och det är inte könskodat, vilket leder till att problem i användet av ”syrra” inte 

förekommer (Dufwa, 2004). I förhållandet manlig sjuksköterska och manlig patient kan det 

finnas oskrivna regler som beskrivs i en artikel om att män inte tvättar en annan mans rygg. 

Författarna har själva upplevt vilken lättnad det kan vara för en manlig patient att bli vårdad 

av manlig personal.  

 

Många manliga sjuksköterskor beskrev att de inte visade känslor inför kollegor. Det kan ha att 

göra med den bild som finns av mannen, att en man som beskyddare och försörjare inte ska 

bete sig som en ”mjukis”. Det är enligt Buijssen (1998) sjuksköterskors upplevelse att de inte 

får tillräckligt med stöd av sin sociala omgivning efter att ha varit med om en upprörande 

händelse. Deras omgivning vill inte ta del av det skedda eller efterdyningarna av det. 

Författarna tolkar detta som att Buijssen beskriver sjuksköterskor generellt och faktum är att 

det dominerande antalet sjuksköterskor är kvinnor. Det är möjligen ännu svårare att visa sina 

känslor när man redan är en minoritet i en yrkeskår, vilket säkert påverkar inkapslingen av 

känslor ännu mer hos den manliga sjuksköterskan. 

 

Beroende på hur svag eller stark könsidentitet man har, varierar naturligtvis utfallet i att få 

bekräfta sin sexuella läggning, anser författarna till studien. 

Det är eller har varit motsägelsefullt att arbeta som man i en kvinnodominerad yrkeskår och 

kanske inte ansetts så maskulint som andra traditionella ”manliga” arbeten. Det verkar finnas 

en medvetenhet även bland manliga sjuksköterskor, att en manlig sjuksköterska enligt 

folkmun är mer feminin än andra män eller rent av homosexuell.  
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Yrkesutövning 
 

Fysisk beröring var det mest framträdande ämnet i artiklarnas resultat. Det kan bero på att det 

krävs en fingertoppskänsla för att kunna hitta en balans mellan vad som är accepterat och inte, 

framförallt i samband med intim omvårdnad. Som man och sjuksköterska upplevde man sig 

sårbar i samband med fysisk beröring vilket ibland kunde resultera att man fick sin sexualitet 

ifrågasatt. För att kunna hantera svårigheterna utvecklade man coping strategier. Innebörden 

av ordet Intim (SAOL, 2006, s.391) beskrivs som: privat; nära; hemtrevlig; intimt umgänge 

samlag.   

 

Enligt Baggens & Sandén (2009) är beröring och intimitet nära kopplade till varandra, detta 

gäller alla kulturer. Ordet beröra (SAOL, 2006, s.73) betyder: vidröra; behandla; påverka. 

Igenom hela livet är behovet av beröring det fundamentala. Att tillåtas beröra andra omfattas 

av oskrivna regler. Man kan enligt Baggens & Sandén (2009) skilja på nödvändig och icke 

nödvändig beröring. Beröring används ofta i vården i samband med omvårdnadsåtgärder. 

Författarna tror att det är när patienten upplever beröringen som icke nödvändig som risken 

för anmälan är stor då den kan misstolkas. De manliga sjuksköterskorna beskrev beröring som 

ett intrång i patientens personliga sfär. Den beskrivning som finns i resultatet om att manliga 

sjuksköterskor gjorde en bedömning i varje patientsituation när det gällde intim omvårdnad, 

styrdes till viss del av samhällets värderingar och den rådande genusordning som finns. Denna 

bedömning avvägdes noga för att inte riskera att bli anmäld för opassande beteende eller 

sexuella övergrepp vilket många av de manliga sjuksköterskorna var rädda för.  

 

Upplevelsen av sårbarhet var något som de flesta manliga sjuksköterskor beskrev i samband 

med intim omvårdnad och framförallt intim omvårdnad av kvinnliga patienter. Det man ansåg 

viktigt var att bygga upp patientens tillit till den manliga sjuksköterskan. Denna strategi 

byggde på kommunikation. Att själva fråga patienten om det var okay om de fick hjälpa 

patienten var något man föredrog. Det upplevdes som en kränkning när kvinnliga kollegor 

frågade patienten om den manliga sjuksköterskan fick lov att utföra omvårdnadsåtgärden. 

Föreställningar om kvinnors anknytning till omsorgsarbete kan vara en social konstruktion 

enligt (Eriksson, 2010) som gör att kvinnor känner en ”naturlighet” i att utföra intim 

omvårdnad och att männen känner det motsatta. Detta tror författarna skulle kunna vara en av 

förklaringarna till varför en del kvinnliga sjuksköterskor omedvetet kränker den manliga 

sjuksköterskan, oftast med tanken om att vara snäll och hjälpsam i det kollegiala samarbetet. 

Kommunikation beskrivs av Baggens & Sandén (2010) som grundläggande. Kommunikation 

kan delas in i verbal och icke verbal, och innebär ett utbyte av signaler som tolkas av 

individen. En icke verbal signal kan bestå av en kroppslig handling, som t.ex. att ta på 

patienten. Detta kan uppfattas och tolkas på olika sätt. När ord inte räcker till kan den 

kroppsliga kommunikationen ge möjlighet till närhet. Med detta tror författarna att en fysisk 

beröring i kombination med brister i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska kan 

vara en stor bidragande orsak till anmälningar då tolkningsföreträde ligger hos patienten. 

 

Den förutfattade meningen om att den manliga sjuksköterskan har en stämpel på sig att vara 

homosexuell påverkar säkert i vissa fall en del manliga sjuksköterskor som därför kan ha 

behov av att bekräfta sin heterosexualitet. I en av artiklarna beskrevs det att vissa manliga 

sjuksköterskor hade en förtäckt antydan på sin heterosexualitet. Detta genom att prata om 

familj och familjekonstellationer som exempel för att täcka upp mot eventuella förutfattade 

meningar. Enligt Hulter (2009) är sexualitet en viktig del som följer en genom hela livet och 

består av kön, intimitet, könsidentitet, könsroll och reproduktion. 
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För att skydda sig från anklagelser i samband med intim omvårdnad hade flera av de manliga 

sjuksköterskorna utvecklat coping strategier. Den största rädslan gällde anklagelser för 

sexuella trakasserier och opassande beteende. En av strategierna var att skyla patienten så 

långt som det var möjligt, syftet var att visa att man inte var intresserad av patientens kropp 

samt att ge trygghet.  

 

Artiklarna och resultatet i denna studie visar enligt författarna att de manliga sjuksköterskorna 

arbetar med fokus på patienten i centrum. Inte minst när det gäller respekt för patientens 

integritet vilket åligger sjuksköterskorna enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763). Respekt för patienten är också något som nämns i ICN´s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). 

 

En del modifierade omvårdnadsåtgärderna och andra delegerade bort uppgifter som innebar 

beröring som skulle kunna misstolkas, syftet var att skydda sig själv men visar även på att 

olika etiska principer tillämpats. Dessa är handlingsetik och relationsetik. Med handlingsetik 

innebär främst att man väljer mellan olika möjliga handlingar, relationsetik handlar om 

upprättande och vidmakthållande av goda relationer Ternestedt & Norberg (2009). Att kunna 

välja vad som är rätt och vad som är fel kräver en kritisk reflektion och analys enligt Öresland 

& Lützén (2009) och handlar om omvårdnadsetik. Detta anser författarna visar på att den 

manliga sjuksköterskan arbetar mycket professionellt genom att värna om patientens 

autonomi, värdighet och respekt. Ternestedt & Norberg (2009) skriver om patienten som en 

person med mänskliga rättigheter vars rättighet är att få upprätthålla sin värdighet och få sin 

autonomi respekterad. Patientens identitet och självrespekt är beroende av hur olika 

omvårdnadshandlingar utförs och hur vårdaren förhåller sig till patienten. 

 

Att bli nekad att utföra vissa omvårdnadsåtgärder trodde man var på grund av en felaktig 

könsuppfattning och inte den kunskap man hade. I litteraturen kan man läsa om jämlikhet och 

jämställdhet som utgår från sjukvårdslagen (Määttä & Öresland, 2009) och verkar mest syfta 

på hur sjukvårdspersonal skall arbeta gentemot patienterna och inom personalgrupperna. Inget 

nämns om att patienterna skall sträva efter att jämställa manliga och kvinnliga sjuksköterskor. 

Detta förklarar Snellman (2009) med att jämlikhet inte existerar i vårdande relationer. 

Genusperspektiv i vårdrelation diskuteras inte i litteraturen som författarna läst. 

 

Att bli nekad att utföra uppgifter bara för att man är en manlig sjuksköterska kan betraktas 

som diskriminering vilket även nämns i två artiklar. I den första artikeln av Harding et al., 

(2008) säger man att det finns en tro att kvinnliga patienter har rätten att neka vård baserad på 

kön, men att patienten nekar en vårdgivare baserat på rastillhörighet anses som 

diskriminering. Den manliga sjuksköterskans beröring gav mer oro/obehag än beröring från 

en läkare, då läkarens beröring har blivit normaliserad. I den andra artikeln av Inoue et al., 

(2006) framkommer att den allmänna uppfattningen (belief=tro) kan ha en signifikant 

påverkan på manliga sjuksköterskors förmåga att utföra intim omvårdnad och stödjer fynden 

att manliga sjuksköterskor fortfarande diskrimineras. Diskrimineringen sker inom 

professionen, där omvårdnad fortfarande anses som ett kvinnligt yrke. Detta har yttrat sig i 

dess historia, språk, utbildning och verksamhet.  

 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är till för att främja lika rättigheter och möjligheter, 

motverka diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  
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För att underlätta kontakten med patienterna använde man sig bland annat av humor för att 

kommunicera och genom detta bygga upp en relation. Syftet var att patienten skulle känna sig 

avslappnad och bekväm med den manliga sjuksköterskan.  

Det här tror vi författare kan vara ett sätt att få patienten delaktig i omvårdnaden och lättare 

acceptera den manliga sjuksköterskan. Denna teori stärks av Eldh (2009) som menar att 

delaktigheten skapas genom en relation mellan patienten och sjuksköterskan. För att nå målet 

för delaktighet måste sjuksköterskan ha kunskap, bidra till kunskapsuppbyggnad, ha förmåga 

att lyssna samt förmågan att förmedla information. 

 

Yrkesutbildning 
 

Behovet av utbildning där man belyser genderspecifika problem och känsliga ämnen var 

något som nämndes i flera av artiklarna. Detta redan under grundutbildningen för att få en 

vägledning i hur man utför intim omvårdnad och för att vara mer förberedd då man kommer 

ut i arbetslivet. Deltagarna upplevde att den genomgång av intim omvårdnad som man fick 

under sin utbildning kändes orealistisk, gicks igenom väldigt fort och att man inte lade så stor 

tonvikt på fysisk beröring. Utbildning efterlystes framförallt av de yngre studiedeltagarna. 

För att kunna skydda sig mot anklagelser i samband med intim omvårdnad önskade man lära 

sig olika förebyggande strategier. 

Det här är något som även vi som författare i efterhand kommit på saknats i vår utbildning, 

men kan se fördelen med att ha tidigare yrkes- och livserfarenhet som en trygg grund i mötet 

med andra människor som exempelvis patienter och framförallt vid intim omvårdnad. I 

studentlitteraturen kan man läsa följande; ”Vidare kommer inte något resonemang att föras 

kring vårdrelationens genusperspektiv” (Snellman, 2009, s. 378), vilket får oss som författare 

att undra varför inte dessa väsentliga frågor tas upp i litteraturen. 

 

Författarna ifrågasätter också varför vårdvetenskapen förhåller sig till ”gammal” kunskap, när 

det finns nyare kunskap i ämnet genus. Det ställs krav på oss som studenter att vara kritiskt 

granskande och kunna söka oss till fungerande och trovärdiga resultat. Detta anser författarna 

till den här studien vara dubbelmoral. För att kunna ta fram relevant utbildningsmaterial krävs 

det att det sker forskning med en förnyad kunskapsbas för att kunna belysa de problem 

författarna tolkat i studiens resultat. Författarna menar att den kunskapsnivå som många 

forskare har idag verkar vara gammal vilket gör att de problem som existerar inte lyfts fram. 

Idéer och föreställningar om kroppen är enligt Smirthwaite (2010) genusforskarnas största 

intresseområde och kroppen allena anses ointressant. Författarna till denna studie anser att det 

verkar finnas en oenighet om vilket vetenskapsområde som har rätt i frågan gällande genus, 

det finns alltså en konflikt mellan de vetenskapliga parterna. Det som enligt Smirthwaite 

(2010), kan vara en förklarande orsak till att kvinnliga forskare avvisade genusbegreppet var 

sammandrabbningen i ”Science Wars” under 1990-talet. Vilket innebär att forskarna inom 

vårdvetenskapen och genusvetenskapen inte är överens om hur man ska se på genus. Detta 

lyfte och gjorde motsättningarna offentliga och existerar ännu i dagsläget inom akademiernas 

väggar. Som nämnts tidigare i studien enligt Jorfeldt (2010) finns det stora 

utvecklingsmöjligheter för vetenskapsområdena. Författarna till denna här studien ställer sig 

frågande, om det är den gamla kvarlevan från ”Science Wars” som fortfarande hindrar 

vårdvetenskapens utveckling av genusbegreppet? 
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I förhållandet mellan patient och sjuksköterska är det väsentligt enligt Tingström (2009) att en 

inventering av bådas kunskapsbehov och existerande färdigheter görs. Om de flesta 

deltagarna i artiklarna upplever att de har fått en för mager utbildning i genderspecifika 

problem, så är det ju inget som de kan tillgodoräkna som existerande färdighet och därför blir 

det ett behov. Ett behov av kunskap som eventuellt får läras in i det direkta yrkeslivet. Detta 

kan medföra en del ”krockar” mellan parterna innan sjuksköterskan bemästrat eller lärt sig 

hantera situationer som uppstår i yrkeslivet. 

6. KONKLUSION OCH IMPLIKATION  

 

Sjuksköterskeyrket är i Sverige kvinnodominerat och männen består endast runt 11-12 %. 

Kulturella skillnader påverkar inte bara patienter och personalens syn på den manliga 

sjuksköterskan utan även samhällets syn. Att arbeta som manlig sjuksköterska innebär att man 

ställas inför fler etiska dilemman än sina kvinnliga kollegor. Det finns ett tydligt behov av att i 

sjuksköterskeutbildningen avsätta tid för diskussion och reflektion över hur både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor upplever omvårdnadsarbetet samt vilka svårigheter som kan uppstå 

och hur man både kan hantera och förebygga situationer som kan upplevas som svåra.   

Enligt studien av Inoue et al., (2006) slutar fyra gånger fler män än kvinnor sin karriär som 

sjuksköterska inom de närmaste fyra åren efter sin examination. Som författare till denna 

studie dyker flera frågor upp; Vad kan orsaken till detta vara? Kan de brister som nämns ovan 

vara en bidragande faktor? Är det även så i Sverige? 

 

Det finns behov av mer forskning om manliga sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, 

framförallt fler svenska studier och inom olika yrkesområden för att se om det skiljer sig från 

utländska studier. Resultaten från fler svenska studier kan sedan användas för att skapa ett 

utbildningsmaterial eller ligga som grund för diskussion om den manliga sjuksköterskan vid 

sjuksköterskeutbildningarna. Önskvärt är både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få 

ett så brett och vältäckande underlag för att skapa ett relevant utbildningsmaterial. 

 

Det finns ett behov av samarbete mellan de olika forskningsinriktningarna i större 

utsträckning än vad det gör idag vilket skulle gynna både vårdvetenskapen och 

genusvetenskapen. 

 

Denna studie synliggör och skapar förhoppningsvis en förståelse av hur manliga 

sjuksköterskor kan uppleva omvårdnadsarbetet. Studien kan också vara till nytta för 

sjuksköterskestudenter, blivande studenter och redan verksamma sjuksköterskor. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
1(8) 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, år, 

Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

 
Evans, J.A. 

(2002). Cautious 

caregivers: 

gender 

stereotypes and 

the sexualization 

of men nurses´ 

touch. Journal of 

Advanced 

Nursing, 40(4), 

441-448.  

 

 

Nova Scotia 

Canada 

 

 

 

 

 
Att utforska 

manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

genusförhållandet 

som skapar olika 

erfarenheter för 

män och kvinnor 

inom samma 

profession. 

 
Design: Kvalitativ 

 

Urvalsförfarande: Bekvämlighet 

och snöbollsurval 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju 

Analysmetod: Tematisk 

 

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

Åtta manliga sjuksköterskor med en 

ålder mellan 25-55 år och med 

mellan 7 till 32 års yrkeserfarenhet 

och med erfarenhet inom 

kommunal hälsovård, psykiatrisk 

vård, medicinsk och kirurgisk vård 

samt allmän omvårdnad. 

 
Styrkor: Antalet 

deltagare bedöms 

som tillräckliga. 

 

Svagheter: 

intervjuerna kan 

ha påverkats av 

att intervjuaren 

var av motsatt 

kön. 

 

 

Studien bedöms 

som tillförlitlig 

och trovärdig. 

 

Kvalité MEDEL 

 

 

 
Deltagarna uppgav att vikten att få bekräftelse för sin 

omvårdnad, för egenskaper som medkänsla, empati och 

ärlighet. De upplevde också att humor och kamratskap 

var något viktigt i omvårdnaden, för att hjälpa patienter 

att slappna av mer med manliga sjuksköterskor. 

 

Beröring av patienter upplevdes av deltagarna som något 

svårt. Särskilt med kvinnliga patienter, då missförstånd 

och misstolkningar kunde leda till anklagelser som 

opassande beteende eller sexuellt ofredande. Många 

deltagare upplevde sig mycket sårbara. 

 

Mest obehag upplevdes av deltagarna vid beröring av 

yngre kvinnor.  Deltagarna önskade att bygga upp ett 

förtroende innan man berörde någon och allra helst med 

kvinnor. Strategier till att undvika anklagelser var att 

delegera uppgifter som intimberöring av kvinnor, 

modifierandet av vissa arbetsmoment samt att se till att 

man hade någon med sig vid utförandet. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, år, 

Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

 
Evans, J.A. 

(2004). Bodies 

Matter: Men, 

Masculinity, and 

the gendered 

Division of 

Labour in 

Nursing. Journal 

of Occupational 

Science, 11(1), 

14-22.  

 

 

Nova Scotia 

Canada 

 

 

 

 
Undersöka mäns 

erfarenheter i 

omvårdnad och 

genusrelationer 

som skapar 

olika 

erfarenheter för 

båda könen 

inom samma 

profession. 

 
Design: Kvalitativ 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval 

Datainsamling: Två 

semistrukturerande 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

Inklusionskriterier: - 

Exklusionskriterier: - 

 

 

Deltagare: 

Åtta manliga 

sjuksköterskor. 

 
Styrkor: Fynd styrks 

av deltagarnas citat. 

 

Svagheter: Studiens 

svaghet är att metod 

delen ej framgår 

tydligt. 

 

Trots detta bedöms 

studien som 

tillförlitlig och 

trovärdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalité MEDEL 

 

 
Deltagarna upplevde förväntningar att utföra sysslor som kräver 

fysisk styrka. För vissa deltagare var detta en börda.  

 

Deltagarna uppgav att de blivit tilldelade patienter där behovet 

av maskulinitet och styrka behövdes. Vissa deltagare upplevde 

att de blivit tilldelade manliga patienter p.g.a. äldre kvinnliga 

sjuksköterskors traditionella syn på män inte ska intimvårda 

kvinnor. 

 

Positiva upplevelser av styrka beskrivs av deltagarna som att 

kunna göra många sysslor på egen hand, samt att man kan hjälpa 

kollegor med tunga lyft. Att skona kollegor med att få ta de 

tunga delarna av arbetet uppskattas och ger tillfredsställelse.  

 

Vissa beskrev en känsla av att vara uppskattade av 

sjukvårdspersonal samt kvinnliga kollegor framförallt vid 

hotfulla situationer. För andra gav detta även en känsla av 

börda/stress av att vara den man litade till i t.ex. våldsamma 

situationer. Deltagarna upplevde också att det inte alltid var den 

bästa lösningen i sådana situationer för att det samtidigt 

underminerade deras ställning som vårdande/omtänksamma 

sjuksköterskor. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, år, 

Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Harding, T., 

North, N. & 

Perkins, R. 

(2008). 

Sexualizing 

Men´s Touch: 

Male Nurses and 

the Use of 

Intimate Touch 

in Clinical 

Practice. 

Research and 

Theory for 

Nursing 

Practice: An 

International 

Journal, 22(2) 

88-102 

 

 

Nya Zeeland 

 

 

 
Undersöka 

manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

intim fysisk 

vård. 

 
Design: Kvalitativ 

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

Datainsamling: Djupgående 

Intervjuer. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Inklusionskriterier:  

A. Manliga sjusköterskor som 

var anställda inom 

sjukvården på Nya 

Zeeland. 

B. Manliga 

sjuksköterskestudenter 

som har formell 

sjuksköterskeutbildning. 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 18 deltagare varav 1 

var under pågående utbildning 

till sjuksköterska. 

Fyra av deltagarna var 

involverad i 

högskoleutbildningen. 

Styrkor: Stort antal deltagare. 

 

Svagheter:  

En svaghet kan vara att en av 

deltagarna var under pågående 

utbildning till sjuksköterska men 

påverkar troligen inte studiens 

resultat. Fyra av deltagarna 

arbetade som lärare vid 

högskola, men valdes ut till 

studien då de hade lång 

erfarenhet inom vården. Detta 

tror vi inte heller påverkar 

studiens resultat. 

 

Trots att man drygat ut antalet 

deltagare med en student och 

fyra lärare för att man inte skulle 

kunna peka ut eller identifiera 

deltagarna då de är så få anser vi 

ändå att studien är trovärdig och 

tillförlitlighet. 

 

Kvalité MEDEL 

 

 

 

 

 

 
Deltagarna mötte motstånd från båda könen. 

Deltagarna accepterade det som patientens 

rättigheter och brydde sig in generellt över nekandet 

att vårda. Deltagarna upplevde många gånger att det 

var bundet till könsroller mer än till det 

professionella handlaget. 

 

Deltagarna upplevde sig sårbara vid beröring av 

patienter oavsett kön. Riskerna i arbetet med båda 

könen kan leda till anklagelser. Med kvinnor som 

sexuellt opassande och med män som att deltagarna 

är homosexuellt lagda. Deltagarna upplevde också 

att kollegor med större sannolikhet skulle tro på 

anklagaren än den anklagade i fallet med sexuellt 

opassande beteende. 

 

Deltagarna hade en del strategier för att försäkra sig 

och kommunikation var den största komponenten. 

Andra strategier var att be kvinnliga kollegor om 

hjälp. 

 

Flertalet deltagare uttryckte brist i hjälp/utbildning 

från lärosätena i att använda beröring intimt eller 

utvecklandet av strategier i att skydda sig själv. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, år, 

Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

 
Inoue, 

Mchapman., 

Chapman, R., 

Wynaden, D.  

(2006).  Male 

nurse´s 

experiences of 

providing 

intimate care for 

women clients. 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 55(5), 

559-567. 

 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforska och 

beskriva 

manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

intimvård med 

kvinnliga 

patienter. 

 
Design: Kvalitativ 

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

Datainsamling: 

Semistrukturerande intervjuer. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Inklusionskriterier: Manliga 

sjuksköterskor med mer än 

fem års arbetserfarenhet och 

erfarenhet av intimvård av 

kvinnor. 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

12 manliga sjuksköterskor 

deltog. Ålder 25-55 år. 

 
Styrkor: många deltagare. 

 

Svagheter: är att det inte nämns 

om någon tillfrågad tackat nej 

till att delta samt eventuell orsak 

till detta. 

 

En annan svaghet kan vara att 

intervjuarna var av det motsatta 

könet vilket kan resultera i att 

får förskönade svar. 

 

Trots detta upplevs studien 

tillförlitlig och trovärdig. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalité HÖG 

 

 

 

 

 

 
Deltagarna definierar intimvård för kvinnor med 

både emotionella och fysiska komponenter.  

Det fysiska beskrivs som kontakten med kvinnans 

fysiska kropp och genitalia. Det emotionella 

beskrivs som samtal om mer emotionellt betonade 

ämnen som t.ex. sexuella frågor. Dessa beskrevs 

som intrång och skapade förlägenhet hos både 

deltagaren och den kvinnliga patienten. 

 

Deltagarna upplevde könsskillnader vid intimvård 

av kvinnor. Erfarenheter av hur könsskillnader 

gjorde sig påminda samt den kamp man haft mot 

stereotypen av män i ett kvinnoyrke. 

Upplevelse av obehag, förlägenhet och svårigheter 

vid intimvård och kvinnors nakenhet. Trots 

professionellt bemötande upplevdes nakenhet ha en 

sexuell betydelsenyans. Dessa erfarenheter 

upplevdes oftast starkare i vård med yngre kvinnor. 

 

Strategier som användes av deltagarna vid intimvård 

var att kunna kontrollera känslor, att kunna försvara 

sig mot anklagelser, kunna mildra upplevelser av 

situationen för sig själv och patient genom att bryta 

isen. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, år, 

Land   

Syfte Metod Värdering Resultat  

 
Keogh, B & 

Gleeson, M. 

(2006). Caring 

for female 

patients: The 

experiences of 

male nurses. 

British Journal 

Of Nursing, 

15(21), 1172-

1175.  

 

 

Irland 

 

 

 
Beskriva 

manliga 

sjusköterskors 

erfarenheter i 

omvårdnad av 

kvinnor med 

fokus på 

beröring. 

 
Design: Kvalitativ deskriptiv 

 

Urvalsförfarande: Strategisk 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

 

Analysmetod: Burnard´s 

(1991) framework 

 

 

Inklusionskriterier: - 

 

 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

Totalt deltog 11 manliga 

sjuksköterskor. 6 arbetade 

inom psykiatri 5 inom övrig 

vård. 

 
Styrkor: Resultaten stärks 

med citat.  

 

Svagheter: Inga klara 

inklusions eller 

exklusionskriterier.  

 

 

 

Studien bedöms som 

tillförlitlig och trovärdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalité MEDEL 

 

 

 

 

 
Deltagarna uttryckte en känsla av oro vid vård av 

kvinnliga patienter som inkluderade beröring, för att 

situationen kunde lätt misstolkas och ses som opassande. 

Deltagarna försökte avsiktligt undvika sådana situationer 

där deras handlingar och avsikter kunde ifrågasättas.  

 

Deltagarna skyddade sig från anklagelser antingen genom 

att få det gjort av/med kollega eller att inte delta alls, om 

de direkt ansåg att insatsen sågs som intim. 

Påverkande faktorer beskrevs som patientens ålder, 

hälsostatus och relationen mellan patient/sjuksköterska. 

 

Psykiatrisjuksköterskorna undvek i större grad fysisk 

beröring för att eventuell psykisk sjukdom kunde påverka 

patientens uppfattning om vad som skett. Kvinnliga 

patienter med personlighetsstörning fick minimal beröring 

av den anledningen. Patientens önskemål togs alltid som 

viktigaste frågan i vem som skulle vårda denne. 

 

Deltagarna beskrev att deras utbildningar inte haft mycket 

till betoning på fysisk beröring som en omvårdnadsåtgärd. 

De allra flesta fick sin erfarenhet av goda förebilder i sitt 

aktiva arbetsliv som en praktisk erfarenhet och inte en 

teoretisk utbildning. 
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Sverige 

 

 

 

 

 

 
Analysera 

manliga 

sjusköterskors 

erfarenheter av 

att arbeta med 

manliga 

vårdare och 

manliga 

patienter. 

 
Design: Kvalitativ 

 

Urvalsförfarande: Strategisk 

Datainsamling: Narrativ intervju 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Inklusionskriterier: Manliga 

sjuksköterskor med fast 

anställning och som jobbat minst 

sex månader inom psykiatrisk 

vård. 

 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

Deltagare valdes från två olika 

kliniker. 

Sex män mellan 30-60 år med 

svenska som modersmål. 

Arbetslivserfarenhet 3-15 år. 

Arbetsplats med övervägande 

manliga patienter. 

 
Styrkor: är att metod 

delen är detaljerat 

beskriven och fynden 

styrks av deltagares 

citat. 

För att undvika bias 

har man valt 

deltagare från två 

olika kliniker. 

 

Svagheter: Finner 

ingen svaghet. 

 

  

Studien bedöms som 

tillförlitlig och 

trovärdig  

 

 

 

 

 

 

Kvalité MEDEL 

 

 

 

 

 
Deltagarna upplevde att de bar ett ansvar i att förhindra hot 

och våldsamheter från att uppstå på enheten. De påpekar 

dock vikten i att ha vårdare av båda kön för att skapa en 

god miljö och bra förebilder för patienterna. 

Återkommande aspekt är säkerhet på avdelningen. När 

obekväma situationer uppstod litade personalgruppen till 

männens fysiska styrka. 

 

Deltagarna påpekade också vikten av att samarbeta med 

andra manliga vårdgivare var viktig för deras egen 

säkerhet. Deltagarna upplevde också att män rent generellt 

kunde vara en orsak till konflikter och att kvinnliga 

vårdare troligen hade andra tillvägagångssätt för att lösa 

problem och/eller lugna stämningen. 

 

Deltagarnas ”fysiska överlägsenhet” gjorde att de var svåra 

att manipulera, hade lättare med gränssättning till 

besvärliga och våldsamma patienter. Detta i sin tur kunde 

också leda till en negativ påverkan på manliga patienter 

och skapa konflikter. Vid svåra situationer med aggressiva 

patienter fanns en förväntan att deltagarna ska vara 

bestämda, starka och ta kontroll. 
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Östra England 

 

 

 

 
Underlätta 

förståelsen av 

deltagarnas 

yrkesval. 

 
Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt 

 

Datainsamling: Strukturerad 

reflektion, semi-strukturerad 

intervju & fältnoteringar. 

 

Analysmetod: Hermeneutisk 

Fenomenologisk 

 

Inklusionskriterier: Manliga 

sjuksköterskor med minst ett års 

yrkeserfarenhet. 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

10 av 25 tillfrågade valde att delta 

och 8 fullföljde studien. 

 
Styrkor: av att 

deltagarnas svar 

citeras. 

 

Svagheter: Bortfall 

av två deltagare. 

  

 

Bedöms tillförlitlig 

och trovärdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalité HÖG 

 

 

 

Deltagarna upplever vård av patient i ett akut förfarande 

som endast fysiskt. I det senare skedet utvecklas relationen 

till patient. Psykiskt stöd till patient är av hög prioritet för 

deltagarna. Erfarenheter i arbetet handlar om en process att 

kunna förutspå och svara på patienters behov för att hjälpa 

dessa att återfå sin autonomi. 

 

Tidsbrist upplevs som ett hinder för att kunna göra mer än 

det fysiska för patienten. Tidsbristen upplevs av deltagarna 

som svår vid kommunikation med patient då kvalitén blir 

lidande.  

 

Emotionellt tunga upplevelser i arbetet beskrivs av 

deltagarna som mycket energislukande och inget man 

delar med sig av till kollegor. Många av deltagarna har valt 

att hålla det för sig själv. Deltagarna upplever också att 

kvinnliga kollegor är känsligare i att känna av patienters 

känslor, vilket gör att de snabbare kan ta itu med det. 

 

Fysiska uppdrag, manuella handlingar associeras med 

deltagarna för att de uppfattas ha mer styrka och därför 

kallas till tunga arbetsuppgifter. Deltagarna upplevde 

förväntningar av både patienter och kollegor. Deltagarna 

upplevde ofta att inte få vårda någon p.g.a. 

könstillhörighet. 
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USA 

 

 

 
Undersöka: 

Vilka faktorer som motiverar 

män att börja i vården? 

 

Vilka är attityderna hos kollegor, 

chefer, handledare, instruktörer, 

läkare, patienter, familj och 

vänner (manliga & kvinnliga) 

mot dem? 

 

Varför väljer män att arbeta 

inom vissa specialiteter och inte i 

andra? 

 

Vilka faktorer är inflytelserika i 

att övertala män att lämna yrket? 

Har de faktiskt avsikt att sluta? 

 

Kan en inblick i dessa områden 

hjälpa till att förändra köns 

stereotypa föreställningar om 

omvårdnad, och därmed öka 

rekryteringen av män. 

 
Design: Kvalitativ, specifikt en 

pågående studie 

 

Urvalsförfarande: Bekvämlighet 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade Intervjuer 

Analysmetod: QSR NUD.IST 

 

 

Inklusionskriterier: Alla manliga 

sjuksköterskor som samtyckte 

att delta i studien. 

Exklusionskriterier: - 

 

Deltagare: 

42 manliga sjuksköterskor 

67% vita Britter & 10% svarta 

afrikaner 

Ålder 18-57 år (medel 33år). 

64% var ogifta. 

 
Styrkor: Stort 

antal deltagare.  

 

Svagheter: Är en 

förstudie som inte 

är klar. Man har 

endast analyserat 

data från 42 av de 

60 deltagarna. 

 

Teman som 

framkommit ger 

en fingervisning 

om innehållet 

men fler teman 

kan tillkomma. 

 

Trovärdighet 

finns i studien fast 

den inte är klar. 

 

Kvalité MEDEL 

Deltagarna uttryckte att män kan vara lika 

vårdande som kvinnor i omvårdnad. En del av 

deltagarna upplevde att de blev exkluderade 

vid vissa typer av genderspecifika 

vårdområden och arbetsuppgifter.   

 

De flesta deltagarna upplevde att de hade 

lättare för och var mer självsäkra i vårdandet 

av äldre kvinnliga patienter. Särskilt yngre 

män upplevde svårigheter att vårda kvinnor i 

ungefärligt samma ålder. 

 

Yngre deltagare och de mindre självsäkra 

deltagarna upplevde behovet att ta upp 

genderspecifika problem och känsliga ämnen 

i större utsträckning än vad som gjorts under 

deras studietid. 

 

Deltagarna upplevde ofta en tacksamhet från 

manliga patienter att de är manliga 

sjuksköterskor vid olika typer av vård som 

t.ex. rakning, tvätt i säng eller andra intima 

procedurer. Det uppskattades särskilt av 

vuxna män. Vissa av deltagarna har då känt 

behovet av att få bekräftelse att vara 

heterosexuella. 


