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Sammanfattning 

Bakgrund: I mitten av 1800-talet fastslog Florence Nightingale att sjuk-sköterskeyrket 

var för kvinnor och män uteslöts ur processionen Sveriges första manliga sjuksköterska 

examinerades 1953. Enligt socialstyrelsen är idag 13% av Sveriges sjuksköterskor män. 

I populärkulturen gestaltas ofta de manliga sjuksköterskorna negativt, och enligt vissa 

studier är antalet kvinnliga sjuksköterskor som har en hög acceptans för manliga 

sjuksköterskor lika stort som antalet kvinnliga sjuksköterskor som har en låg acceptans.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta med kollegor och att möta patienter inom sjuksköterskeyrket, samt att 

redovisa valda artiklars urvalsgrupp.  

 

Metod: Designen var en beskrivande litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar 

utgjorde resultatet. De 13 vetenskapliga artiklarna söktes i PubMed och Cinahl med 

relevanta MeSH-termer och Cinahl-headings där de fanns tillgängliga  

 

Resultat: Resultatet visade att de manliga sjuksköterskorna upplevde att det fanns en 

föreställning om att sjuksköterskeyrket i allmänhetens ögon var en feminin profession, 

något som påverkade deras upplevelse av att arbeta som sjuksköterskor. De manliga 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns uppfattningar om deras sexualitet och deras 

sexuella intentioner både från patienter och kollegor. Det fanns svårigheter i mötet med 

både kvinnliga och manliga patienter. De manliga sjuksköterskorna undvek bland annat 

onödig beröring. I mötet med kollegor upplevde de manliga sjuksköterskorna att de blev 

tilldelade typiska ”manliga sysslor” baserat på att de var fysiskt starkare. 

 

Slutsats: I denna litteraturstudie framkom att manliga sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta inom yrket påverkades av att de var män. Förutfattade meningar och rådande 

könsnormer influerade de manliga sjuksköterskornas möte med kollegor och patienter. 

Negativa bilder som porträtterades av manliga sjuksköterskor i populärkultur återfanns i 

de manliga sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta inom yrket. De manliga 

sjuksköterskornas upplevelser påverkades även av etablerade sociala könsnormer som 

återfanns i samhället.  

 

Nyckelord: manliga sjuksköterskor, kvalitativa studier, upplevelser, kön 
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Abstract 

Background: In the mid-1800s Florence Nightingale ruled that the nursing profession 

was for women, and men were excluded from the profession. Sweden's first male nurse 

graduated in 1953. According to the National Board of Health: 13% of Sweden's nurses 

are male nurses. In modern day culture male nurses are often portrayed negatively, and 

 according to some studies the number of female nurses who have a high acceptance of 

male nurses are as large as the number of female nurses who have a low acceptance. 

 

Purpose: The purpose of this study was to describe; the male nurses' experiences of 

working with female colleagues, their interaction with patients within the nursing 

profession, and to describe selected study samples. 

 

Method: The design was a descriptive literature review, which  included 13 scientific 

articles in the result. The 13 scientific articles were searched in PubMed and Cinahl 

with relevant MeSH terms and Cinahl-headings where they were available.  

 

Results: The results showed that the male nurses felt that there was a notion that the 

nursing profession in the eye of the public was a feminine profession, something that 

affected their experience of working as nurses. The male nurses felt that there were 

perceptions about their sexuality and their sexual intentions, both from patients and 

colleagues. There were also difficulties in the interaction between both female and male 

patients, male nurses felt that they had to ensure they were more careful to avoid any 

unnecessary touching. Male nurses also found that they were assigned more ”typically 

male” tasks on the basis that they were seen as being physically stronger than their 

female colleagues. 

 

Conclusion: This study has revealed that male nurses' experiences of working in the 

profession were impacted by the fact that they were men. Preconceived notions and 

prevailing gender norms influenced the male nurses’ interactions with their colleagues 

and patients. Male nurses found that they are portrayed in a negative light by today’s 

modern society for choosing a career pathe in the nursing profession. The male nurses' 

experiences were also influenced by established social gender norms that were found in 

the community. 

 

Keywords: male nurses, qualitative research, experience, gender 
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9. Bilagor     

 

1. Introduktion 
1. Manliga sjuksköterskors historia globalt   

Män arbetade med omvårdnad redan år 235 i Egypten och tog hand om de som 

insjuknat i pesten. Under medeltiden fanns religiösa ordrar där troende män och kvinnor 

arbetade tillsammans med omvårdnad. Under korstågen arbetade män med omvårdnad 

och reste med riddarna då arbetet ansågs för riskfyllt för kvinnor. Formell 

sjuksköterskeutbildning saknades år 235 och under medeltiden. Under amerikanska 

inbördeskriget växte ett behov av mer formaliserad utbildning för att kunna möta 

vårdbehovet. Den första formella sjuksköterskeutbildningen öppnade i Tyskland, och en 

av eleverna var Florcence Nightingale (Kenny 2008). I mitten av 1800-talet lade 

Florence Nightingale grunderna för den moderna sjuksköterskeprofessionen, och i 

samband med att hon gjorde detta var hon tydlig med att sjuksköterskeyrket var för 

kvinnor. Enligt Nightingale var varje kvinna en naturlig vårdare och att arbeta som 

sjuksköterska innebar för en kvinna att göra det som föll henne naturligt. Under denna 

tid beskrevs den institutionella familjekonstellation enligt följande: läkaren var man och 

fader, sjuksköterskan var moder och kvinna medan patienten ansågs vara barn vilket 

speglade de sociala värderingar under Nightingales yrkesverksamma år (Evans 2004a). 

Under 1920-talet i Storbritannien var det till exempel förbjudet för manliga 

sjuksköterskor att arbeta inom delar av vården (Davies 2013). 

 

2. Manliga sjuksköterskor i Sverige  
I Sverige gavs 1946 ett förslag av Sveriges sjuksköterskekommitté att anta män till 

sjuksköterskeutbildningen efter år av sjuksköterskebrist till följd av att kvinnor slutade 

arbeta efter giftermål. Samma år fastslogs att rekrytering av män endast var av intresse 

inom det som då kallades för sinnessjukvårdspersonal. Förslaget om att anta män till 

sjuksköterskeutbildningen blev inte behandlat förrän 1948 då Svensk 

sjuksköterskekommitté tog det under betänkande (Dufva 2004). Förslaget möttes av 

motstånd från bland annat svenska läkarsällskapet men blev en verklighet 1951 då 

riksdagen godkände beslutet. 1953 examinerades Sveriges första manliga sjuksköterska. 

Efter att Sveriges första manliga sjuksköterska examinerades uppstod en diskussion som 

väckte starka känslor angående hur han borde tituleras. På förslag fanns bror, herr och 

sjukskötare innan svensk sjuksköterskekommitté under 1970-talet bestämde att titeln 

manlig sjuksköterska var mest lämplig (Dufva 2004). I dagsläget är 13 % av Sveriges 

sjuksköterskor män, vilket innebär en blygsam ökning sedan 1995 då de representerade 

8% av sjuksköterskorna (Socialstyrelsen 2015). Denna långsamma ökning förväntas 

enligt Statistiska Centralbyrån (2010) att stagnera och 2030 beräknas andelen utbildade 

manliga sjuksköterskor fortsatt vara 13%. Arbetsgivare ska enligt riskdagen (2008) 

därför arbeta efter diskrimineringslagen som fastslår att varje arbetsgivare, vid ojämn 

könsfördelning på arbetsplatsen, ska anstränga sig för att nyanställa arbetssökande av 

det underrepresenterade könet.  

 

3. Manliga sjuksköterskor i populärkulturen  
Stanley (2012) har i en studie analyserat hur manliga sjuksköterskor porträtteras i 

västerländsk populärkultur. I flera av de filmer som Stanley (2012) inkluderat i sin 

studie visades en negativ vinkling av den manliga sjuksköterskan. Några karaktärsdrag 

som identifierades, och som tillskrevs manliga sjuksköterskor, var att de var 

inkompetenta, mördare, tjuvar och våldtäktsmän. De fick även ofta sin maskulinitet och 
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sexualitet ifrågasatt. För att exemplifiera detta använde Stanley (2012) paralleller till 

filmen Meet the Parents där den manliga sjuksköterskan Greg får sin sexualitet och 

maskulinitet ifrågasatt av hans svärfar endast på grund av hans yrkesval. Ur ett 

genusperspektiv resulterade detta i att stärka sociala och kulturella fördomar som är 

förknippade med ett biologiskt kön (RFSU 2015).  

 

4. Acceptans av manliga sjuksköterskor     
Förutfattade meningar om vad som är könsstereotypiskt kan ha en negativ inverkan på 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Määttää & Öresland 2009). Roth et al. (2008) 

beskrev att antalet kvinnliga sjuksköterskor som rapporterade en hög acceptans för 

manliga sjuksköterskor var lika stort som antalet kvinnliga sjuksköterskor som 

rapporterade en låg acceptans för manliga sjuksköterskor. McMillian et al. (2006) fann i 

sin studie att en hög andel kvinnliga sjuksköterskor, yrkesverksamma på landsbygden, 

motsatte sig manliga sjuksköterskor och betraktade de manliga sjuksköterskorna som 

omanliga.   

 

Chur-Hansen (2002) undersökte patienters preferenser för en manlig eller kvinnlig 

sjuksköterska och fann att kvinnliga patienter önskade att få vård i intima situationer av 

kvinnliga sjuksköterskor, medan manliga patienter sällan hade någon preferens. Vidare 

visade studien att kvinnliga patienter med tidigare erfarenhet av en manlig sjuksköterska 

sällan ändrade uppfattning i frågan, utan fortfarande önskade hjälp av någon med 

samma kön (Chur-Hansen 2002). Patienter antog att de manliga sjuksköterskorna var 

läkare istället för sjuksköterskor och det var vanligt att deras yrkesval blev ifrågasatt av 

patienter (Stanley 2012). Vidare ansågs män inte vara lika empatiska och vårdande som 

kvinnor (Prideaux 2010).  

 

5. Begreppsdefinitioner 
I denna studie definieras Upplevelse med synonymerna erfarenhet, lära känna, få intryck 

av, insupa atmosfär, träffa på och möta (Gerhardsen 2009). Möte definieras med 

synonymen träffas, där någon möter någon (Svenska Akademins Ordbok 2015). I denna 

litteraturstudie syftade ordet möte till en interaktion mellan två eller fler personer. 

 

6. Hardings teori om genus 
Genus syftar till inlärda könsrollerna, det vi ofta kallar för kvinnligt eller manligt, och 

som inte grundar sig i det biologiska könet. Sandra Harding, en välkänd genusteoretiker, 

anser att det finns en dikotomi mellan könen där det manliga är överordnat det 

kvinnliga. Enligt Hardings Feminist standpoint theory befinner sig marginaliserade 

grupper i en social situation som gör det enklare för för dem bli medveten om skillnader 

än de icke-marginaliserade grupperna. Genom att studera kulturer, principer och 

agerande i en miljö där en marginaliserad grupp existerar belyses normativt beteende 

och rådande hierarki. Teorin används ofta för att beskriva samband mellan politisk och 

social makt, samt inlärt beteende (Harding 2004).  

 

Harding anser att genus är uppbyggt av tre dimensioner: strukturellt, symboliskt och 

individuellt genus. De tre dimensionerna samverkar och påverkar varandra. Strukturellt 

genus syftar till hur kön påverkar vilken maktposition individen får i samhället, och 

Harding exemplifierar detta med att pojkar får mer uppmärksamhet redan i klassrummet 

än flickor. Ytterligare ett exempel är att män är överrepresenterade inom högstatus 

yrken, så som chefspositioner, och ofta med högre lön än kvinnor. Med symboliskt 

genus menas hur vissa egenskaper tillskrivs könen utifrån individens biologiska kön. 

Exempelvis så anses förnuft vara en manlig egenskap och känsla en kvinnliga egenskap, 
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en kvinna förväntas således agera känslomässigt och en man rationellt. Individuellt 

genus beskrivs som en blandning av strukturellt och symboliskt genus, där individen 

utformar sin egen könstillhörighet utefter rådande sociala normer och förväntningar.  Ett 

exempel är att om män tilldelas en starkare maktposition i samhället i enlighet med 

strukturellt genus, och tillskrivs ledarskapsegenskaper i enlighet med symboliskt genus, 

stärker det mannen i att se sig själv som en autoritär individ (Harding 2004). 

 

7. Problemformulering 
Litteraturen har visat att sjuksköterskeyrket i allmänhetens ögon ofta ses som ett 

kvinnligt yrke, att en hög andel kvinnliga sjuksköterskor inte accepterar manliga 

sjuksköterskor (Roth et al. 2008) och att kvinnliga patienter känner ett visst motstånd 

till att få vård från manliga sjuksköterskor (Chur-Hansen 2002). Detta kan resultera i 

negativa upplevelser för manliga sjuksköterskor, både i mötet med patienter och med 

kollegor. Litteraturen beskriver även hur förutfattade meningar negativt kan påverka 

patientsäkerhet och vårdkvalitet (Määttää & Öresland 2009). Det är därför viktigt att 

sammanställa vilka upplevelser manliga sjuksköterskor har av att arbeta inom 

sjuksköterskeyrket.   

 

8. Syfte och frågeställningar 
Syftet var att beskriva manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kollegor 

och att möta patienter inom sjuksköterskeyrket, samt redovisa valda artiklars 

urvalsgrupp.  

Frågeställningar: 

 Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med patienterna? 

 Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med kvinnliga kollegor? 

 Hur beskrevs urvalsgruppen i de valda artiklarna?  
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2. Metod 
 

1. Design  
Designen för denna studie var en beskrivande litteraturstudie. Den valda designen 

syftade till att sammanställa den befintliga forskningen för att belysa det nuvarande 

kunskapsutbudet (Polit & Beck 2012).  

 

2. Databaser  
Artikelsökningar genomfördes i databaserna Cinhal och MedLine via Pubmed. Cinahl 

och MedLine är väl ansedda och betydande databaser som inkluderar en majoritet av 

alla engelskspråkiga akademiska sjukskötersketidningar, böcker samt vissa utvalda 

rapporter från konferenser (Polit & Beck 2012).  

 

3. Sökord/sökstrategier 
I Cinahl användes Headings för sökorden qualitative studies och male nurses. I PubMed 

användes MeSH-termer där de fanns att tillgå vilket innefattade sökorden qualitative 

research och male nurses. Att söka efter sökorden med Headings och MeSH-termer gör 

det möjligt att få fler sökträffar som annars missats då forskarnas terminologi skiljer sig 

åt (Polit & Beck 2012). Sökorden experience och gender valdes att sökas som tillägg i 

fritext. Sökorden kombinerades med den booleska termen AND.  Begränsningar i 

sökningarna var att artiklarna som fanns tillgängliga som full text i PubMed och linked 

Fulltext i Cinahl, var skrivna på engelska, utförda inom en 15 års period från aktuellt 

datum samt var Peer-Reviewed där valmöjligheten fanns. Var god se tabell 1 och tabell 

2.  

 

4. Urvalskriterier  
Inklusionskriterier för denna studie var kvalitativa intervjustudier som svarade mot syfte 

och frågeställning. Exklusionskriterier var systematiska litteraturstudier, kvantitativa 

studier och de studier som redan i abstraktet inte svarade mot denna litteraturstudies 

syfte. Initialt utfördes en grundsökning med fokus på artiklarnas titel. De titlar i 

databasernas träfflistor som uppfattades svara gentemot denna studies syfte valdes ut. 

Därefter lästes artiklarnas abstrakt. Dubbletter i sökningarna justerades och de artiklar 

som föreföll relevanta efter läsning av abstrakt granskades sedan i sin helhet och 

sparades i referenshanteringsprogrammet refworks. 94 abstrakt lästes, varav 21 artiklar 

valdes ut för att granskas närmare. Av dessa exkluderades ytterligare 8 artiklar då de vid 

grundligare genomgång inte svarade mot föreliggande studies inklusions- och 

exklusionskriterier. 

5. Utfall av databassökningar 

1. Tabell 1. Sökningar i Pubmed 

 

Databas  Söktermer Träffar Lästa 

abstracts 

Valda 

(exklusive 

dubletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning  

Pubmed ”Nurses, Male” 

(MeSH) 

195 
   

Pubmed ”Nurses, Male” 

(MeSH) AND 

26 8 2 2 
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”experience”  

Pubmed ”Nurses, Male” 

(MeSH) AND 

”gender” 

92 31 4 3 

Pubmed  ”Nurses, Male” 

(MeSH) AND 

”Qualitative Research” 

(MeSH) 

19 7 1 0 

 

2. Tabell 2. Sökningar i Cinahl  

 

Databas  Sökord Träffar Lästa 

abstracts 

Valda 

(exklusive 

dubletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning  

Cinahl ”Nurses, Male” 

(Heading) 

369 
   

Cinahl ”Nurses, Male” 

(Heading) AND 

”experience”  

23 9 4 3 

Cinahl ”Nurses, Male” 

(Heading) AND 

”gender” 

70 34 5 3 

Cinahl ”Nurses, Male” 

(Heading) AND 

”Qualitative studies” 

(Heading) 

29 11 5 2 

 

6. Dataanalys  
För att organisera artiklarnas resultat användes samma antal tabeller som 

frågeställningar i enlighet med Polit och Beck's (2012) rekommendationer. I denna 

studie användes tre tabeller. En tabell (tabell 1, se bilaga) för frågeställningen Hur 

upplever manliga sjuksköterskor mötet med patienten?, en tabell för frågeställningen 

Hur upplever manliga sjuksköterskor mötet med sjuksköterskor och andra yrkesgrupper 

inom vården? (tabell 2, se bilaga) och en tabell för att sammanställa alla studier (tabell 

3, se bilaga). De aktuella rubrikerna i tabellerna var: titel, land, författare, år, syfte, 

studiedesign, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, urvalsgrupp, huvudresultat. 

Tabellerna bifogas som bilagor.  

 

Rubriken urvalsgrupp i tabellen tillägnades att besvara studiens metodologiska 

frågeställning. För att kritiskt granska hur urvalsgruppen var beskriven användes Polit 

och Beck (2012) riktlinjer, så som kön, ålder och erfarenhet inom yrket.  I en majoritet 

av studierna specificeras inte inklusions- och exklusionskriter för urvalsgruppen med 

motiveringen att antalet manliga sjuksköterskor var få, men där kriterierna beskrevs 

inkluderades de i tabellen (tabell 3, se bilaga). Inklusions- och exklusionskriterier kan 

enligt Polit och Beck (2012) vara beskrivande för urvalsgruppen.  
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Författarna till denna studie läste enskilt igenom de valda artiklarna grundligt och 

upprepade gånger samt färgkodade artiklarnas resultat utefter vilken frågeställning de 

besvarade. En färg för de delar av artiklarnas resultat som svarade mot frågeställningen 

Hur upplever manliga sjuksköterskor mötet med patienten och en färg för de delar av 

artiklarnas resultat som svarade mot frågeställningen Hur upplever manliga 

sjuksköterskor mötet med sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården?. 

Slutligen jämfördes färgkodningen författarna emellan. När färgkodningen skiljde sig åt 

diskuterades detta tills samstämmighet uppstod mellan författarna. I de färgkodade 

resultatdelarna identifierades teman och slutligen kategoriserades resultaten. Resultatet 

är presenterat i löpande text.  

 

7. Forskningsetiska övervägande  
Författarna strävade efter att objektivt redogöra för resultatet och i enlighet med Polit 

och Beck's (2012) rekommendationer presentera både positiva och negativa aspekter 

som framkom i studiernas resultat. Författarna till denna studie diskuterade 

kontinuerligt under examensarbetets gång för att undvika förvanskning av enskilda 

artiklars resultat. Vidare undvek studieförfattarna plagiering och kopiering av andras 

verk. Samtliga artiklar som inkluderades i denna studies resultat var granskade och 

godkända av etiska kommittéer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  11 

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras under tre huvudrubriker: (1) Hur upplevde manliga 

sjuksköterskor mötet med patienten? (2) Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet 

med kvinnliga kollegor? (3) Hur beskrevs urvalsgruppen i de valda artiklarna? Under 

huvudrubrik (1) identifierades två teman som föranledde två underrubriker: Hur 

upplevde manliga sjuksköterskor mötet med kvinnliga patienter? och Hur upplevde 

manliga sjuksköterskor mötet med manliga patienter? Resultatet presenterades även 

kortfattat i Figur 1.  

1. Figur 1. Översikt av huvudresultat under huvudrubrikerna (1) 

och (2).  

 
 

2. Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med patienten?  
En omständighet som påverkade manliga sjuksköterskors upplevelse i mötet med 

patienten var förutfattade meningar rörande manliga sjuksköterskors sexualitet (Fisher 

2009, Harding 2007, Pullen et al. 2009). I en studie utförd i Australien (Fischer 2009) 

och i en studie utförd i Nya Zeeland (Harding 2007) beskrevs hur de manliga 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns en allmän uppfattning att manliga 

sjuksköterskor var homosexuella. I en annan studie av Pullen et al. (2009) ifrån England 
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framkom att de manliga sjuksköterskorna upplevde att patienter antog att de hade 

sexuella intentioner med sin omvårdnad.   

 

En annan omständighet som påverkade mötet med patienten var att de manliga 

sjuksköterskorna upplevde att det finns en allmän uppfattning om att 

sjuksköterskeprofessionen var för kvinnor (Inoue et al. 2006, Milligan 2001, Wu et al. 

2015). I en studie från England upplevde manliga sjuksköterskor att vissa delar av 

arbetet med patienten inte var anpassat för män utan istället borde utföras av en kvinna 

(Pullen et al. 2009). I en annan studie utförd i England beskrevs ett tillfälle då patienten 

upprepade gånger frågade efter en sjuksköterska då patienten inte förstod att den 

manliga sjuksköterskan var just sjuksköterska (Milligan 2001).  

 

I en studie av Wu et al. (2015) från en intensivvårdsavdelning i Kanada, beskrev en 

manlig sjuksköterska hur han upplevde att patienterna var mer bekväma med kvinnliga 

sjuksköterskor då patienterna ansåg att kvinnliga sjuksköterskorna bättre kunde förstå 

känslor. Rajacich et al. (2013) fann i sin studie utförd inom akutsjukvård i Kanada att 

patienter ibland önskade att byta till en kvinnlig sjuksköterska då vissa vårdprocedurer 

skulle utföras. I en annan studie utförd av Herakova (2012) i USA beskrev några 

manliga sjuksköterskor att de hade haft erfarenheter av motsatsen och upplevde att en 

del patienter föredrog en manlig sjuksköterska då vissa patienter ansåg att manliga 

sjuksköterskor utförde ett grundligare och mer noggrant arbete. 

1. Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med kvinnliga 

patienter?  

Några manliga sjuksköterskor yrkesverksamma i Australien beskrev att deras 

maskulinitet skapade ett obekvämt hinder i omvårdnaden mellan den kvinnliga 

patienten och den manliga sjuksköterskan (Fisher 2009). Liknande tankar uttrycktes av 

manliga sjuksköterskor yrkesverksamma i Kanada som upplevde att deras utseende 

gjorde det svårt att bygga en bra professionell relation till kvinnliga patienter i 

vårdmötet. En manlig sjuksköterska uttryckte att på grund av att han var lång och hade 

skägg upplevdes han som överväldigande och hotfull (Evans 2004b). Det var vanligare 

enligt Fisher (2009) och Inoue et al. (2006) att kvinnliga patienter nekade vård av 

manliga sjuksköterskor än att män nekade samma vård. Manliga sjuksköterskor å sin 

sida förklarade hur de ofta kände sig obekväma med den intima vården och beröringen 

av kvinnliga patienter (Sayman 2014, Inoue et al. 2006, Evans 2002). En deltagare 

yrkesverksam i Kanada beskrev svårigheter i att närma sig kvinnor när de arbetade natt, 

då det inte var naturligt för män att närma sig kvinnor i mörkret (Evans 2004b).  

 

I en studie framkom att manliga sjuksköterskor gärna ville ha med sig en kvinnlig 

kollega för att utföra vissa vårdprocedurer i mötet med kvinnliga patienter (Fisher 

2009). Det upplevdes viktigast att ha med sig en kvinnlig kollega i vårdmötet med unga, 

kvinnliga patienter då det fanns en rädsla att bli misstrodd och anmäld (Fisher 2009, 

Inoue et al. 2006). De manliga sjuksköterskorna kände en rädsla för att bli misstolkad 

och upplevde att de hela tiden fick vara på sin vakt samt läsa av situationen (Evans 

2002). Detta styrks även i studien utförd av Inoue et al. (2006) i Australien där de 

manliga sjuksköterskorna beskrev att de var väldigt medvetna när de vårdade en kvinna. 

De var noga med att inte exponera mer än nödvändigt av den kvinnliga kroppen för att 

de var rädda för att det skulle anspela på sex. Det var viktigt att den manliga 

sjuksköterskan höll upp en lugn och stabil fasad när framförallt intimvård på kvinnliga 

patienter skulle ges (Inoue et al. 2006). 
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Som en copingstrategi använde manliga sjuksköterskor humor i mötet med kvinnliga 

patienter vilket de upplevde underlättade (Evans 2002, Inoue et al. 2006).Det fick 

patienten att slappna av. Manliga sjuksköterskor upplevde även att humor minskade 

risken för att de skulle bli misstolkade för att ha sexuella intentioner (Evans 2002).   

 

2. Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med manliga patienter?  

I en studie från Australien talade de manliga sjuksköterskorna om att framhäva sin 

maskulinitet i mötet med manliga patienter genom att förstärka vad de ansåg vara ett 

manligt framträdande. En manlig sjuksköterska beskrev till exempel hur han valde att 

samtala om att bilar och om att surfa, då det förknippades med manliga intressen. Det 

var vanligt för gifta manliga sjuksköterskor att tala om deras fruar och barn med 

patienten för att bli identifierade som heterosexuella (Fisher 2009). Manliga 

sjuksköterskor yrkesverksamma i Nya Zeeland beskrev att de upplevde att de genom att 

förstärka sin maskulinitet antingen kunde dölja, eller undvika, antagandet om att deras 

sexuella läggning var homosexuell. En deltagare i studien förklarade att han trodde att 

den allmänna uppfattningen om homosexuella män var att de vill utnyttja pojkar. I 

samma studie berättar en annan manlig sjuksköterska, som var homosexuell, att han 

dolde sin sexuella läggning för patienterna för att smälta in och inte bli oskyldigt 

anklagad (Harding 2007). 

 

Evans (2002) beskrev i sin studie utförd i Kanada hur manliga sjuksköterskor undvek 

onödig beröring med manliga patienter och att de skulle tveka innan de kramade en 

manlig patient. De manliga sjuksköterskorna beskrev det som en linje de inte passerade 

för att om de överskred denna linje riskerade de att de manliga patienternas komfort och 

acceptans av dem som sjuksköterskor skulle minska. I Zamanzadeh et al. (2013)  studie 

utförd i Iran framkom att manliga sjuksköterskor ansåg sig bättre på att tillgodose 

manliga patienters behov.  

 

3. Hur upplevde manliga sjuksköterskor mötet med kvinnliga 

kollegor?  
I flera studier framkom att manliga sjuksköterskor ofta upplevde  att deras kvinnliga 

kollegor delegerade ut det fysiskt ansträngande arbetet inom vården till dem (Evans 

2004b, Rajacich et al. 2013, Sayman 2014). I Evans (2004b) studie utförd i Kanada 

beskrev de manliga sjuksköterskorna hur de upplevde det som en börda att bli 

delegerade det tyngre arbetet av sina kvinnliga kollegor och att de upplevde att de blev 

behandlade som dörrvakter och flyttkarlar. I samma studie beskrev dock även några 

manliga sjuksköterskor att de upplevde det som positivt att få agera som den fysiskt 

starka då det kändes bra inför arbetsgruppen (Evans 2004b). I studien utförd av Rajacich 

et al. (2013) inom akutsjukvård i Kanada framkom fler fördelar med att ta det fysiskt 

tunga arbetet då detta möjliggjorde för de manliga sjuksköterskorna att byta vissa 

uppgifter, så som intimvård av kvinnliga patienter. Vidare upplevde de manliga 

sjuksköterskorna att de blev tilldelade vissa patientgrupper av sina kvinnliga kollegor så 

som de tyngre och de mer aggressiva patienterna (Evans 2004b, Rajacich et al. 2013). 

Manliga sjuksköterskor som arbetade i USA beskrev att det känslomässigt betungande 

arbetet som involverade exempelvis barn ofta delegerades ut till de manliga 

sjuksköterskorna (Sayman 2014). 

 

I två studier framkom att några manliga sjuksköterskor ansåg att de hade en rakare och 

tydligare kommunikation sinsemellan än med sina kvinnliga kollegor (Herakova 2012, 

Nilsson et al. 2005). De manliga sjuksköterskorna fick ibland uppfattningen om att de 
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var tvungna att lägga band på sig själva för att inte verka framfusiga bland sina 

kvinnliga kollegor. Detta resulterade i att de manliga sjuksköterskorna ibland kände sig 

nervösa kring hur kommunikationen skulle te sig mellan dem och sina kvinnliga 

kollegor (Herakova 2012). I två studier från USA (Sayman 2014, Herakova 2012) 

beskrevs även hur de manliga sjuksköterskorna upplevde ett behov av att tävla mot sina 

kvinnliga kollegor. Några manliga sjuksköterskor yrkesverksamma i England upplevde 

även att de gav en annan slags vård än sina kvinnliga kollegor som påminde om de 

manliga sjuksköterskornas sätt att kommunicera: rak, rationell, mer disciplinär och med 

mer tålamod (Pullen et al. 2009).   

 

4. Hur beskrevs urvalsgruppen i de valda artiklarna?  
De 13 valda studiernas urvalsgrupps deltagarantal, ålder, antal yrkesverksamma år och 

arbetsplats inom vården presenteras i löpande text. En utförligare beskrivning av de 

valda artiklarnas urvalsgrupp presenteras i tabell 3 (se bilaga). 

1. Antal  

Fyra av studierna bestod av åtta deltagare (Evans 2004b, Milligan 2001, Evans 2002, 

Herakova 2012), två (Fisher 2009, Pullen et al. 2009) bestod av över  tjugo deltagare 

medan sju av studierna bestod av tio-tjugo deltagare. Medelvärdet för urvalsgruppens 

storlek var 13.5 deltagare. 

2. Ålder 

Åtta av studierna (Inoue et al. 2006, Fischer 2009, Rajacich et al. 2013, Milligan 2001, 

Sayman 2014, Wu et al. 2015, Herakova 2012, Zamanzadeh et al. 2013) beskrev ett 

siffermässigt ålderspann på deltagarna. För de yngsta deltagarna i studierna var 

medelvärdet 24.4 år och för de äldsta deltagarna var medelvärdet 52.6 år. Den yngste 

deltagaren som återfanns i studierna var tjugoett år (Rajacich et al. 2013) och den äldsta 

var sextiotvå år (Herakova 2012).  

3. Yrkesverksamma år  

Antal yrkesverksamma år inom yrket beskrevs i tio av studierna (Harding 2007, Inoue 

et al. 2006, Rajacich et al. 2013, Evans 2004b, Milligan 2001, Sayman 2014, Wu et al. 

2015, Evans 2002, Herakova 2012, Zamanzadeh et al. 2013). Sammantaget av alla 

studiers redovisade yrkeslivserfarenhet var den kortaste tiden inom yrket noll år 

(Harding 2007, Rajacich et al. 2013) och den längsta yrkesverksamma tiden trettiofem 

år (Sayman 2014). Medelvärdet för de tio studierna var 2.9 år som kortast 

yrkesverksamma tid. För den längsta yrkesverksamma tiden var medelvärdet 27.9 år.  

4. Arbetsplats inom vården  

Nio av studierna beskrev att deltagarna arbetade inom varierande områden av 

sjukvården (Fischer 2009, Harding 2007, Inoue et al. 2006, Evans 2004b, Milligan 

2001, Evans 2002, Pullen et al. 2009, Herakova 2012, Zamanzadeh et al. 2013). I två av 

studierna fanns deltagare som arbetat inom mödravården (Harding 2007, Inoue et al 

2006). I sju av studierna (Fisher 2009, Harding 2007, Inoue et al. 2006, Evans 2004b, 

Pullen et al. 2005, Evans 2002, Zamanzadeh et al. 2013) återfanns deltagare som 

arbetade inom psykiatrin, vilket gjorde psykiatrin till den mest representerade 

arbetsplatsen.  
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4. Diskussion 
1. Huvudresultat 

Manliga sjuksköterskor upplevde att deras möte med patienter och med kvinnliga 

kollegor påverkades av att de var män. De upplevde att det fanns stora svårigheter med 

att de riskerades att misstolkas i sin yrkesroll, framförallt vid vård av kvinnor men även 

vid vård av män. Männen tilldelades vissa patientkategorier och uppdrag av sina 

kvinnliga kollegor på grund av deras fysiska styrka. 

 

2. Resultatdiskussion 
Följande diskussion är organiserad utefter genusteoretikern Sandra Hardings tre 

dimensioner. Den kommer att diskuteras under följande rubriker: symboliskt, 

strukturellt och individuellt genus. 

1. Symboliskt genus  

Med symboliskt genus syftade Harding till normer och föreställningar om kön som 

bidrar till att skapa en uppfattning om en individ eller roll baserad på antaganden och 

inte den egna erfarenheten (Harding 2004). I denna studies resultat framkom att normer 

och föreställningar influerade arbetsmiljön och de manliga sjuksköterskornas upplevelse 

av mötet med patienter och kvinnliga kollegor. En feminin norm är att kvinnan är den 

naturliga vårdaren (Roth et al. 2008). Studierna av Inoue et al. (2006), Milligan (2001) 

och Wu et al. (2015)  fann att det inte var självklart för patienter att män hörde hemma 

inom sjuksköterskeyrket. Roth et al. (2008) beskrev att sjuksköterskeyrket i 

allmänhetens ögon ofta ansågs vara ett kvinnligt yrke. Under 1800-talet fastslog 

Nightingale att kvinnor var de naturliga vårdarna och Nightingale har varit en viktigt 

förebild i utformandet av den moderna sjuksköterskeprofessionen (Evans 2004a).  

 

Västerländska maskulina normer är att männen har emotionell kontroll, är risktagande, 

dominanta, modiga, i jakt på status, fysiskt starka och strävar efter överlägsenhet på 

arbetsplatsen (Hammer 2010). Flertalet av de manliga normer som Hammer (2010) 

beskriver återfanns även i de inkluderade artiklarnas resultatdel. Exempelvis tilldelades 

manliga sjuksköterskor egenskaper så som att de var fysiskt starka (Evans 2004, 

Rajacich et al. 2013, Sayman 2014), tekniskt kunniga (Nilsson et al. 2005), ägde 

förmågan att känslomässigt kunna distansera sig till svåra situationer som till exempel 

barnpatienter och överdoser (Sayman 2014) och strävade efter en överlägsenhet på 

arbetsplatsen (Sayman 2014, Herakova 2012).  

Även populärkultur bidrar till att stärka normer och föreställningar om kön (Harding 

2004). Stanley (2012) analyserade västerländska filmer och fann att den manliga 

sjuksköterskan ofta porträtterades som omanlig, sexuellt avvikande och inkompetent. I 

studierna utförda av Harding (2007) och Fisher (2009) beskrev de manliga 

sjuksköterskorna att de upplevde att en uppfattning var att de var homosexuella då de 

valt att arbeta inom ett feminint yrke. I en studie utförd av Pullen et al. (2009) beskrevs 

att de manliga sjuksköterskor upplevde att kvinnliga patienter antog att de hade sexuella 

intentioner när de utförde omvårdnad.  

 

Nightingales synsätt på sjuksköterskeprofessionen som feminin riskeras att förstärkas i 

modern tid av populärkulturens negativa skildring av den manliga sjuksköterskan.  I 

kombination med de befästa samhällsnormerna rörande kön som Hammer (2010) och 

Roth et al. (2008) beskriver är det rimligt att anta att detta påverkar manliga 

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta inom vården.  
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2. Strukturellt genus  

Med strukturellt genus syftade Sandra Harding till hur verksamheten är organiserad och 

uppgifter fördelade. Harding (2004) exemplifierar detta genom att hänvisa till studier 

som visade att pojkar fick mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor. En jämförelse 

inom vården beskrevs i Rajacich et al. (2013) studie som fann att manliga 

sjuksköterskor fick mer uppmärksamhet än sina kvinnliga kollegor. Uppmärksamheten 

berörde hela deras person och satte dem i fokus i arbetsgruppen. Författarna till denna 

studie anser att en bidragande faktor till att de manliga sjuksköterskorna får mer 

uppmärksamhet på arbetsplatsen är att de är i minoritet, men även det faktum att män 

kräver mer utrymme. Detta styrks även av Nilsson et al. (2005) som i sin studie fann att 

manliga sjuksköterskor och deras kvinnliga kollegor upplevde att männen var 

självsäkrare och bättre på att ta plats i grupp än kvinnor.  Tre studier (Evans 2004, 

Rajacich et al. 2013, Sayman 2014) beskrev att männen till följd av att de ansågs vara 

fysiskt starkare än sina kvinnliga kollegor fick andra arbetsuppgifter och därmed blev 

arbetet för dem annorlunda fördelat.  

3. Individuellt genus  

Med individuellt genus syftar Harding till hur individen formar och ser sin egen 

könstillhörighet (Harding 2004). I denna studies resultat framkom att manliga 

sjuksköterskor upplevde svårigheter med att beröra andra män (Evans 2002), och att de 

som var homosexuella valde att dölja sin läggning för att smälta in bättre och inte 

riskera att bli oskyldigt anklagade för sexuella övergrepp på män (Harding 2007). I de 

intervjuer som utförts i tre studier var de manliga sjuksköterskorna tydliga med att tala 

om skillnader mellan dem och sina kvinnliga kollegor (Evans 2002, Sayman 2014, 

Rajacich et al. 2013).  

I en studie från Kanada (Rajacich et al. 2013) och i en studie från Australien (Inoue et 

al. 2006) beskrevs att manliga sjuksköterskor kände sig exkluderade när kvinnliga 

kollegor använde ord som till exempel syster då detta ansågs vara en kvinnlig 

benämning på yrket. Dufva (2004) beskrev hur benämningen på manliga sjuksköterskor 

 är en pågående känsloladdad diskussion även i Sverige där benämningarna syster och 

sjuksköterska äger en feminin laddning. Författarna till denna studie teoretiserar att de 

manliga sjuksköterskorna framhävde sin egen maskulinitet, och önskade att särskilja sig 

från egenskaper som ansågs normativt kvinnliga, för att stärka sin egen känsla för 

maskulin könstillhörighet.  

 

3. Metoddiskussionen  
Trots databassökningar i två stora databaser, Cinahl och Pubmed, samt användandet av 

MeSH-termer och Cinahl-Headings för de sökord där de fanns tillgängliga var 

 artikelutbudet smalt. Då relevanta MeSH-termer och Cinahl-Headings saknades för 

vissa sökord söktes dessa sökord i fritext, vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar 

föll bort.   

 

Ursprungligen var målet att inkludera artiklar gjorda inom en 10 årsperiod i resultatet 

men på grund begränsat antal sökträffar utökades perioden till 15 år.  

Stora delar av denna studies resultat handlade om könsnormer och skillnader mellan 

kön, ett strukturellt problem som belysts mycket de senaste decennierna. De studier som 

är inkluderade i resultatet och som är utförda tidigt 2000-tal kan därför anses vara 

inaktuella. Vidare önskades att enbart inkludera artiklar där urvalsgruppen bestod av 

manliga sjuksköterskor – men på grund av att artikelutbudet var smalt inkluderades 

även två artiklar där andra deltagare förekom (Nilsson et al. 2005, Pullen et al. 2009). 
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Det framkom tydligt i båda artiklarna vad som var de manliga sjuksköterskornas 

upplevelser. 

 

Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska. Författarna till denna 

litteraturstudie har en god förståelse för det engelska språket och åtgärder vidtogs för att 

minimera risken för feltolkning av artiklarnas resultat på grund av språkförbristningar. 

När oklarhet uppstod över begrepp konsulterades personer med engelska som 

modersmål för en vidare förklaring och engelska ordböcker användes för enskilda ord. 

Artiklarnas resultat lästes igenom grundligt och enskilt, samt diskuterade kontinuerligt 

under arbetsgången för att säkerställa att valda artiklars resultat tolkats lika.   

 

De valda artiklarnas kulturella kontext skiljde sig åt vilket kan spegla sig i artiklarnas 

resultat. Samtliga artiklar var skrivna i västländer förutom Zamanzadeh et al. (2013) 

vars studie utfördes i Iran. Motiveringen till användandet av studien utförd av 

Zamanzadeh et al. (2013)  var att resultat inte skiljde sig nämnvärt från resterande 

artiklar.    

 

4. Diskussion av urvalsgruppen 
Urvalsgruppen diskuteras efter kriterierna: överförbarhet, giltighet, tillförlitlighet och 

bekräftelsebarhet. De fyra kriterierna används för att bedöma trovärdigheten i 

kvalitativa studier (Polit & Beck 2012).   

1. Överförbarhet  

Överförbarhet avser i vilken grad kvalitativ forskning kan tillämpas på andra grupper 

eller i andra sammanhang. Läsaren avgör i vilken grad studiens resultat är överförbart 

till andra situationer med hjälp av den information forskaren delger om studiens 

urvalsgrupp och sammanhang. En rik beskrivning av en studies urvalsgrupp bidrar 

således till att stärka en studies överförbarhet (Polit & Beck 2012). 

 

Tre av studierna (Pullen et al. 2009, Fischer 2009, Nilsson et al. 2005) saknade 

beskrivning av deltagarnas yrkesverksamma år som sjuksköterska. Fem av studierna 

saknade ett siffer- och åldersspann på deltagarna (Pullen et al. 2009, Nilsson et al. 

 2005, Harding 2007, Evans 2002, Evans 2004b).  

När ålder och yrkesverksamma år som sjuksköterska inte besvaras försvårar det för 

läsaren att bedöma studiens överförbarhet (Polit & Beck 2012). Författarna till denna 

litteraturstudie teoretiserar att forskarna varit restriktiva i sin beskrivning av 

urvalsgruppen för att skydda de manliga sjuksköterskornas konfidentialitet och 

integritet då de utgör en minoritet. Något som även styrks av Evans (2002) som beskrev 

att då manliga sjuksköterskor utgör en synlig minoritet så gavs en vag beskrivning av 

den demografiska datan. 

 

När forskare inkluderar deltagare med varierande perspektiv och bakgrund kan 

deltagarna erbjuda fler infallsvinklar på samma fenomen. De gemensamma mönster 

som uppstår trots variationer i urvalsgruppen anses vara av högt vetenskapligt värde och 

stärker en studies överförbarhet (Polit & Beck 2012). Genomsnittsstudien inkluderad i 

denna studies resultat hade en åldersvariation på 24.4 år – 52.6 år, yrkeserfarenhet som 

varierade från 2.9 år – 27.9 år och nio av studierna bestod av deltagare som arbetade 

inom olika områden av sjukvård (Fischer 2009, Harding 2007, Inoue et al. 2006, Evans 

2004b, Milligan 2001, Evans 2002, Pullen et al. 2009, Herakova 2012, Zamanzadeh et 

al. 2013). Deltagarvariation fanns i samtliga studier, vilket bidrar till att stärka 

 resultatet i denna litteraturstudies överförbarhet.  
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2. Giltighet  

Giltighet i kvalitativa studier syftar till om den presenterade datan och tolkningen av 

den är sanningsenlig. Kvalitativa forskare kan stärka en studies Giltighet i två steg: (1) 

utföra studien på ett sådant sätt att trovärdigheten i fynden stärks och (2) utförligt 

presentera trovärdigheten i studien (Polit & Beck 2012). Deltagarantalet  i kvalitativa 

studier ska vara tillräckligt stort för att samla uttömmande data som belyser mönster, 

kategorier och dimensioner i det fenomen som undersöks. En risk med ett litet urval i en 

kvalitativ studie är  att resultatet inte representerar populationen vilket försämrar 

studiens Giltighet (Polit & Beck 2012). Fyra studier (Evans 2004b, Milligan 2001, 

Evans 2002, Herakova 2012) bestod av åtta deltagare. Tre av studierna (Evans 2004b, 

Evans 2002, Milligan 2001) motiverade sitt urval med att manliga sjuksköterskor var få 

och därför svåra att rekrytera till studier. Herakova (2012) motiverade sin urvalsstorlek 

med att deltagarna i studien hade varierande förutsättningar professionellt och 

demografiskt som bidrog till att stärka studien Giltighet. Samtliga studier inkluderade i 

denna studies resultatdel motiverar urvalsgruppens storlek på ett trovärdigt sätt.  

3. Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet syftar till om studiens data är hållbar över tid. För att konfirmera studiens 

tillförlitlighet förlitar sig forskare på att besvara följande fråga: om studien upprepas 

med samma eller liknande deltagare i samma kontext, skulle resultatet bli detsamma? 

 (Polit & Beck 2012). Författarna till denna litteraturstudie anser att det försvårar för 

läsaren att bedöma om resultatet skulle bli detsamma om studien gjordes om med 

liknande deltagare när urvalsbeskrivningen upplevs bristfällig. De studier som har en 

bristande beskrivning av urvalsgruppen där nyckelegenskaper utelämnas (Pullen et al. 

2009, Fischer 2009, Nilsson et al. 2005, Harding 2007, Evans 2002, Evans 2004b) har 

tidigare beskrivits påverka studiernas överförbarhet, men påverkar således även 

studiernas tillförlitlighet.  

4. Bekräftelsebarhet  

Bekräftelsebarhet syftar till en studies objektivitet. Bekräftelsebarhet i en studie stärks 

om fynden speglar deltagarnas åsikter och förhållanden utan att influeras av forskarnas 

motiv eller förväntningar (Polit & Beck 2012). Tio av studierna  var utförda av 

kvinnliga forskare (Herakova 2012, Rajacich et al. 2013, Evans 2002, Evans 2004b, 

Sayman 2014, Zamanzadeh et al. 2013, Wu et al. 2014, Nilsson et al. 2005, Inoue et al. 

2006, Pullen et al. 2009). Tre studier (Sayman 2014, Pullen et al. 2009, Wu et al. 2015) 

diskuterade att forskarna som utfört studierna var kvinnor aktiva inom 

forskningsområdet, samt vilken förförståelse det genererade i under utförandet av 

intervjuerna med manliga sjuksköterskor och tolkning av datan. Roth et al. (2008) fann 

att en hög andel sjuksköterskor hade en låg acceptans för manliga sjuksköterskor, och 

McMillian (2006) fann att en hög andel kvinnliga sjuksköterskor betraktade manliga 

sjuksköterskor som omanliga. Om de kvinnliga forskarna saknade acceptans av manliga 

sjuksköterskor och ägde uppfattningen att de var omanliga kan det ha vinklat studiernas 

resultat.  

 

För att stärka sin objektivitet använde sig Sayman (2014) och Wu et al. (2015)  av 

fältlogg, peer-reviewförfarande och att under arbetet med studien reflektera över 

potentiella fördomar som influerade tolkningen av datan. Det är en svaghet att studierna 

utförd av Herakova (2012), Rajacich et al. (2013), Evans (2002), Evans (2004b), 

Zamanzadeh et al. (2013), Nilsson et al. (2005) och Inoue et al. (2006) saknar reflektion 
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om forskarens könstillhörighet och hur det kan påverka studiens resultat då deltagarna 

var manliga sjuksköterskor, vilket försvagar studiernas bekräftelsebarhet.  

 

5. Kliniska implikationer för omvårdnad 
Att främja en genusmedvetenhet inom sjuksköterskeprofessionen innebär att utmana 

rådande normer och föreställningar som enligt litteraturen har en negativ inverkan på de 

manliga sjuksköterskornas upplevelse. Att belysa det nuvarande kunskapsutbudet om 

hur manliga sjuksköterskor upplever mötet med patienter och kvinnliga kollegor kan ge 

indikationer om hur arbetsplatsen bör arbeta för att främja jämställdhet.  

 

6. Förslag till fortsatt forskning  
Utbudet av forskning inom detta område är begränsat och endast en studie var utförd i 

Sverige. Ur en kulturell kontext hade fortsatt forskning om hur män upplevde att det var 

att arbeta som sjuksköterskor i Skandinavien varit av intresse. Vidare anser författarna 

till denna studie att det varit av intresse att i vidare forskning implementera en 

genusutbildning inom en arbetsgrupp för att sedan jämföra manliga sjuksköterskors 

upplevelse före och efter utbildningen. 

 

7. Slutsats 
I denna litteraturstudie framkom att manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 

inom yrket påverkades av att de var män. Förutfattade meningar och rådande 

könsnormer influerade de manliga sjuksköterskornas möte med kvinnliga kollegor och 

patienter. Negativa bilder som porträtterades av manliga sjuksköterskor i populärkultur 

återfanns i de manliga sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta inom yrket. De 

manliga sjuksköterskornas upplevelser påverkades även av etablerade sociala 

könsnormer som återfanns i samhället. Sjuksköterskeyrket sågs i allmänhetens ögon 

som ett kvinnligt yrke och manliga sjuksköterskor, trots varierande nationalitet, 

upplevde sig exkluderade när de refererades till som syster.  
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9. Bilagor 
Tabell 1 

Hur upplever manliga sjuksköterskor mötet med patienten?  

Författare/År/Land  Syfte Huvudresultat 

Murray J. Fisher / 

2009/ Australien 

 

Att redovisa en analys av 

produktionsförhållande med 

betoning på fördelning, natur och 

organisation av arbetsprocessen i 

utförandet av kroppsarbete av 

manliga sjuksköterskor.  

De  manliga 

sjuksköterskorna kände ett 

behov av att bekräfta sin 

heterosexuella läggning till 

manliga patienter medan en 

mer feminin framtoning 

användes till kvinnliga 

patienter. Beröring skiljde 

sig åt mellan manliga och 

kvinnliga patienter. 

Kvinnliga patienter nekade 

ibland deras vård, men 

sällan män, och de var ofta 

orolig för sexuella 

anklagelser (pedofili, 

trakasserier etc.) Patientens 

ålder spelade in i hur mötet 

upplevdes och unga 

tonårsflickor skapade mest 

oro. Vill ej möta vissa 

patienter själv (barn, 

kvinnor) utan vill ha med en 

kvinna som ”förkläde”.  

Thomas Harding / 

2007/ Nya Zeeland 

Studera konstruktionen av 

stereotypen att manliga 

sjuksköterskor är gay, och att 

beskriva hur detta påverkar en 

grupp av NZ manliga 

sjuksköterskor.  

Manliga sjuksköterskor 

upplevde ibland att patienter 

mötte dem med förutfattade 

meningar om deras 

sexualitet och sexuella 

läggning. Det upplevdes 

finnas en rädsla för att de 

ska sexuellt trakassera unga 

män. De överdriver sin 
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maskulinitet i mötet med 

patienter för att undvika 

antagandet att de är 

homosexuell.  

Madoka Inoue et al. / 

2006/ Australien   

Att studera manliga 

sjuksköterskors upplevelse av att 

tillgodose intim-vård för kvinnliga 

patienter och inkluderade följande 

objekt: dokumentera manliga 

sjuksköterskors upplevelse av att 

tillgodose intim-vård för kvinnliga 

patienter, identifiera strategier 

som används av manliga 

sjuksköterskor för att ge intimvård 

till kvinnliga patienter, jämföra 

denna studies fynd med 

existerande litteratur inom 

området.   

De manliga 

sjuksköterskorna upplevde 

ofta att de blev obekväma 

och skämdes när känsliga 

kroppsområden på kvinnliga 

patienter blev blottade. 

Kvinnliga patienters 

nakenhet upplevdes ofta ha 

sexuella bibetydelser och 

det fann alltid en rädsla att 

bli anmäld för sexuella 

trakasserier. Unga, speciellt 

söta, kvinnor var de 

”svåraste” patienterna att 

möta. Vidare nämner de 

manliga sjuksköterskorna att 

en vanlig uppfattning var att 

de är homosexuella. Vissa 

kvinnliga patienter nekade 

vård från män. 

Coopingstrategier för att 

hantera möten med 

obekväma influenser: 

kontrollera känslor, skydda 

sig själv, humor och 

information som vapen. 

Dale Rajacich et al. / 

2013/ Kanada 

Att belysa och utforska olika olika 

frågor som manliga sjuksköterskor 

upplever i deras arbetsliv, hur de 

beslutar att satsa på en karriär 

inom omvårdnad och hur 

sjuksköterskeyrket bättre ska 

attrahera och behålla män. 

Den största belöningen med 

att vara sjuksköterska var 

möten med patienter där de 

manliga sjuksköterskorna 

upplevde att de blev 

känslomässigt engagerade. 

Sjuksköterskorna upplevde 

ibland motstånd från 

patienterna att motta deras 

vård; ifrågasatte motiv, 

karriärval etc. Patienter ville 

inte alltid ha en manlig 

sjuksköterska. Många 

patienter betonade att det 

var ”manliga” 

sjuksköterskor och inte bara 

sjuksköterskor vilket 

upplevdes som frustrerande.  
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Joan A. Evans / 

2004/ Kanada  

Att utforska manliga 

sjuksköterskors upplevelser och 

könade/genusrelaterade relationer 

som skapar olika upplevelser för 

män och kvinnor inom samma 

profession. Mer specifikt så syftade 

studien till att utforska 

maskulinitet, som var definierad 

som en social konstruktion, 

rörande hur det är att vara man i 

vissa stunder och på vissa platser.  

Upplevde att det var svårt 

att skapa relationer till vissa 

patienter då maskulinitet 

förknippades med våld. 

Uttrycker att manliga 

sjuksköterskor upplevde att 

de måste vara försiktiga, 

speciellt när de närmar sig 

kvinnliga patienter. 

”Traditionally men don't 

come to you in the dark and 

help you”. Ju yngre 

kvinnliga patienter ju 

svårare var det att skapa en 

terapeutisk relation.  

Frank Milligan / 

2001/ England 

Att underlätta reflektion över en 

omvårdnadsupplevelse som 

deltagarna själv valt och att 

undersöka samt analysera dessa 

erfarenheter för att sedan jämföra 

dem med aktuell litteratur utefter 

konceptet omvårdnad och 

omvårdnad i praktiken.  

De manliga 

sjuksköterskorna upplevde 

att de ofta distanserade sina 

känslor i mötet med 

patienten. Patienter 

förväntande sig att manliga 

sjuksköterskor skulle utföra 

det fysiskt krävande arbetet. 

Har upplevt tillfällen då 

patienter nekat vård då de 

inte ansett att manliga 

sjuksköterskor var ”riktiga 

sjuksköterskor”.  

Alison Pullen et al. / 

2009/ England 

Att undersöka hur män hanterar 

skillnader som”marginaliserade 

män” inom kvinnliga yrken.  

Manliga sjuksköterskorna 

upplever att deras kön gör 

att patienter kan uppleva 

dom hotfulla/ sexuellt 

avvikande.  

Donna M. Sayman / 

2014/ USA 

Att utforska män inom 

sjuksköterskeyrkets upplevelser, 

och att bidra till litteraturen 

anledningar till varför yrken 

utvecklar en tradition om vad som 

är könsrollsanständigt.  

Manliga sjuksköterskor 

upplevde att många 

patienter inte var bekväma 

med manliga sjuksköterskor. 

Hade ibland svårt att leva 

upp till patienters 

förväntningar att 

sjuksköterskan ska vara 

”tröstande/varm”. Blev 

ifrågasatt varför de ej blev 

doktorer och varför de 

enbart blev sjuksköterskor.  
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Tammy W. Wu et al 

/ 2015/ Kanada 

Att beskriva samband mellan 

maskulinitet och manliga 

intensivvårdssköterskors 

upplevelse av att vårda döende 

patienter och deras familjer.  

Upplevde att patienter 

ibland tyckte att kvinnor 

förstod känslor bättre. I 

mötet med patienter 

upplevde några att de blev 

känslomässigt engagerade 

och att det var okej att visa 

känslor medan andra såg det 

som en bedrift att kunna 

stänga av sina känslor samt 

att det behövdes för att 

hantera yrket. En 

coopingstrategi för att kunna 

hantera möten med dödligt 

sjuka patienter var att 

depersonalisera och 

objektifiera dödsfallet för att 

skydda sig själv.  

Joan A. Evans /  

2002/ Kanada 

Att utforska manliga 

sjuksköterskors upplevelse av 

könade relationer som leder till 

olika upplevelser för kvinnor och 

män inom samma profession.  

Manliga sjuksköterskor 

upplevde att humor kunde 

hjälpa dem i mötet med 

patienter, och bidra till att 

patienter blev mer bekväm. 

Specifikt använde de en 

speciell sorts humor med 

manliga patienter. Alltid en 

överhängande rädsla att bli 

anmäld för sexuella 

trakasserier eller våldtäkt, 

vilket gör dem sårbara i 

mötet med patienter. 

 Upplevde att många 

tonårskillar kunde få fel 

uppfattning om dem och 

anta att de var 

homosexuella. Använde 

olika copingstrategier i 

mötet med patienten för att 

undvika felaktiga 

anklagelser: undvika onödig 

beröring (både manliga och 

kvinnliga patienter), 

undvika vissa uppgifter på 

kvinnliga patienter etc...  
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Lilian L. Herakova / 

2012/ USA 

Att beskriva hur manliga 

sjuksköterskor kommunikativt 

hanterar deras identitet och 

jobbrelationer med arbetskollegor 

och patienter.  

Vill gärna uppvisa att de var 

en ”superstar” för 

patienterna och kunde trösta 

patienterna genom att 

kompetent besvara 

medicinska frågor 

(biomedicinskt: maskulin 

dimension) och kombinera 

detta med att trösta dem 

(emotionellt: feminin 

dimension). Vissa upplevde 

att patienterna föredrog 

manliga sjuksköterskor då 

de gör ett väldigt grundligt 

jobb och är bättre på att 

relatera till patienterna.  

Vahid Zamanzadeh 

et al / 2013/ Iran 

Att beskriva manliga iranska 

sjuksköterskors anledningar för att 

välja och stanna inom 

sjuksköterskeyrket, samt de 

problem som influerar deras val.  

Manliga sjuksköterskor 

ansåg sig bättre på att 

tillgodose manliga 

patienters behov. Behov av 

att förtydliga deras 

professionella roll, och 

deras motivation till att bli 

sjuksköterska för patienten.  

 

 

Tabell 2 

Hur upplever manliga sjuksköterskor mötet med kvinnliga kollegor?  

Författare/År/ 

Land  

Syfte Huvudresultat 

Thomas 

Harding / 2007/ 

Nya Zeeland 

Studera konstruktionen av 

stereotypen att manliga 

sjuksköterskor är gay, och att 

beskriva hur detta påverkar en 

grupp av NZ manliga 

sjuksköterskor.  

Kollegor ifrågasatte de manliga 

sjuksköterskornas sexuella 

läggning vilket ansågs 

utmattande och kränkande.  

Madoka Inoue 

et al. / 2006/ 

Australien   

Att studera manliga sjuksköterskors 

upplevelse av att tillgodose intim-

vård för kvinnliga patienter och 

inkluderade följande objekt: 

dokumentera manliga 

sjuksköterskors upplevelse av att 

tillgodose intim-vård för kvinnliga 

patienter, identifiera strategier som 

används av manliga sjuksköterskor 

för att ge intim-vård till kvinnliga 

patienter, jämföra denna studies 

fynd med existerande litteratur 

Kollegor använder ordet syster 

för att beskriva sjuksköterska, 

vilket triggade en medvetenhet 

om könsskillnader och 

exkluderade manliga 

sjuksköterskor. Tacksam för 

kvinnliga kollegors hjälp när 

kvinnliga patienter reagerade 

negativt på manliga 

sjuksköterskor, kvinnliga 

kollegor agerade då ofta som 

förkläden.  
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inom området.   

Dale Rajacich 

et al. / 2013/ 

Kanada 

Att belysa och utforska olika olika 

frågor som manliga sjuksköterskor 

upplever i deras arbetsliv, hur de 

beslutar att satsa på en karriär 

inom omvårdnad och hur 

sjuksköterskeyrket bättre ska 

attrahera och behålla män. 

Upplevelsen av att vara en synlig 

minoritet: alla vet vem du är, vad 

du har gjort, vad du har sagt 

vilket leder till vissa 

förväntningar på dig... Upplevde 

att manliga sjuksköterskor 

behövde bevisa för sig själv att 

de är smartare och bättre än sina 

kvinnliga kollegor då de är i en 

minoritet. Blev hindrade av 

kollegor att gå in och utföra sitt 

jobb i vissa situationer (kvinnliga 

patienter) vilket skapade en 

tvetydig känsla då det var okej 

för kvinnliga kollegor att gå in 

till manliga patienter. Vissa 

kvinnliga sjuksköterskor hade 

uttryckt att män inte bör vara 

sjuksköterskor. Blev ofta 

tilldelad de fysiskt tunga 

uppdragen av kollegor. 

Uppskattade att arbeta i team 

med kvinnliga sjuksköterskor 

som kunde avlösa dem i vissa 

situationer (kvinnliga patienter).  

Joan A. Evans / 

2004/ Kanada 

Att utforska manliga 

sjuksköterskors upplevelser och 

könade/genusrelaterade relationer 

som skapar olika upplevelser för 

män och kvinnor inom samma 

profession. Mer specifikt så syftade 

studien till att utforska 

maskulinitet, som var definierad 

som en social konstruktion, 

rörande hur det är att vara man i 

vissa stunder och på vissa platser.  

Upplevde att de tilldelas de 

fysiskt krävande uppdragen av 

kollegor och förväntades ta 

dessa. Vissa ansåg att det var en 

börda med andra såg en fördel 

med detta. Att använda fysisk 

styrka för att kunna hjälpa 

kvinnliga kollegor antydde på 

maskulin ridderlighet vilket 

resulterade i tillfredsställelse. 

Vissa kvinnliga kollegor 

upplevdes bli trygg av att det var 

en man närvarande. Förväntas av 

kollegor att alltid rycka in i 

krissituationerna.  

Frank Milligan 

/ 

2001/ England 

Att underlätta reflektion över en 

omvårdnadsupplevelse som 

deltagarna själv valt och att 

undersöka samt analysera dessa 

erfarenheter för att sedan jämföra 

dem med aktuell litteratur utefter 

konceptet omvårdnad och 

omvårdnad i praktiken.  

Manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor skiljde sig åt 

emotionellt, där kvinnor  var 

bättre på att visa och hantera 

känslor. Manliga sjuksköterskor 

förväntades att utföra det tunga 

arbetet. Kollegor antydde att 

manliga sjuksköterskor var 
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stökigare än sina kvinnliga 

kollegor.  

Alison Pullen et 

al. / 2009/ 

England 

Att undersöka hur män hanterar 

skillnader som”marginaliserade 

män” inom kvinnliga yrken.  

Upplevde sig mer rationell, ha 

mer disciplin och mer autoritär 

än sina kvinnliga kollegor. 

Vidare beskrevs även känslan av 

att män hade en bättre förståelse 

och ett inte lika hett temperament 

samt stressade inte runt. Kände 

en försvarsposition gentemot 

manliga läkare (status).  

Donna M. 

Sayman / 2014/ 

USA 

Att utforska män inom 

sjuksköterskeyrkets upplevelser, 

och att bidra till litteraturen 

anledningar till varför yrken 

utvecklar en tradition om vad som 

är könsrollsanständigt.  

Upplevde att vissa kvinnliga 

kollegor var negativt inställda till 

manliga sjuksköterskor. Fanns ett 

behov av att tävla mot kvinnliga 

kollegor. Tilldelades de tyngre 

jobben (emotionellt och fysiskt).  

Tammy W. Wu 

et al / 2015/ 

Kanada 

Att beskriva samband mellan 

maskulinitet och manliga 

intensivvårdssköterskors upplevelse 

av att vårda döende patienter och 

deras familjer.  

Upplevde att det fanns en 

starkare förståelse manliga 

kollegor emellan än mellan 

kvinnliga och manliga kollegor.  

Joan A. Evans /  

2002/ Kanada 

Att utforska manliga 

sjuksköterskors upplevelse av 

könade relationer som leder till 

olika upplevelser för kvinnor och 

män inom samma profession.  

Kvinnliga kollegor var varmare 

och mer ”touchy-feelie” medan 

manliga sjuksköterskor använder 

mindre beröring än deras 

kvinnliga kollegor. Inte lika 

accepterat för män att röra både 

manliga och kvinnliga patienter, 

vilket påverkade kvinnliga 

sjuksköterskors syn på de 

manliga sjuksköterskorna. 

Arbetar gärna i team med 

kvinnliga sjuksköterskor och har 

dessa som förkläden när de ska 

arbeta i situationer som de 

bedömer som osäkra (sexuella 

trakasserier etc.).  

Lilian L. 

Herakova / 

2012/ USA 

Att beskriva hur manliga 

sjuksköterskor kommunikativt 

hanterar deras identitet och 

jobbrelationer med arbetskollegor 

och patienter.  

Manliga sjuksköterskor upplevde 

en känsla av att behöva glänsa 

över sina kvinnliga 

sjuksköterskekollegor. Beskriver 

vidare att deras kommunikation 

skiljde sig från de kvinnliga 

kollegorna där män hade en mer 

direkt kommunikation och 

kvinnor talade mer bakom 

ryggen. Detta ledde till att 
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männen försökte passa in i 

kvinnliga arbetsgrupper genom 

att undvika att sticka ut och sköta 

sig själv om de inte bads om 

hjälp eller för att medla i en 

konflikt.  

Vahid 

Zamanzadeh et 

al / 2013/ Iran  

Att beskriva manliga iranska 

sjuksköterskors anledningar för att 

välja och stanna inom 

sjuksköterskeyrket, samt de 

problem som influerar deras val.  

Det fanns en rädsla för att andra 

yrkesgrupper inte skulle 

respektera dem om de 

presenterade sig som enbart 

”sjuksköterskor”, föredrog andra 

ordval som till exempel 

”medicinsk personal”. Kände ett 

behov av att förtydliga 

sjuksköterskerollen och deras 

motivation för att vilja bli 

sjuksköterskor för kollegor. 

Kerstin Nilsson 

et al. / 2005/ 

Sverige 

Att studera huvudsjuksköterskors 

uttalanden rörande deras 

uppfattning om kön och vilken 

betydelse dessa uppfattningar har 

för deras ledarskap.  

Manliga sjuksköterskor ansåg att 

de hade en rakare 

kommunikation och ansåg att det 

var enklare att vara rak med 

manliga kollegor än kvinnliga 

kollegor. De upplevde att kvinnor 

tog omvägar i sin 

kommunikation. Kollegor antog 

ofta att män var tekniska och 

ville arbeta med tekniska saker. 

Upplevde att kvinnor var bättre 

på att läsa av känslor. Kvinnliga 

kollegor var fegare och vågade 

inte lika mycket som män. Hade 

svårare att tala med kvinnliga 

kollegor om privata problem.  
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Översyn av samtliga artiklar  

Författare/År Titel  Design Datainsamlings-

metod 

Dataanalysmetod Urvalsgrupp  

Murray J. 

Fisher / 2009 

'Being a 

Chameleon': 

labour 

processes of 

male nurses 

performing 

bodywork  

Kvalitativ 

ansats med 

teoretiserad 

livshistorisk 

design. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Data från 

intervjuerna 

analyserades 

kvalitativt och 

med hjälp av en 

fyrdimensionell 

modell av 

genusrelationer 

beskriven av 

Connell.  

21 manliga sjuksköterskor 

från Australien som 

arbetade inom olika 

områden (psykiatri, 

kirurgi, intensivvård, 

mödravård, pediatrik, 

geriatrik, rehab och 

palliativ vård. Ålder 

varierade från 26-61 år. 7 

av de 21 männen började 

studera till sjuksköterska 

direkt efter studenten, 7 

arbetade manuellt innan 

och 6 hade utfört andra 

universitetsstudier än 

sjuksköterska innan. Alla 

hade arbetat som 

sjuksköterska i mer än 5 

år. Vid utförandet av 

studien var 6 deltagare 

nurse manager, 6 var 

specialistsköterskor, 5 var 

clinical nurse consultants, 

1 var registrerad 

sjuksköterska, 1 var 

omvårdnadsforskare, 1 var 

klinisk utbildare och en 

var sjuksköterska inom 

armen. Det fanns några 

kulturella skillnader, men 

likheterna i 

familjebakgrund var 

slående. De flesta var från 

arbetarfamiljer där 

kroppsarbete var 

huvudinkomstkällan. 6 

var  homosexuell. De 

andra 17 var heterosexuell 

och 16 var gift. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivna.  

Thomas 

Harding /2007 

The 

Construction 

of men who 

are nurses as 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design.  

Löst strukturerade 

intervjuer med breda, 

öppna frågor.  

Data från 

intervjuerna 

analyserades 

kvalitativt och 

18 manliga sjuksköterskor 

från Nya Zeeland. 11 var 

homosexuell, 6 var 

heterosexuell och en gav 
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gay  med Parker's 

riktlinjer för 

diskursanalys.  

ingen information om 

sexualitet. De arbetade 

inom olika delar av 

vården (administration, 

klinisk sjukvård, psykiatri, 

mödravård, militären). 

Alla utom en hade utbildat 

sig till ssk i NZ eller 

studerade vid studiens 

utförande i NZ. Vissa 

hade just börjat arbeta 

som Ssk och en deltagare 

hade arbetat i 40 år. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivna.  

Madoka Inoue 

et al. / 2006  

Male nurses' 

experiences 

of providing 

intimate care 

for women 

clients  

Kvalitativ 

ansats och 

explorativ 

design.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

Data från 

intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys.  

12 manliga 

sjuksköterskor. Åldern 

varierade från 25-55 år. 10 

arbetade inom 

storstadsområden och två 

inom landsbygden. 

Sjuksköterskeerfarenheten 

varierade från 7-30 år där 

medel var 14 år. 4 

deltagare arbetade inom 

generell 

medicinsk/kirurgisk 

omvårdnad medan resten 

av deltagarna arbetade 

inom specialiserade 

områden av omvårdnad så 

som mödravård, palliativ-

vård, intensivvård och 

psykiatri.  

Inklusionskriterier: 

Manliga sjuksköterskor 

som arbetade i Australien 

som hade utövat 

intimvård för kvinnliga 

patienter i mer än 5 år i 

olika kliniska miljöer. 

Exklusionskriterier fanns 

ej beskrivna.  

Dale Rajacich 

et al. / 2013 

If They Do 

Call you a 

Nurse, It Is 

Always a 

”Male 

Nurse”: 

Kvalitativ 

ansats och 

beskrivande 

design.  

Semistrukturerade 

fokusgruppsinter- 

vjuer med öppna 

diskussionsfrågor.  

Data analyserades 

med induktiv 

innehållsanalys.  

16 manliga 

sjuksköterskor. Åldern 

varierade från 21-48 (M= 

37.3 år) och hade varit i 

sjuksköterskeyrket 2 

månader – 21 år (M=9.6 
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Experiences 

of men in 

the Nursing 

Profession 

år). 11 deltagare arbetade 

fulltid som sjuksköterska, 

4 arbetade deltid och 1 

deltagare var pensionerad. 

6 deltagare hade 

vidareutbildning från 

universitet, 8 hade 

grundutbildningen och 2 

hade mastersexamen. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Joan A. Evans 

/ 2004 

Bodies 

Matter: Men, 

Masculinity, 

and the 

Gendered 

Division of 

Labour in 

Nursing 

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design.  

 

2 omgångar 

semistrukturerade 

intervjuer. De teman 

som blev tydlig i 

första 

intervjuanalysen 

utforskades närmare 

vid andra 

intervjutillfället. 

Data från den 

första och andra 

intervjuomgången 

analyserades 

tematiskt.  

8 manliga sjuksköterskor 

som praktiserade i Nova 

Scotia, Kanada. Alla 

deltagare var kaukasiska 

och hade levt i Nova 

Scotia större delen av 

deras liv. Åldern varierade 

från sent 20 -55 år och år 

inom sjuksköterskeyrket 

varierade från 7-32 år. 

Arbetsområden 

inkluderade hälsocentral, 

psykiatri, medicin/kirurgi 

och allmän omvårdnad. 3 

deltagare hade 

ledarskapspositioner, 2 

hade studentexamen. 6 

deltagare var gift, 2 levde 

med en partner. 1 

deltagare identifierade sig 

som homosexuell. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Frank 

Milligan /  

2001 

The concept 

of care in 

male nurse 

work: an 

ontological 

hermeneutic 

study in 

acute 

hospitals 

Kvalitativ 

ansats med 

en 

explorativ 

design.  

 

Datainsamling 

inkluderade 

strukturerad 

reflektion på en 

upplevd 

omvårdnadssituation, 

semistrukturerade 

intervjuer och 

fältanteckningar.  

Data analyserades 

kvalitativt med 

hjälp av riktlinjer 

från Rose and 

Webbs (1998).  

8 manliga sjuksköterskor 

som arbetade i två 

grannlandskap i östra 

England. Deltagarna hade 

mellan 1.2-21 års 

kvalificerade 

sjuksköterskeerfarenheten, 

med ett medel på 9.8 år. 

De hade arbetat inom 

varierade delar av 

omvårdnad. Åldern 

varierade från 23-46 år 

med ett snitt på 33 år. 

Inklusions- och 
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exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Kerstin 

Nilsson et al. / 

2005 

Conceptions 

of gender – a 

study of 

female and 

male head 

nurses' 

statements 

Kvalitativ 

ansats med 

en 

explorativ 

design.  

Öppna, 

ostrukturerade 

intervjuer.  

Data analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys: 

tematisk kodning 

av innehållet.  

18 kvinnliga 

sjuksköterskor och 18 

manliga sjuksköterskor 

som arbetade på 

vuxenavdelningar i 

Sverige. Medelåldern var 

46 år och deras 

ledarerfarenhet varierade 

mellan 1-30 år. Alla 

deltagare hade grund- och 

vidareutbildning samt ett 

extra poängsnitt på 20 

poäng inom omvårdnad 

och 20 poäng inom 

ledarskapskurser. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Alison Pullen 

et al. / 2009 

Managing 

differences 

in feminized 

work: men, 

otherness 

and social 

practice  

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

och 

beskrivande 

design.  

Semistrukturerade 

intervjuer  

Data analyserades 

tematiskt.   

25 män deltog i studien. 

15 var manliga 

sjuksköterskor och 10 var 

manliga lärare. De 15 

sjuksköterskorna kom från 

sex olika sjukhus i syd-

östra England. 5 arbetade 

inom psykiatrin, 4 inom 

akutsjukvård, 1 inom 

palliativ-vård och 

resterande inom generell 

omvårdnad. Inklusions- 

och exklusionskriterier 

fanns ej beskrivet.  

Donna M. 

Sayman / 

2014 

Fighting the 

trauma 

Demons: 

What men in 

Nursing 

Want You to 

Know 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design.  

Semistrukturerade 

intervjuer  

Data analyserades 

kvalitativ: 

kodades, 

jämfördes och 

sorterades utefter 

teman.  

10 manliga sjuksköterskor 

som antingen var verksam 

eller hade arbetat som 

sjuksköterska i 

mellanvästern. Åldern 

varierade från 23-58 år. 

Deras erfarenhet inom 

yrket varierade från strax 

under 2 år och över 35 år. 

Vid tillfället för 

intervjuerna var 8 

sjuksköterskor anställda 

som sjuksköterska. 1 hade 

lämnat yrket helt och 

arbetade nu med finans 



 

 

  34 

 

och 1 man arbetade inom 

en hälsorelaterad industri. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Tammy W. 

Wu et al. / 

2015 

Male ICU 

Nurses' 

Experiences 

of Taking 

Care of 

Dying 

Patients and 

Their 

Families: A 

Gender 

Analysis 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design.  

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Data analyserades 

kvalitativt, 

tematiskt och med 

Connell's 

maskulinitet 

ramverk för att 

konceptuellt 

avancera 

analysen.  

15 manliga 

sjuksköterskor. Åldern 

varierade från 28-48 år 

(M=38) och deltagarna 

hade arbetat på 

intensivvårdsavdelningen 

i 2 månader – 16 år (M=8 

år). 11 hade mottagit sin 

utbildning i Kanada, 1 i 

Sverige, 1 i Filippinerna, 

1 i England. 1 hade en 

mastersexamen, 1 hade en 

kandidatexamen och 3 var 

grundutbildade. 10 var 

från Kanada, 2 var från 

Filipinerna, 2 var från 

Kina och 1 var Persisk. 9 

var heterosexuella medan 

6 var homosexuella. 10 

levde ihop med en partner. 

Inklusionskriterier: 

manliga sjuksköterskor 

som arbetade fulltid eller 

deltid på en 

intensivvårdsavdelning 

och som hade vårdat en 

döende patient på 

intensivvårdsavdelningen. 

Exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Joan A. Evans 

/  

2002 

Cautious 

caregivers: 

gender 

stereotypes 

and the 

sexualization 

of men 

nurses' touch  

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design.  

 

2 omgångar 

semistrukturerade 

intervjuer. De teman 

som blev tydlig i 

första 

intervjuanalysen 

utforskades närmare 

vid andra 

intervjutillfället. 

Data från den 

första och andra 

intervjuomgången 

analyserades 

tematiskt.  

8 manliga sjuksköterskor 

som praktiserade i Nova 

Scotia, Kanada. Alla 

deltagare var kaukasiska 

och hade levt i Nova 

Scotia större delen av 

deras liv. Åldern varierade 

från sent 20 -55 år och år 

inom sjuksköterskeyrket 

varierade från 7-32 år. 

Arbetsområden 

inkluderade hälsocentral, 

psykiatri, medicin/kirurgi 

och allmän omvårdnad. 3 

deltagare hade 
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ledarskapspositioner, 2 

hade studentexamen. 6 

deltagare var gift, 2 levde 

med en partner. 1 

deltagare identifierade sig 

som homosexuell. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier fanns 

ej beskrivet.  

Lilian L. 

Herakova /  

2012 

Nursing 

Masculinity: 

Male Nurses' 

Experiences 

through a 

Co-Cultural 

Lens  

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design.  

Semistrukturerade 

intervjuer, både face-

to-face och via mejl.  

Data analyserades 

fenomenologiskt 

hermeneutiskt via 

tre steg: (1) samla 

data från 

intervjuer (2) 

identifiera teman 

(3) tolka teman.  

8 manliga sjuksköterskor 

som alla arbetade som 

sjuksköterskor när studien 

utfördes. Åldern varierade 

från 26-62 år, och 

yrkeserfarenhet varierade 

från 1-32 år. 5 

sjuksköterskor arbetade på 

stora stadssjukhus i 

mellanvästern, 1 arbetade 

på USAs östkust, 1 på 

USAs västkust och 1 i 

Kanada. 3 arbetade inom 

intensivvård, 2 inom 

akutsjukvård, 1 på 

långvården, 1 på kirurgi 

och en hade ingen 

specialitet. 7 identifierade 

sig som amerikanska, och 

samtliga beskrev sig som 

kaukasiska. Inklusions- 

och exklusionskriterier 

finns ej beskrivet.  

Vahid 

Zamanzadeh 

et al / 2013 

Choosing 

and 

remaining in 

nursing: 

Iranian male 

nurses' 

perspectives 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Data analyserades 

med 

innehållsanalys.  

18 manliga deltagare. Alla 

deltagare arbetade fulltid 

som sjuksköterska på 

statliga sjukhus med 

varierande positioner. 

Åldern varierade från 23-

43 år (M=31.7). 12 var 

gift. Klinisk erfarenhet 

varierade från 2-20 år 

(M=8.5). Deltagarnas 

expertis var inom 

hjärtvård, psykiatri, 

akutsjukvård, operation 

och kirurgi samt 

internmedicin. 

Inklusionskriterier: som 

hade tagit examen från ett 

4 år långt 
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kandidatprogram samt 

arbetat som sjuksköterska 

i Iran i minst ett år. 

Exklusionskriterie finns ej 

beskrivet.  


