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Sammanfattning  

Syftet med studien var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom 

slutenvården utifrån att det är ett kvinnodominerat yrke. Studien hade en kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med manliga 

sjuksköterskor, som bandades. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och ur 

data från intervjuerna framkom fyra kategorier; Att vara man och minoritet, Ur andras 

perspektiv, Se bortom kön och Könsfaktorer på arbetsplatsen. Att vara man och minoritet 

beskriver upplevelser av att vara man och minoritet inom yrket på gott och ont. Ur andras 

perspektiv beskriver synen som andra har av män som sjuksköterskor. Se bortom kön beskriver 

huruvida andra omständigheter spelar in utöver kön då det kommer till interaktioner. 

Könsfaktorer på arbetsplatsen beskriver upplevelser av den struktur och det klimat en 

kvinnodominerad arbetsplats medför. Slutsatser från studien är att manliga sjuksköterskor 

upplever vissa svårigheter med att vara minoritet men att könet inte alltid utgör den viktigaste 

faktorn i yrkesutövningen, utan snarare vilken personlighet sjuksköterskan besitter.  

 

Nyckelord: Manliga sjuksköterskor, upplevelser, kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract  

The aim of the study was to describe male nurses ' experiences of working in the hospital from 

the perspective that it is a female-dominated occupation. The study had a qualitative approach 

with descriptive design. Data were collected through semi-structured interviews with male 

nurses by taping them. The material was analyzed by qualitative content analysis and data from 

the interviews revealed four categories; to be a man and in minority, from the perspective of 

others, look beyond sex and gender factors in the workplace. To be a man and in minority 

describes experiences of being a man and in minority within the nursing profession and its pros 

and cons. From the perspective of others describes the perception others have of men as nurses. 

Look beyond sex describes whether other factors play in beyond the sex when it comes to 

interactions. Gender factors in the workplace describe the experiences of the structure and the 

climate a matriarchal job entails. Conclusions of the study is that male nurses are experiencing 

some difficulties in being a minority group, but that sex does not always constitute the most 

important factor in the profession, but rather the personality of the nurse. 

 

Keywords: Male nurse, lived experience, gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Innehållsförteckning 

 

Introduktion……………………………………………………………………………...1 

Bakgrund…………………………………………………………………………………..1 

Hierarki inom sjukvården………………………………………………………………....1 

Könsfördelning……………………………………………………………………………2 

Kvinnodominerade yrken……...………………………………………………………….2 

Tokenism………………………………………………………………………………….3 

Studier om manliga sjuksköterskor……………………………………………………….4 

Problemformulering……………………………………………………………………....5 

Syfte……………………………………………………………………………………....6 

Frågeställning…………………………………………………………………………......6 

 

Metod………………………………………………………………………………….....7 

Design………………………………………………………………………………….....7 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp…………………………………………………...7 

Datainsamlingsmetod………………………………………………………………….....7 

Tillvägagångssätt…………………………………………………………………………8 

Dataanalys………………………………………………………………………………...8 

Forskningsetiska överväganden……………………………………………………….....10 

 

Resultat……………………………………………………………………………….....11 

Att vara man och minoritet……………………………………………………………....11 

Ur andras perspektiv……………………………………………………………………..13 

Att se bortom kön………………………………………………………………………..14 

Könsfaktorer på arbetsplatsen…………………………………………...........................17 

 

Diskussion……………………………………………………………………………....19 

Huvudresultat…………………………………………………………………………....19 

Resultatdiskussion……………………………………………………………………….19 

Metoddiskussion……………………………………………………………………........23 

Allmän diskussion……………………………………………………………………….24 

 

Referenser…………………………………………………………………………........26 

 



1 

 

Introduktion 

Antalet män som arbetar som sjuksköterskor har enligt socialstyrelsens statistik stadigt ökat 

genom åren. I Sverige år 2009 var den totala andelen män med sjuksköterskelegitimation 

15 712 stycken, vilket utgjorde strax över 9 % av det totala antalet. Siffrorna från år 2005 

visade att det då fanns 13 448 manliga sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2010). Trots att 

manliga sjuksköterskor inte är någon ny företeelse visar tidigare forskning att de fortfarande 

står inför en rad hinder i sitt yrkesutövande. Dessa handlar framförallt om situationer såsom 

att handskas med stigmatisering, vara i minoritet samt undvika missförstånd vid beröring 

(Chapman et al. 2006, Gleeson & Keogh 2006, Evans 2002, Harding et al. 2008).  

 

Bakgrund 

I ett historiskt perspektiv har män utfört omvårdnad som riddare, på kloster och inom det 

militära i flera hundra år tillbaka. Redan på 300-talet var det män som ingick i någon religiös 

order som vårdade skadade och döende personer (Evans 2004, Mackintosh 1997). Det var 

först på 1860-talet som segregeringen inom sjuksköterskeyrket inleddes då Florence 

Nightingale feminiserade sjukvården. Enligt Evans (2004) ansåg Nightingale att enbart 

kvinnor var lämpade till att arbeta som sjuksköterskor och att kvinnan var född till att bedriva 

omvårdnad oavsett social bakgrund. Det har hädanefter varit svårt för män att ta en naturlig 

plats inom yrket (Evans 2004). I Sverige fick män möjligheten att utbilda sig till 

sjuksköterska först år 1951. Det var då en ytterst liten andel män som sökte till utbildningen 

och vissa skolor tvivlade på om manliga sjuksköterskestudenter skulle bli antagna trots 

regeringsbeslutet (Dufwa 2004) 

 

Hierarki inom sjukvården 

Yrken inom sjukvården har traditionellt sett alltid varit könsindelade på ett visst sätt. Männen 

verkade främst som läkare vilket utgjorde normer av makt och status för yrket. Trots att 

kvinnor förknippas med positiva normer såsom omhändertagande, lindring och tröst samt att 

de utgör majoritet inom vården stod de underordnade läkarna. Dock utgör sjuksköterskan ett 

slags mellanläge inom sjukvårdshierarkin, där undersköterskor är underordnade. I och med 

kravet på legitimation höjdes sjuksköterskeyrkets status och sjuksköterskorna kunde därav 

hävda sig mot läkarna på ett annat sätt. Legitimationen var ett av stegen närmare en 

förändring inom sjukvårdshierarkin (Strömberg 2004).  

 

I en svensk studie av Pingel och Robertsson (1998) där läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor observerades i det dagliga arbetet framkom det vissa typiska faktorer som 
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drar isär yrkesgrupperna och visar på sjukvårdens hierarki. Tydligaste faktorn var ronden, där 

läkaren som överordnad ger arbetsordning till sjuksköterskan, som även fungerar som 

läkarens hjälpreda på ett underordnat vis. I en kanadensisk studie av Phillips och Zelek 

(2003) visade det sig att manliga läkare fortfarande har en del makt över sjuksköterskor, då i 

större utsträckning än kvinnliga läkare, vilket torde vara ett tecken på att hierarkin inom 

sjukvården lever vidare med tillhörande stereotypa könsroller, om än inte lika uttalat (Phillips 

& Zelek 2003).      

 

Könsfördelning 

I Sverige finns Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som bl.a. är till för att reglera och 

främja en jämnare könsfördelning på arbetsplatser. Lagen klargör att arbetsgivare har ansvar 

att aktivt arbeta för en jämnfördelad arbetsplats, t ex. att vid nyanställning prioritera det kön 

som är i minoritet.   

 

Enligt Hammarström (2007) kan begreppet kön delas in i två grupper; biologiskt och socialt. 

Det biologiska könet innefattar indelningen ”man” och ”kvinna” utifrån det som skiljer sig 

könen emellan; könsorgan, könshormoner samt kromosomer. Det sociala könet betecknas 

även som genus. Genus handlar om vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt. 

Genom de förväntningar, normer, värderingar och ideal som råder i samhället skapas olika 

manligheter och kvinnligheter. Inom genusforskningen behandlas sambandet mellan 

biologiskt respektive socialt kön och hur dessa påverkar varandra (Hammarström 2007).  

 

Enligt SOU-rapporten Den könsuppdelade arbetsmarknaden från år 2004, klargörs det att 

könsuppdelningen på arbetsmarknaden har minskat under 90-talet. Detta tycks bero på att 

kvinnor i större utsträckning söker sig till mer icke traditionellt kvinnliga, högutbildade 

yrken, vilket bidrar till könsintegrering. Dock visar utredningen att män inte breddar sina 

yrkesval i samma utsträckning, och ett mönster av att män är ointresserade av 

kvinnodominerade yrken framgår (Löfström 2004).  

    

Kvinnodominerade yrken 

Med kvinnodominerade yrken avser författarna de yrken vilka till antalet domineras av 

kvinnor. 

 

I en engelsk studie av Lupton (2006) intervjuades män inom olika kvinnodominerade yrken 

såsom sjuksköterska, bibliotekarie och förskolelärare. Gemensamt för männen i studien var 
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att de hyste en oro att deras manlighet skulle ifrågasättas pga. yrkesvalet. De positiva sidor 

som framkom var att det upplevdes lättare att bli befordrad, och att de hade fler möjligheter 

då de var i minoritet. Många av deltagarna i studien var medvetna om både för- respektive 

nackdelar med att arbeta under dessa förutsättningar. Ytterligare nackdelar som nämndes 

inom dessa yrken var lägre status och sämre löneutveckling jämfört med mansdominerade 

yrken (Lupton 2006). I en studie av Bigilhole och Cross (2002) framkom det att männen 

försökte bibehålla och/eller förstärka sina manliga drag då de arbetar inom 

kvinnodominerade yrken. I kontrast till detta kunde de även identifiera sig med traditionellt 

feminina attributen inom vården. Genom att tillåta/visa sin feminina sida kände sig männen 

mer kompletta som person. Drygt hälften av männen upplevde att de passade inom vårdande 

yrken och att de kunde vara sig själva. De upplevde fördelar med kvinnodominerade 

arbetsplatser såsom att klimatet var öppnare, det var mer accepterat att visa sina känslor och 

att som en omtänksam person kunde de lättare attrahera kvinnor. Bigilhole och Cross (2002) 

menar att männen i studien formulerade tre olika kategorier av maskulinitet; traditionellt 

maskulin, traditionellt maskulin plus en rekonstruerad maskulinitet eller endast rekonstruerad 

maskulinitet. Rekonstruerad manlighet innebar att de kunde identifiera sig med den icke 

traditionella manliga arbetsplatsen (Bigilhole & Cross 2002).  

  

Tokenism 

Tokenism som teori myntades av Rosabeth Moss Kanter (Kanter 1977) och innebär att en 

grupp av t.ex. samma kön, en viss ålder eller etnicitet är minoritet på en arbetsplats. 

Karaktäristiskt för token är att personer i denna minoritetsgrupp blir representanter för en hel 

kategori, alltså att dessa personer snarare blir betraktade som en slags symbol istället för en 

individ. Så länge token kvarstår i en grupp kommer personerna, vare sig de vill det eller inte, 

att representera just kategorin och inte enbart vara en medlem i yrkesgruppen. Exempel på 

detta fenomen är titlar som ”kvinnlig ingenjör” och ”manlig sjuksköterska”. För att räknas 

som token skall minoritetsgruppen understiga 15 % av personalgruppen, vilket innebär en 

skev fördelning. För att en grupp ska vara balanserad krävs en fördelning på 60/40 eller 

50/50 (Kanter 1977). I studier framkom det att genom minoritet, token, får gruppen en fördel 

inom vissa yrken och detta präglar särskilt männens situation i dagens sjukvård. Män har i 

större utsträckning än kvinnor en drivkraft att uppnå mål och avancera inom organisationen. 

Det har visat sig att kvinnliga kollegor accepterar och hjälper, medvetet eller omedvetet, 

männen att uppnå dessa mål, till männens fördel (Evans 1997, Lupton 2006). I en studie av 

Robertson (2002) visade det sig att de yngre manliga sjuksköterskorna ibland upplevde att de 
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blev omhändertagna av sina kvinnliga kollegor, i likhet med en mor och son relation 

(Robertson 2002). 

 

Studier om manliga sjuksköterskor 

Enligt en studie av Whitthock och Leonard (2003) finns det en koppling mellan att det enbart 

finns kvinnliga avbilder i litteraturen om sjuksköterskeyrket och det faktum att få män söker 

sig till yrket. Litteraturen avses vara riktad till kvinnor i större utsträckning än till män 

(Whitthock & Leonard 2003). Det visade sig enligt Loughrey´s (2008) studie att merparten 

av de manliga sjuksköterskorna som medverkade associerade sig med att tillämpa en mer 

traditionellt feminin könsroll med normer såsom sympati och medkänsla, som används i 

yrket. Endast en liten del identifierade sig med de mer maskulina normerna såsom dominans 

och risktagande. En ytterst liten del ansåg sig använda lika mycket av båda kategorierna 

(Loughrey 2008). Enligt en studie av Robertson (2002) påverkar könstillhörighet 

interaktionen mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Bristen på social gemenskap med 

kvinnliga kollegor skapade en ensamposition inom yrket. Samtliga av de manliga 

sjuksköterskorna hade upplevt ett utanförskap eller att de hade en särställning i 

arbetsgruppen. Detta pga. att de hade andra referensramar till ämnen som kvinnor generellt 

diskuterar, såsom familj och hem, vilket begränsade interaktionen. Dock blev män som 

arbetat länge inom vården vana med ”tjejsnack”, som därmed kändes mer naturligt en 

traditionellt ”killsnack” (Robertson 2002). 

 

Enligt Whitthock och Leonards (2003) studie ansåg de flesta manliga sjuksköterskorna att det 

var jobbigt att utföra intim omvårdnad på yngre kvinnor eller kvinnor av samma ålder, 

medan de äldre kvinnorna inte upplevdes som något problem (Whitthock & Leonard 2003). 

Manliga sjuksköterskor upplevde enligt flertalet studier att det var känslomässigt betungande, 

obekvämt, pinsamt och en stor utmaning att utföra intima omvårdnadsåtgärder på kvinnliga 

patienter (Chapman et al. 2006, Gleeson & Keogh 2006, Harding et al. 2008). Det visade sig 

även i andra studier att de manliga sjuksköterskorna använder sig av en rad olika strategier 

för att hantera dessa situationer. Kommunikation med patienten var den viktigaste länken för 

att undvika obekväma situationer. Detta genom att först skapa en relation till patienten, be 

om tillstånd att utföra vissa omvårdnadsåtgärder och att förklara noggrant för patienten vad 

det är som ska göras och varför. Att låta en kvinnlig kollega utföra den intima 

omvårdnadsåtgärden var en vanlig strategi som ofta tillämpades av de manliga 

sjuksköterskorna (Chapman et al. 2006, Harding et al. 2008). 
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Enligt Fisher (2009) behöver manliga sjuksköterskor ibland fungera som en sorts kameleont 

med förmågan att kunna ändra ”färg” beroende på situationens kulturella/ideologiska aspekt 

och mening (Fisher 2009). Flertalet patienter ansåg att sjuksköterskans kön inte var väsentligt 

då det handlar om omvårdnad generellt enligt en studie av Chur-Hansen (2002). Vidare 

visade resultatet av enkätundersökningen att då det kommer till intim omvårdnad såsom 

avklädning, rakning och duschning/tvättning etc. föredrog de yngre kvinnliga patienter att 

sjuksköterskan var av samma kön i större utsträckning än vad manliga patienter gjorde. För 

äldre patienter var inte sjuksköterskans kön något hinder vid intima omvårdnadsåtgärder 

(Chur-Hansen 2002). 

 

Både manliga och kvinnliga chefssjuksköterskor ansåg i en studie av Nilsson och Sätterlund-

Larsson (2005) att manliga sjuksköterskor, eller män överlag, har visat sig vara mer direkta i 

sin kommunikation i jämförelse med kvinnor. Männen tycktes därav få en naturlig auktoritet 

i personalgruppen, vilket gör att personalen lyssnade till dem. I studien framkom det även att 

männen upplevde att det var lättare att kommunicera med män pga. att de kunde använda 

”rakare rör” män emellan (Sätterlund-Larsson 2005). Det framkom även i ett flertal studier 

att manliga kollegor förväntas ordna med tekniska göromål och tunga arbetsmoment, oavsett 

deras reella styrka eller tekniska färdigheter (Milligan 2001, Nilsson & Sätterlund-Larsson 

2005, Robertsson 2002, Witthock & Leonard 2003). I en studie av Evans (2002) framkom det 

att det förekommer stereotyper av manliga sjuksköterskor med exemplen att de skulle vara 

homosexuella eller sexuella förgripare. Detta har visat sig ge en tvivelaktig bild av män som 

vårdare, då dessa fördomar sexualiserar manliga sjuksköterskors beröring av patienter. 

Följden av stigmatiseringen skapar således en ökad sårbarhet som leder till eftertänksamhet 

och försiktighet vid beröring och omvårdnad av patienter. Rädslan för att anklagas för 

sexuella trakasserier eller övergrepp påverkade således yrkesutförandet för manliga 

sjuksköterskor (Evans 2002). Även i studier av Harding (2007) och Lupton (2006) visade det 

sig att män i kvinnodominerade yrken är oroliga att deras manlighet ifrågasätts, eller att de 

antogs vara homosexuella pga. yrkesvalet (Harding 2007, Lupton 2006). 

 

Problemformulering   

Antalet manliga sjuksköterskor ökar inom den svenska sjuksköterskekåren. Med tanke på att 

manliga sjuksköterskor inte är en ny företeelse, och enligt tidigare forskning fortfarande står 

inför en rad hinder i sitt yrkesliv gällandes bland annat att handskas med stigmatisering, att 

vara minoritet och undvika missförstånd vid beröring etc. (Chapman et al. 2006, Gleeson & 

Keogh 2006, Evans 2002, Harding et al. 2008) är ämnet viktigt att belysa. Vid genomgång av 
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tidigare forskning inom ämnet har författarna funnit att det endast finns lite forskning att 

tillgå om manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom slutenvården. Författarna 

anser att det finns ett ökat behov av att manliga sjuksköterskors perspektiv kommer upp till 

ytan för att skapa en förståelse för deras situation som minoritet i sjuksköterskekåren. Att 

även belysa de positiva sidor manliga sjuksköterskor kan uppleva inom yrket tror författarna 

kan vara relevant för att fler män skall lockas till att utbilda sig inom vården, och därmed 

skapa en mer jämställd yrkeskår. Då det endast finns lite forskning gjord i Sverige inom detta 

område vill författarna beskriva hur manliga sjuksköterskor på ett mellansvenskt sjukhus 

upplever att arbeta inom slutenvården.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 

inom slutenvården utifrån att det är ett kvinnodominerat yrke. 

 

Frågeställning 

Hur upplever manliga sjuksköterskor arbetet inom slutenvården utifrån att det är ett 

kvinnodominerat yrke? 
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Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design (Polit & Beck 2008). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Informanterna till föreliggande studie rekryterades med hjälp av ändamålsurval. 

Ändamålsurval innebär enligt Polit & Beck (2008) att forskarna handplockar informanter till 

studien enligt förutbestämda kriterier och efter förförståelsen av hur populationen ser ut. 

Undersökningsgrupp för studien var manliga sjuksköterskor vilka arbetade på 

kirurgavdelning, medicinavdelning och inom akutsjukvård vid ett mellansvenskt sjukhus, 

detta för att få en bredare spridning på informanterna (Polit & Beck 2008). De manliga 

sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år för att kunna urskilja upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad, från att vara man inom vården. Målet var att utifrån dessa 

inklusionsskriterier finna sex informanter till studien. Samtliga av de tillfrågade personerna 

var positiva till att medverka i studien och därav förekom inga bortfall. De manliga 

sjuksköterskorna hade arbetat som sjuksköterskor mellan 2 och 23 år, i genomsnitt 7 år. 

Åldern på informanterna var mellan 25 och 54 år, i genomsnitt 33 år. Två av informanterna 

hade vidareutbildning inom intensivsjukvård.  

 

Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamling till studien var semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

som utformades för att kunna svara på studiens syfte. Bakgrundsvariabler rörande 

sjuksköterskornas ålder, typ av arbetsplats, antal yrkesverksamma år samt eventuell 

vidareutbildning samlades in innan intervjuerna påbörjades. En intervjuguide med fyra frågor 

samt tillhörande följdfrågor användes som stöd vid intervjutillfällena. Den inledande frågan 

var ”Hur upplever du att vara manlig sjuksköterska i en kvinnodominerad verksamhet?” 

vilken avsåg att öppna intervjun med att informanten fritt kunde berätta om sina tankar och 

funderingar kring ämnet. Därefter innefattade frågorna upplevelsen av omvårdnad av 

manliga respektive kvinnliga patienter, samt patientbemötande. Den avslutande frågan 

innefattade upplevelsen av bemötandet från kollegor utifrån den minoritet manliga 

sjuksköterskor utgör. För att tömma frågorna ytterligare användes följdfrågor vid behov 

(Brinkmann & Kvale 2009). 
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Tillvägagångssätt 

Ansökan om tillstånd att få genomföra studien inhämtades från avdelningschefer på 

respektive avdelning. Efter att tillstånd utfärdats bokade författarna möte med respektive 

avdelningschef för att delge dem ytterligare information om studien. Vid mötet överlämnades 

missivbrev som sedan vidarebefordrades till informanterna via avdelningschefen. Då de 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna hade tillfrågats av avdelningschefen och 

var intresserade av att delta i studien, fick författarna kontaktuppgifter till de aktuella 

informanterna. Fyra informanter kontaktades sedan via telefon och två informanter uppsöktes 

på arbetsplatsen och försågs med ytterligare information om studien samt för att få 

informerat samtycke till deras deltagande i studien. I samband med detta bokades 

intervjutillfällen in efter informanternas önskemål. Intervjutillfällena genomfördes under 

våren 2011 och skedde i en miljö där samtalet kunde ske ostört och inleddes med information 

om studiens syfte, upplägget för intervjun, författarnas etiska ställningstaganden samt 

informanternas rättigheter såsom konfidentialitet. Informanterna gavs även möjligheten att 

ställa frågor innan intervjun påbörjades. Båda författarna deltog vid samtliga 

intervjutillfällen, den ena författaren ledde intervjun och den andra observerade och förde 

anteckningar. Detta var för att få en kontinuitet för informanten (Brinkmann & Kvale 2009). 

Intervjuerna spelades in med ljudinspelningsutrustning och varade mellan 20 och 30 minuter.      

 

Dataanalys 

Dataanalysmetoden som användes för studien var kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) med manifest abstraktionsnivå. Det innebar att inhämtad 

data bearbetades objektivt. Intervjuerna är de enheter som analyserades. Data undersöktes på 

variationer och likheter. Först transkriberades allt intervjumaterial ordagrant. För att få en 

känsla av helhet läste författarna det transkriberade materialet flertalet gånger för att sedan 

kunna göra indelningar i meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades, förkortades, och försågs med ett kodord som förklarade innebörden i 

meningen utan att förvanska innehållet. Olika subkategorier skapades utifrån de skillnader 

och likheter som framkom ur innehållsanalysen och gav en övergripande bild av materialet. 

Subkategorierna delades vidare in i kategorier vilka definierade materialet ytterligare.  

 

De olika begrepp som användes vid den kvalitativa innehållsanalysen var (Graneheim & 

Lundman 2004):  

 

 Meningsbärande enheter; som innebar skrivstycke från texten som svarar mot syftet 
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 Kondensering; som innebar att talspråk togs bort för att få mer överskådlig data utan 

att innehållet förvanskades 

 Kod; som var en sammanfattning av den kondenserade meningsenheten och beskrev 

denna kortfattat.  

 För att urskilja större sammanhang i materialet delades koderna in i subkategorier och 

slutligen kategorier   

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det används ett lite 

annat språk när vi män 

pratar med varandra. 

Om man liksom jämför 

med att prata med 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

annat språk när 

män pratar med 

varandra. Jämfört 

att prata med 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

Annat språk 

mellan män 

Män emellan Att vara man och 

minoritet 

Många som är äldre 

och jobbat sen 

urminnes tider , eh.., 

som eh.., ja det har 

alltid varit ett 

kvinnodominerat yrke 

och det ska alltid vara 

det tycker vissa. 

Många äldre som 

jobbat urminnes 

tider, alltid varit 

kvinnodominerat 

yrke, ska alltid vara 

Inskränkta 

kvinnor på 

arbetsplatsen 

Andras 

uppfattningar och 

fördomar 

Ur andras 

perspektiv 

Tror mycket handlar 

inom vården vad du har 

för personlig kontakt 

med dem du jobbar 

med, både 

sjuksköterskor, läkare, 

chefer, undersköterskor 

ja all personal helt 

enkelt. Det spelar ingen 

roll om du är man eller 

kvinna tror jag. 

mycket handlar om 

personlig kontakt 

med kollegor, all 

personal, spelar 

ingen roll om man 

eller kvinna 

Personlig 

kontakt 

viktigast, inte 

vilket kön 

Andra faktorer Att se bortom 

kön 

Men fördelar av att 

vara manlig 

sjuksköterska.. ehh , jag 

tycker vi bidrar till en 

väldigt bra stämning. 

fördel vara manlig 

sjuksköterska, 

bidrar till väldigt 

bra stämning 

Män höjer 

stämningen 

Könsfördelning Könsfaktorer på 

arbetsplatsen 
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Forskningsetiska överväganden 

För att uppnå god etik i studien tillämpades forskningsetiska principer enligt 

Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration (2002) och Codex (2010). Då 

datainsamlingsmetoden var intervjuer föreföll de grundläggande forskningsetiska principerna 

enligt följande; att respekt visades för informantens integritet, att författarna förhöll sig 

neutrala till de data som framkom samt att frågor av den karaktär vilka kan uppfattas som 

kritik mot den enskilda personen undveks. Informanter informerades både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och metod. Informanterna informerades även om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan att de behövde 

ange orsak. Obehöriga hade inte tillgång till materialet, vilket tydliggjordes för 

informanterna. De inspelade materialet förvaras inlåst (Världsläkarförbundets 

Helsingforsdeklaration 2002, Codex 2010).  
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Resultat 

Resultatet av de manliga sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta inom slutenvården 

redovisas utifrån de fyra kategorierna; Att vara man och minoritet, Ur andras perspektiv, Att 

se bortom kön samt Könsfaktorer på arbetsplatsen. Subkategorier presenteras under 

respektive kategori tillsammans med citat från de manliga sjuksköterskorna för att styrka och 

förtydliga resultatet. 

 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier 

 

 

Att vara man och minoritet 

Kategorin Att vara man och minoritet framkom från subkategorierna; Hinder, Särbehandling, 

Män emellan samt Manliga karaktärsdrag som beskriver de manliga sjuksköterskornas 

upplevelser av att vara man och minoritet inom yrket på gott och ont.  

 

I subkategorin hinder beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de uppfattade att inte kunna 

utföra vissa arbetsuppgifter och därav begränsas i yrket. Samtliga beskrev att intim 

omvårdnad av kvinnor var en känslig faktor. De manliga sjuksköterskorna upplevde att de i 

större utsträckning blev nekade att utföra intim omvårdnad pga. religiösa skäl, att patienter är 

ung eller jämnårig kvinna. Vidare beskrev de situationen i termer som: hålla sig undan, tänka 

en extra gång och stå över.  

 

”… där är det väldigt känsligt ibland. Jag hade nog inte valt att sätta en kateter på en ung 

kvinna i min egen ålder tror jag… ” (2)      

Att vara man 

och minoritet 

Ur andras 

perspektiv 

Att se bortom 

kön 

Hinder 

 

Särbehandling 

 

Män emellan 

 

Manliga 

karaktärsdrag 
 

Uppfattningar 

och fördomar 

 

Patientperspek

tiv 
 

Andra faktorer  

 

Tillhörighet 

 

Professionell 

roll 

 

Samarbete 
 

Könsskillnader 

 

Könsfördelning 

 

Arbetsmiljö 
 

Könsfaktorer på 

arbetsplatsen 
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De manliga sjuksköterskorna beskrev att de uppfattar intima omvårdnadssituationer som 

känsliga. De uttryckte det i termer som: det nog hade känts konstigt, obekväm patient leder 

till att de själv blir obekväm, pinsamma situationer och märker på patienten. Vidare beskriver 

de att även jämnåriga/yngre män kan neka intim omvårdnad eller att de tycker det är pinsamt 

att bli ompysslad av en man. De manliga sjuksköterskorna hade upplevt att vissa patienter 

upplevde det pinsamt att bli vårdad av en person av annat kön. Det faktum att patienterna inte 

alltid har möjlighet att välja sjuksköterska av annat kön ansåg två av de manliga 

sjuksköterskorna vara ett problem, att vara utlämnad som patient. En av de manliga 

sjuksköterskorna uttryckte vidare att han egentligen inte vet hur det är för kvinnliga patienter 

att manliga sjuksköterskor utför intim omvårdnad, men att han antog att de skulle tycka att 

det kändes konstigt.   

 

Särbehandling var ett återkommande inslag som de manliga sjuksköterskorna upplevde på 

olika sätt, både positivt och negativt. De beskrev fördelar såsom: mer eftertraktad, skonad 

från tråkiga arbetsuppgifter, bli ihågkommen, sticker ut, bra bemött, mer uppskattad av 

patienter och respekterad. Att vara minoritet och därav sticka ut på arbetsplatsen upplevde de 

manliga sjuksköterskorna som både en för- och nackdel.  

 

” … man syns mer som man. Speciellt om det är väldigt få killar som jobbar.., För då.., då 

blir det tydligt vad man gör… ” (3) 

 

De manliga sjuksköterskorna beskrev att de ibland blir behandlad annorlunda av vissa 

kvinnliga kollegor som uppträder ”mammigt” gentemot dem som män och minoritet. En av 

de manliga sjuksköterskorna beskrev att en upplevd negativ särbehandling var att kvinnliga 

läkare kunde vara kortare tonen mot honom som manlig sjuksköterska. 

 

Under subkategorin män emellan framkom beskrivningar av ensamhet som enda mannen på 

arbetsplatsen. De manliga sjuksköterskorna uttrycker en saknad av manliga kollegor då män 

har ett annat språk sinsemellan. Vidare beskrev de upplevelsen av ensamhet som: tråkigt, 

jobbet stor del, vara själv och isolerad. De manliga sjuksköterskorna upplevde att 

omvårdnaden av manliga patienter är lättare än med kvinnliga patienter. Mer gemensamt, 

inga problem och flyter på, var beskrivningar på omvårdnaden av män. Vissa upplevde även 

att manliga patienter öppnar sig mer för manliga sjuksköterskor, men att de till en början 

hade en ”grabbig jargong” som sedan försvann. De manliga sjuksköterskorna upplevde det 
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som lättare att umgås med manliga kollegor, och att de lättare kom överens med manliga 

läkare.  

   

”… inte bara dehär vården, utan då är det kanske diskuterar något, fotografier, man 

diskuterar musik, det tror jag också är nått.., att vissa av de läkare jag har kommer jag 

väldigt bra överrens med, då är det ofta mycket mer man sitter och diskuterar just det här 

med fritid och sådana saker. Det tror jag är lite för jag är man och har samma intressen… ” 

(1) 

   

I subkategorin manliga karaktärsdrag beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de med hjälp 

av manliga egenskaper och attribut drar fördel i yrket. De beskrev sina upplevelser från 

avdelningsmöten såsom att det var lättare att få igenom förslag, tar för sig mer, föra 

diskussioner och bidra med andra synvinklar pga. att de är män. En av de manliga 

sjuksköterskorna upplevde att basrösten underlättade kommunikationen med äldre patienter 

med hörselnedsättning. Vidare upplevde de manliga sjuksköterskorna få nackdelar med att 

vara man inom yrket, snarare fördelar som: jobbar bättre med patienter, motivera patienter på 

ett bättre sätt och mer respekterad av muslimska män. En av de manliga sjuksköterskorna 

uttrycker det som att besitta en inbyggd auktoritet som man. 

 

”… min känsla är att folk lyssnar mer, tar en på mer allvar.., ja men orden väger tyngre helt 

enkelt. Det är någon slags inbyggd samhällelig auktoritet som medföljer könet… ” (2) 

 

Ur andras perspektiv 

Kategorin Ur andras perspektiv framkom från subkategorierna; Uppfattningar och fördomar 

och Patientperspektiv vilka beskriver synen som andra har av män som sjuksköterskor. 

 

Under subkategorin uppfattningar och fördomar beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de 

upplever andras syn på dem som män inom vården ur både ett positivt och negativt 

perspektiv. De beskrev att det överlag upplevt en positiv bild av manliga sjuksköterskor och 

att kollegor uttrycker att det är bra att det blir fler män inom vården.  

 

”… folk är väldigt positivt inställda till att de senaste tiden fler och fler killar som jobbar 

inom vården och man är en av dem. Man får väldigt mycket positiva kommentarer … ” (6) 
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De manliga sjuksköterskorna beskrev vidare upplevelsen av de förutfattade meningar som 

florerar kring män som sjuksköterskor. De beskrev att en vanligt förekommande uppfattning 

om män inom sjukvården var att män går in i vården för att bli läkare. En av de manliga 

sjuksköterskorna beskrev att han vid ett tillfälle blivit tagen för ”översköterska” för att han 

var man. En annan av de manliga sjuksköterskorna upplevde att det förväntas av manliga 

sjuksköterskor att vara ”lite halvt kvinnlig”, men att han själv ansåg att han varken behövde 

vara manlig eller kvinnlig. Vidare upplevde de manliga sjusköterskorna att många äldre 

patienter tar dem för läkare, utefter de äldres normer.   

 

 ”… de äldre människorna.., de tror titt som tätt att man är läkare, och då säger jag det att 

”nej, det är jag verkligen inte, det vill jag inte vara”… ” (2) 

 

Två av de manliga sjuksköterskorna beskrev att de varit med om inskränkta kvinnors 

förlegade syn, att män inte har i vården att göra. Vidare beskrev en av dem hur vissa 

undersköterskor i början intar en misstänksamhet mot manliga sjuksköterskor  

 

”… det som kan vara initialt när man kommer till en arbetsplats är.., kan vara att vissa 

undersköterskor ofta tänker att man inte ska komma undan bara för att man är man… ” (3) 

 

De manliga sjuksköterskorna beskrev under subkategorin patientperspektiv hur de upplevde 

patienternas reaktioner angående att bli vårdad av en manlig sjuksköterska. Generellt 

upplevde de att patienternas syn på manliga sjuksköterskor var positiv. De beskrev det i 

termer som: positiva kommentarer, roligt för patienterna. De upplevde att patienterna 

reflekterar över det på ett positivt sätt.    

 

”… det är väl på det sättet att patienterna tycker att det är kanske lite annorlunda på ett bra 

sätt, att det inte alltid är äldre kvinnor som vårdar… ” (6) 

 

Att se bortom kön 

Kategorin Att se bortom kön framkom från subkategorierna; Andra faktorer, Tillhörighet, 

Professionell roll och Samarbete som beskriver huruvida andra omständigheter kan spela in 

utöver kön då det kommer till interaktioner.  

 

De manliga sjuksköterskorna beskrev i subkategorin andra faktorer upplevelser av 

situationer där kön inte är det centrala. Generellt beskrev de att det viktigaste är personlig 
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kontakt med såväl patienter som kollegor. De uttryckte vidare att personlighet oftast var det 

som avgjorde vid omvårdnadsåtgärder snarare än kön.  

 

”… det handlar kanske mer om hur man är som person än vad man har för kön… ” (5) 

 

En av de manliga sjuksköterskorna uppfattade att det snarare var hans etnicitet som spelade 

in istället för könet, och att han pga. sin etnicitet upplevde förutfattade meningar och då 

främst från äldre patienter. Patientens ålder var en annan aspekt de manliga sjuksköterskorna 

beskrev som en faktor som oftast påverkade mer än patientens kön. Generellt upplevde de 

inga problem med äldre patienter. Däremot upplevde de att intim omvårdnad av yngre 

patienter var känsligare än med äldre patienter. 

 

”… vad däremot som kan skilja, de är åldern på patienterna… ” (2) 

 

Tillhörighet är den subkategori där de manliga sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av 

det som inte var någon större skillnad mot kvinnliga sjuksköterskor utan som förenade dem 

som sjuksköterskor. Flera av dem upplevde frågorna i intervjun som svåra då könet inte alltid 

var det centrala. De beskrev det i termer som: inte reflekterat över, tänker inte på det, ganska 

lika faktiskt och upplever ingen större skillnad.  

 

”… egentligen reflekterar jag inte så hemskt mycket över det utan det bara flyter på 

egentligen… ” (6) 

 

Vidare beskrev de manliga sjuksköterskorna att de oftast inte blir bemött annorlunda pga. 

kön, av varken läkare, kollegor eller patienter. En av de manliga sjuksköterskorna 

poängterade att han inte vill att det ska vara på annat sätt. De beskrev vidare att arbeta som 

sjuksköterska känns naturligt och flyter på, att de passar dem som person och att de kan vara 

sig själv i yrket.  

 

”… det har ju egentligen inget med kön att göra men jag känner kanske mer att när jag 

jobbar med kvinnor och kvinnodominerade yrken är det lättare för mig själv att kanske vara 

mig själv… ” (5) 

 

I subkategorin professionell roll beskrev de manliga sjusköterskorna vikten av att anpassa sig 

efter situationen likt en social kameleont. De beskrev att de alltid brukar känna/läsa av 
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patienten och sedan anpassa sig efter vilken sorts person patienten är. De upplevde att det 

första intrycket var avgörande för hur de ska komma att agera och förhålla sig gentemot 

patienten. De manliga sjuksköterskorna beskrev vidare hur de på olika sätt hanterar känsliga 

situationer i termer som: respektera patienten, släta över, göra situationen bekvämare och 

förhålla sig professionell i situationen. 

 

”… allting är utifrån vad patienten känner och det får man försöka känna av i varje 

situation… ” (6) 

 

”… jag är bara professionell och gör mitt jobb, så för mig är det inget problem… ” (1)  

 

 

”… finns inte möjlighet får man göra så gott som det går. Hjälpa till där det behövs, får 

känna av varje patient, var deras gräns går, vad som blir jobbigt och acceptabelt…”(6) 

 

 

Tre av de manliga sjuksköterskorna beskrev att de upplevde ett samband mellan antal 

yrkesverksamma år och att bli/vara bekväm i yrkesrollen, att de utvecklas med tiden och blir 

tryggare i sin roll som sjuksköterska.   

 

Under subkategorin samarbete beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de upplever att 

personalgruppen kompletterar och hjälper varandra vid olika situationer. Hur väl samarbetet 

fungerade med exempelvis undersköterskor upplevde de manliga sjuksköterskorna variera 

beroende på person och personkemi, inte beroende av kön. De beskrev att en vanlig situation 

då en arbetsuppgift kan behöva överlåtas till en kvinnlig kollega var vid intim omvårdnad 

och då beroende på olika skäl såsom religion, jämnårig patient och/eller motsatt kön.  

 

”… om en ung kvinnlig sköterska ska göra någon sorts intim vård på en ung manlig patient 

kan ju dem be mig om samma sak som jag ber dem om en annan dag… ” (6) 

 

”… då får man väl att be någon kollega att ta över och respektera deras önskan. Det är 

integriteten, måste respekteras när de känner obehag. Det blir inte vård annars… ” (4) 

 

En av de manliga sjuksköterskorna beskrev en relativt vanlig situation där han ibland får ta 

över en kvinnlig kollegas patient beroende på att den manliga patienten har trakasserat den 
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kvinnliga sjuksköterskan sexuellt. Vidare beskrev en av de manliga sjuksköterskorna att då 

det handlar om stökiga patienter eller att sätta nål upplever han oftast att de kvinnliga 

kollegorna ber honom om hjälp i egenskap av kollega och inte för att han är man.   

 

Könsfaktorer på arbetsplatsen 

Kategorin Könsfaktorer på arbetsplatsen framkom från subkategorierna; Könsskillnader, 

Könsfördelning samt Arbetsmiljö och beskriver de manliga sjuksköterskornas upplevelser av 

den struktur och de klimat en kvinnodominerad arbetsplats medför. 

 

I subkategorin könsskillnader beskrev de manliga sjuksköterskorna generella skillnader 

könen emellan som de upplever på arbetsplatsen. Några skillnader som de har upplevt 

beskriver de som att män bidrar till att lönerna dras upp och de har vänskapligare relation 

med läkare. De upplevde vidare att kvinnliga sjuksköterskor har svårare att göra sig hörd och 

att de mer strävar efter att vara läkaren till lags jämfört med manliga sjuksköterskor. 

Samtidigt uttryckte de att de antingen upplevt eller hört att det var större skillnad förut att 

vara man inom sjuksköterskeyrket. 

 

”… men när det gäller administrativa beslut och diskussioner… det upplever jag som mer 

det här är verkligen kvinnodominerat i yrket… ” (4) 

 

”De lever kvar litegrann att man som kvinna mer vill hjälpa läkaren, om man nu ska 

generalisera. Tex. skriva läkemedelslistor, som är läkaruppgift. Vara läkaren till lags.., än 

vad jag gör…” (4) 

 

Könsfördelning är den subkategori där de manliga sjuksköterskorna beskrev hur de upplever 

den ojämna könsfördelningen på arbetsplatsen och att jämställdhet är viktigt att eftersträva. 

Samtliga av de manliga sjuksköterskorna var överens om att den nuvarande könsfördelningen 

var ojämn och att en jämnare könsfördelning i arbetsgruppen vore gynnsamt för 

arbetsklimatet. De beskrev att det är bra för patienternas skull att det finns både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor då det finns ungefär lika många patienter av varje kön. De uttryckte 

vidare att fler män behövs inom vården för att en uppblandad arbetsgrupp höjer stämningen, 

vilket de själva upplever sig bidra till. En av de manliga sjuksköterskorna beskrev att de 

kvinnliga kollegorna är konkurrenter till varandra och har därav fler konkurrenter än manliga 

sjuksköterskor.  
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”… är man kvinna har man betydligt många fler så att säga konkurrenter.., jag vet inte.., det 

finns så många andra likadana… ” (2) 

 

Två av de manliga sjuksköterskorna upplevde att det fanns relativt många manliga kollegor 

på arbetsplatsen vilket gjorde att de inte hade tänkt särskilt på könsfördelningen på 

arbetsplatsen. De uttrycker vidare att det kan se olika ut på andra arbetsplatser med färre 

respektive fler män.  

 

”… Jag har mest jobbat på avdelningar där de varit ganska mycket killar… ” (5) 

 

Under subkategorin arbetsmiljö beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de upplever 

klimatet och arbetsmiljön på en kvinnodominerad arbetsplats. Generellt uttryckte de positiva 

upplevelser av yrket och arbetsmiljön i termer som: lugnt och avslappnat, mjukare klimat, 

bättre attityd, väldigt kul, bra yrke och prestigelöst.  

 

”… jag tycker det är bra att jobba i det, sen tycker jag att det är väldigt kul att jobba med 

kvinnor. Det är många som är väldigt glada… ” (1) 

 

Baksidan av den kvinnodominerade arbetsplatsen beskrev två av de manliga 

sjuksköterskorna som att kvinnor emellan tillämpar psykologisk mobbning på arbetsplatsen i 

större utsträckning än vad män gör. En av dem hade även uppmärksammat att under 

avdelningsmöten med övervägande kvinnor blir det en tendens till irrelevanta diskussioner 

och ältande.  

 

 ”… jag blir jävligt trött på sådant..,  för, man kan väl hålla sig till konkreta saker och 

faktiska problem… ” (2)  

 

”…tillslut så blir det ickerelevanta diskussioner som inte handlar om någonting å, jag blir 

jävligt trött på sånt, liksom för man kan väl hålla sig till konkreta saker och faktiska problem 

… ” (2) 
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Diskussion 

Huvudresultat  

Huvudresultatet visade fyra kategorier där de manliga sjuksköterskorna beskrev sina 

upplevelser av att arbeta inom vården. I kategorin att vara man och minoritet beskrev de 

manliga sjuksköterskorna att sticka ut från mängden var en form av särbehandling de 

upplevde på både gott och ont. Att utföra intim omvårdnad av jämnåriga kvinnor var den 

situation de upplevde som mest känslig och gjorde att de begränsades i sin yrkesroll. Bristen 

på manliga kollegor upplevde de som ensamt och tråkigt. De upplevde fördel i yrket tack 

vare en slags auktoritet de besitter som män. I kategorin ur andras perspektiv beskrev de 

manliga sjuksköterskorna hur de upplevde att andra i allmänhet ser på manliga 

sjuksköterskor. De upplevde överlag positivt bemötande, och att många uppmuntrade till fler 

män inom vården. Den vanligaste förutfattade meningen var att de ibland misstogs vara, eller 

förväntades bli läkare, då oftast av äldre patienter. I kategorin se bortom kön beskrev de 

manliga sjuksköterskorna att andra faktorer än kön, ibland var mer avgörande för 

interaktionen med såväl patienter som kollegor. De påpekade vidare att de egentligen inte 

brukade reflektera över könsaspekten. De manliga sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt 

att förhålla sig professionell vid all patientkontakt. Samarbetet inom arbetsgruppen, kollegor 

emellan, upplevde de manliga sjuksköterskorna som grundläggande och att de kunde 

komplettera varandra könen emellan. Kategorin könsfaktorer på arbetsplatsen visade att de 

manliga sjuksköterskorna upplevde Arbetsklimatet på en kvinnodominerad arbetsplats 

beskrevs som mjukt, och de manliga sjuksköterskorna förmedlade överlag en positiv bild av 

yrket. De var överens om att en mer jämnfördelad arbetsplats höjer stämningen i 

arbetsgruppen, vilket de även ansåg sig bidra till.   

 

Resultatdiskussion 

De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de begränsas i sitt 

yrkesutförande vid känsliga intima omvårdnadsåtgärder, främst på jämnåriga patienter och 

unga kvinnliga patienter. Detta bekräftas av tidigare studier där det framkom att det var 

vanligt att manliga sjuksköterskor upplevde intim omvårdnad av kvinnliga patienter som 

känslomässigt betungande och som ett hinder (Chapman et al. 2006, Gleeson & Keogh 2006, 

Harding et al. 2008). Enligt en studie av Whitthock & Leonard (2003) upplevde manliga 

sjuksköterskor det som jobbigt att utföra intim omvårdnad på jämnåriga patienter, medan 

äldre patienter inte var lika känslomässigt betungande (Whitthock & Leonard 2003). I en 

studie av Chur-Hansen (2002) tycker inte äldre patienter att sjuksköterskans kön spelar någon 
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större roll vid omvårdnad (Chur-Hansen 2002). De manliga sjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplever att patienterna generellt inte verkade tycka att sjuksköteterskans kön är 

väsentligt vid omvårdnad, förutom då det handlade om intima omvårdnadsåtgärder vilket 

även visade sig i resultatet av Chur-Hansen (2002) studie. Författarna till föreliggande studie 

förmodar att detta skapar en större press på de manliga sjuksköterskorna som försätts i en 

svår situation då problemet uppstår. De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie 

påpekar dock att patienterna inte alltid har möjlighet att välja vilken sjuksköterska de ska bli 

vårdade utav. För att hantera den känsliga situation som uppstod vid intim omvårdnad av 

jämnåriga patienter beskrev de manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie 

tillvägagångssätt för att skapa en bekvämare situation för patienten genom att förhålla sig 

professionell, avleda och visa respekt för patienten. En vanlig strategi var även att överlåta 

arbetsuppgiften till en kvinnlig kollega. Enligt studier av Chapman et al. (2006) och Harding 

et al. (2008) visade det sig att manliga sjuksköterskor ofta använder olika strategier för att 

hantera intima omvårdnadssituationer, däribland var det vanligt att överlåta arbetsuppgiften 

till en kvinnlig kollega (Chapman et al. 2006, Harding et al. 2008).  

 

De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att åldern var en faktor som 

spelar in vid omvårdnad. De upplever det känsligare med yngre patienter än med äldre 

patienter. Vidare beskrev de manliga sjuksköterskorna vikten av att kunna läsa av och 

anpassa sig efter patienten för att kunna tillhandahålla god omvårdnad efter patientens 

individuella behov. Fisher (2009) menar att manliga sjuksköterskor behöver kunna anpassa 

sig efter patienten likt en kameleont beroende på situation. De manliga sjuksköterskorna i 

föreliggande studie beskrev att mötet med manliga patienter var mer bekvämt än med 

kvinnliga patienter pga. könstillhörigheten. Vidare upplevde de att omvårdnaden var enklare 

att utföra och att de manliga patienterna ofta hade en tendens att öppna sig mer för en man. 

Detta tror författarna till föreliggande studie är viktigt att ta till vara på och utnyttja i dagens 

sjukvård eftersom det fortfarande är en ojämn könsfördelning. Patienterna får därmed en 

ökad chans att känna sig trygga då de kan identifiera sig med sin vårdare. 

 

Vidare beskrev de manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie att överlåta arbetsuppgifter 

och komplettera varandra som kollegor var exempel på samarbete inom arbetsgruppen. 

Vidare upplevdes arbetsklimatet som avslappnat, mjukt och prestigelöst. Författarna till 

föreliggande studie tror att, för att manliga sjuksköterskor ska kunna överlåta arbetsuppgifter, 

och känna sig bekväm med det, krävs ett visst arbetsklimat och att kollegorna har förståelse 

för problematiken vid intim omvårdnad. De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie 
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uttryckte att en jämnare könsfördelning i arbetsgruppen vore mer gynnsamt för såväl 

arbetsklimatet som patienterna. Kanter (1977) menar att en arbetsgrupp är balanserad vid 

fördelning om minst 40/60 (Kanter 1977). Manliga sjuksköterskor utgör ca 9 % av 

sjuksköterskekåren i Sverige och räknas därav som en minoritetsgrupp. Kanters (1977) teori 

innebär att minoritetsgrupper som utgör högst 15 % av personalgruppen blir representanter 

för hela den kategorin, i det här fallet män. Evans (1997) och Lupton (2006) menar att genom 

token kan manliga sjuksköterskor dra fördel av sin minoritetsposition, bl.a. att kvinnliga 

kollegor hjälper fram manliga sjuksköterskor och underlättar för deras avancemang inom 

organisationen (Evans 1997, Lupton 2006). En form av särbehandling som tyder på att 

männen blir framhjälpta beskrev de manliga sjuksköterskorna som att vissa kvinnliga 

kollegor lät dem undgå ”tråkiga” omvårdnadsmoment och agerade ”mammigt” gentemot de 

manliga sjuksköterskorna. I en studie av Robertsson (2002) framkom det att yngre manliga 

sjuksköterskor upplevde en typ av ”mor och son relation” med kvinnliga kollegor som hade 

ett omhändertagande förhållningssätt gentemot dem. Författarna finner att det ”mammiga” 

beteendet bidrar till segregeringen mellan könen bland sjuksköterskor då det kan uppstå 

misstro och osämja av att de manliga sjuksköterskorna ”kommer undan”.  

 

De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde både för- och nackdelar med att 

vara minoritet. De upplevde att genom att sticka ut från mängden drog de fördelar av att bli 

ihågkommen, vara mer eftertraktad och bli mer uppskattad för att de var sällsynta. Dock 

uttryckte de att baksidan av att vara minoritet var att allt därmed blev tydligare, t ex att de 

blir mer utpekade om ett misstag begåtts. En av de manliga sjuksköterskorna beskrev 

situationen som ”alla känner apan men apan känner ingen”. Vidare upplevde de att bristen på 

manliga kollegor var ensamt och tråkigt. Liknande upplevelser visade sig även i en studie av 

Robertsson (2002) där det framkom att bristen på social gemenskap med kvinnliga kollegor 

skapade en ensamposition inom yrket. Samliga av de manliga sjuksköterskorna hade upplevt 

ett utanförskap eller att de hade en särställning i arbetsgruppen (Robertsson 2002). I en studie 

av Lupton (2006) framkom det att män inom kvinnodominerande yrken är medvetna om 

både för- och nackdelar med dessa yrken. De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde att de bidrog med att se saker ur andra synvinklar än kvinnorna, ta för sig mer och 

föra diskussioner på annat vis i jämförelse med sina kvinnliga kollegor i personalgruppen. 

Författarna till föreliggande studie tror att det är viktigt att utnyttja de olika fördelar som 

könen och individerna bidrar med, allt för att uppnå en bättre vård. 
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De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de hade en slags inbyggd 

auktoritet som man. De fick därav lättare igenom förslag på t ex. avdelningsmöten och de 

upplevde att kollegorna lyssnade intresserat när de pratar. Liknande resultat visade sig i en 

studie av Nilsson och Sätterlund-Larsson (2005) att männen tyckte sig få en naturlig 

auktoritet i arbetsgruppen, och att de manliga sjuksköterskorna var mer direkta i sin 

kommunikation än de kvinnliga kollegorna (Nilsson och Sätterlund-Larsson 2005). 

Författarna till föreliggande studie anser att det stämmer till viss del att män har en inbyggd 

auktoritet sett till de traditionellt manliga egenskaperna. Dock förmodas den individuella 

aspekten vara avgörande, vilket innebär att det inte kan appliceras på alla manliga 

sjuksköterskor, utan snarare efter personlighet.  

 

De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att kvinnliga sjuksköterskor har 

svårare att göra sig hörd och att de mer strävar efter att vara läkaren till lags jämfört med 

manliga sjuksköterskor. Detta bekräftar det resultat från tidigare studier av Pingel och 

Robertsson (1998) och Phillips & Zelek (2003), nämligen att hierarkin inom sjukvården lever 

vidare och att sjuksköterskan ska fungera som en slags underordnad hjälpreda till läkaren. 

Dock visar föreliggande studie undantaget som bekräftar regeln, att manliga sjuksköterskor 

inte låter sig underordnas av läkare. De manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie 

upplevde vidare att kontakten med manliga läkare var vänskaplig och mer på samma nivå, 

vilket de inte tycktes se med de kvinnliga kollegorna. Författarna till föreliggande studie tror 

att hierarkin inom sjukvården kan suddas ut om den traditionella könsindelningen inom 

sjuksköterskeyrket förändras.  

 

Enlig en studie av Loughrey (2008) identifierar sig manliga sjuksköterskor till stor del med 

feminina attribut och en liten del av männen associerade sig med maskulina attribut. De 

manliga sjuksköterskorna i föreliggande studie identifierade sig med både manliga och 

kvinnliga attribut, men relaterade till att de kunde vara sig själv. De ansåg vidare att det var 

större skillnad mellan könen bland sjuksköterskor förut. Enligt författarna till föreliggande 

studie kan det bero på att könsgränserna i samhället i stort har suddats ut allt mer. Den 

generationen som nu är 20-30 år har en annan syn på kön och jämställdhet än tidigare 

generationer vilket kan tänkas göra det mer accepterat för män att söka sig till 

kvinnodominerade yrken. 
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Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta inom slutenvården utifrån att det är en kvinnodominerad verksamhet. Intervju var den 

metod som var mest lämpligt för studien och föll sig naturlig med tanke på att författarna 

ville beskriva upplevelser (Polit & Beck 2008). Sjuksköterskor valdes ut från tre olika 

avdelningar inom olika områden på samma sjukhus för att belysa frågeställningen ur olika 

perspektiv samt för att öka trovärdigheten i resultatet. Spridningen på informanternas ålder 

och antal yrkesverksamma år bidrar till att fånga in olika perspektiv.  

 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) bygger trovärdigheten i kvalitativa studier på 

begreppen giltighet (credibility), pålitlighet/stabilitet (dependability) och överförbarhet 

(transferability). Genom dessa begrepp kan trovärdigheten i en kvalitativ studie beskrivas 

utifrån olika perspektiv. Även mängden insamlad data är av vikt för studiens trovärdighet, ju 

mer innehåll desto bättre (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Giltighet i föreliggande studie uppnås genom att de mest passande meningsenheterna valdes 

ut, som varken var för stora eller för små. Vidare enligt Graneheim och Lundman (2004) 

beror giltighet på hur bra kategorierna täcker insamlad data. För att stärka giltigheten 

användes representativa citat från det transkriberade materialet i presentationen av resultatet. 

För att ytterligare stärka trovärdigheten söktes överensstämmelse hos forskningskollegor. 

Handledaren har varit med och bedömt i analysprocessen genom att läst och sett över 

transkriberad text, kondensering, koder och subkategorier. Vid utformningen av kategorier 

och resultat fördes en öppen dialog mellan författarna och handledare. Två deltagare från 

samma handledargrupp har läst igenom och kommit med synpunkter på resultat och 

diskussion. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks giltigheten av att 

forskningskollegor varit medbedömare.  

 

Över hur lång tid data har insamlats till studier avgör pålitligheten då en omfattande studie 

där datainsamling dragit ut på tiden kan medföra att data hunnit förändras över tiden 

(Graneheim & Lundman 2004). I föreliggande studie har data samlats in under en kort och 

begränsad tidsperiod vilket styrker pålitligheten.  

 

För att föreliggande studie ska kunna göras om av andra, överförbarhet, har 

metodpresentationen gjorts tydlig och utförlig. Författarna är medvetna om att det är läsaren 

som avgör huruvida studien är överförbar eller inte.  
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Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och nyanser i innehållet såsom skratt och pauser 

togs med för att få en känsla av sammanhang och återskapa rätt stämning från 

intervjutillfället och därmed stärka trovärdigheten (Brinkmann & Kvale 2009, Graneheim & 

Lundman 2004). Ljudupptagningen vid intervjutillfällena kan tänkas ha påverkat 

informanterna negativt då det förefaller vara en ovan situation att bli inspelad och intervjuad. 

Författarna inledde intervjutillfällena med att försöka skapa en avslappnad relation med 

informanten innan intervjun, genom att småprata. Att informanterna själva fick välja plats för 

intervjun förmodas leda till ökad trygghet för dem. Två av informanterna intervjuades i 

hemmet vilket förmodligen bidrog till både en mer avslappnad stämning och/eller att fler 

störningsmoment förelåg. Övriga informanter intervjuades på arbetsplatsen.        

 

Allmän diskussion  

Resultatet visade att könsgränserna suddas ut allt mer mellan sjuksköterskor men att det 

fortfarande återstår hinder och problematik kring manliga sjuksköterskor och intim 

omvårdnad. Det visade sig i studier av Chapman et al. (2006) och Harding et al. (2008) samt 

i föreliggande studie att manliga sjuksköterskor tillämpar en rad olika strategier för att 

hantera känsliga intima omvårdnadssituationer. Författarnas förslag till fortsatta studier inom 

detta problemområde skulle kunna vara att formulera förbättrade och beprövade strategier för 

de manliga sjuksköterskorna att underlätta den nuvarande problematiken angående intim 

omvårdnad. Jämförande studier kan användas för att undersöka resultatet av olika strategier.  

 

I praktiken anser författarna till föreliggande studie att resultatet speglar att könet inte är lika 

avgörande idag som det var tidigare och att stigmatiseringen av manliga sjuksköterskor 

verkar vara på upphällningen eller åtminstone börjar mattas av. Dock kvarstår det faktum att 

manliga sjuksköterskor blir särbehandlade på gott och ont. Förslag till vidare forskning kan 

vara att göra en liknande studie som denna fast i större omfattning. Den mest avgörande 

faktorn visar sig övergripande vara personligheten hos sjuksköterskorna.  

 

Genom att lyfta fram vikten av gruppdynamik och jämnfördelade arbetsgrupper, samt 

fördelar med yrket lockar det förhoppningsvis fler män att söka sig till vården. Önskvärt vore 

att även sjukvården och samhället får upp ögonen för könsfördelningen inom vården, och att 

det rekryteras fler manliga sjuksköterskor för en bättre gruppdynamik samt att den 

könsstämpel yrket dras med därav kan suddas ut.  
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För de yrkesverksamma manliga sjuksköterskorna kan resultatet tänkas bidra med insikt och 

skapa gemenskap. Spridning av manliga sjuksköterskors upplevelser kan bidra med 

förståelse hos kvinnliga kollegor och chefer.  

 

Slutsatser från studien är att manliga sjuksköterskor upplever vissa svårigheter med att vara 

minoritet men att könet inte alltid utgör den viktigaste faktorn i yrkesutövningen utan snarare 

vilken personlighet sjuksköterskan besitter 
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