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Män är en minoritet i sjuksköterskeyrket. Att som man arbeta inom vården leder till 
komplexa situationer. Manliga sjuksköterskor beskriver att de känner sig utanför, har 
svårt att tänka sig att åldras i yrket och känner att deras sexualitet ifrågasätts. Studiens 
syfte var att beskriva manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser av 
att vara man i vården. Metoden som användes var litteraturstudie. I resultatet ingår tio 
granskade artiklar, en kvantitativ och nio kvalitativa. Resultatet redovisas i sju teman: 
upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska, att möta allmänhetens reaktioner, 
upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör”, ensam man i kvinnornas värld, 
”män för med sig manlighet till vården”, sexualisering av manliga sjuksköterskor och 
deras beröring, ”män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor”. Männen upplevde att 
utbildningen inte förberedde dem för problem kring könsroller. Misstron mot manliga 
sjuksköterskor upplevdes som frustrerade. Att vara annorlunda ger männen mer 
uppmärksamhet, något som upplevs både som positivt och negativt. Bilden av män som 
starka och tekniskt kunniga påverkar deras arbetsuppgifter. Beröring är laddat och 
undviks eftersom det skulle kunna leda till anklagelser om övergrepp. Manliga 
sjuksköterskor upplever att de inte förväntas arbeta kvar som sjuksköterskor, utan 
uppmuntras av kollegor att gå vidare till ledarskapsställning. 
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INTRODUKTION 
Män som vårdare uppfattas ofta som en yrkesgrupp som formats under senare tid 
(Dufwa, 2004), men redan 800 – 600 år före Kristus hade män i Indien en central roll i 
vårdarbetet. De utförde den allmänna omvårdnaden av sjuka, vilket innefattade bland 
annat (bl.a.)  tillsyn och omsorg när patienter skulle badas (Holmdahl, 1997). I början 
av 1000-talet deltog riddarna som försvarade Jerusalem även i vårdarbetet (Calder, 
1963). Under medeltiden handlade vårdandet vanligtvis om att ta hand om skadade 
soldater och människor som var socialt segregerade. Detta arbete utfördes av både 
munkar och nunnor (Villeneuve, 1994). Det finns till och med uppgifter som tyder på 
att de åligganden som idag förknippas med sjuksköterskans område, i Europa på 1500-
talet huvudsakligen utfördes av män (Valberg, Jensen & Granberg, 1995). 
 
Under början av 1900-talet lämnade männen vårdandet. Detta berodde främst på det 
system som Nightingale grundade för träning av sjuksköterskor, men även på de krig 
som härjade under början av 1900-talet (Halloran & Welton, 1994). På 1930-talet var 
bristen på sjuksköterskor stor i Sverige vilket ledde till att män som sjuksköterskor 
började debatteras i en utredning 1946. År 1949 började den första svenska mannen på 
dispens vid S:t Eriks sjuksköterskeskola i Stockholm (Holmdahl, 1997). Männen 
välkomnades av yrkeskåren men stötte på en del besvärliga frågor. ”Ska syster bli 
bror?” var en fråga som diskuterades flitigt under 1960-talet, då det inte var en 
självklarhet vad som skulle bli deras yrkestitel (Dufwa, 2004). 
 
År 2005 var det totala antalet män i Sverige med sjuksköterskelegitimation 13 448, 
jämfört med 143 329 kvinnor med sjuksköterskelegitimation. Det innebär att männen 
utgjorde mindre än 9 % av sjuksköterskekåren i Sverige (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 
Högskoleverkets statistik (Högskoleverket, 2006) över hur många som tagit 
sjuksköterskeexamen från 2000 till 2005, har andelen män ökat från 13,2 % till 14,7 %. 
Det är en ökning med 1,5 procentenheter på fem år. 
 
Varför väljer män att börja arbeta som sjuksköterskor? Enligt Yang, Gau, Shiau, Hu och 
Shih (2004), ser manliga sjuksköterskestudenter sjuksköterskeyrket som ett pålitligt och 
stabilt arbete, som kommer att ge dem en ekonomisk trygghet. Manliga studenter 
förväntar även i högre grad än kvinnliga studenter att sjuksköterskeyrket ska ge dem en 
bra lön och detta är en grundläggande anledning till varför män väljer just detta yrke 
(Boughn, 2001). Samtidigt visar studier att andra avgörande anledningar till att bli 
sjuksköterska är en önskan att ta hand om andra (Boughn, 2001), personlighetsdrag som 
att vara medlidsam, ett väl uppövat samvete och hängivenhet (Paterson et al., 1996). 
Soerlie, Talseth och Norberg (1997) menar att manliga sjuksköterskor ofta har haft en 
vårdande roll under sin uppväxt eller i sin familj. Ett nära förhållande till sin mor har 
gett dem mer feminina värderingar, samtidigt som konflikter med faderns värderingar 
eller en dålig relation till fadern har gjort att de tagit avstånd ifrån mer maskulina 
värderingar. 
 
Manliga sjuksköterskestudenter beskriver även att de inte känt sig bekväma i 
utbildningar mer typiska för män, men upplevt att de passat in när de arbetat extra inom 
vården (Soerlie et al., 1997). De anser att allmänhets bild av sjuksköterskan är positiv 
(Smith, 2006), men tänker sig samtidigt att de ska kunna stärka sjuksköterskeyrket 
genom att kräva respekt från andra yrkesgrupper och förbättra bilden av män inom 
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vården (Boughn, 2001). Dessutom tycker manliga sjuksköterskestudenter att yrket 
kommer ge möjligheter till att utöva makt samt använda den makten för att stärka andra 
(Boughn, 2001). I en avhandling om lärare och studenter på sjuksköterskeutbildningen 
(Jorfeldt, 2004), återfinns ett citat där en manlig sjuksköterskestuderande uttrycker 
tankar kring yrkesvalet. Han säger ”…det krävs mer mod av en man att välja vårdyrke 
än att bestiga Mount Everest…” (s.7) Det är alltså inte helt oproblematiskt för män att 
välja sjuksköterskeyrket eller att vara yrkesverksam som sjuksköterska. Det har 
rapporterats att manliga sjuksköterskor exempelvis ofta känner att deras maskulinitet 
ifrågasätts (Kelly et al, 1996). Detta får till följd att somliga män som har valt att bli 
sjuksköterskor känner att de måste söka sig till en specialisering som bättre stämmer 
överens med allmänhetens bild av vad män bör arbeta med, som exempelvis akutvård, 
psykiatri eller kirurgi (Okrainec, 1994; Williams, 1995). 
 
I Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1978:50 diskuteras den ojämna 
könsfördelningen som förekommer i vårdyrken. Där framkommer att det kan vara 
negativt med enkönade arbetsplatser sett ur flera perspektiv. En viktig faktor är att brist 
på kontakt med arbetskamrater av motsatt kön kan leda till att fördomar utvecklas. 
Därför är det av vikt att arbetsplatser arbetar aktivt med genusfrågor. Distinktionen 
mellan genus och kön är otydlig och ett allmänt accepterad begreppsdefinition finns inte 
(Holmberg & Lindholm, 1998; Holm, 1993). Detta innebär att det inte finns någon 
entydig övergång mellan biologiskt kön och socialt normerat kön (genus). Att biologiskt 
kön leder till socialt kön ger problem i ett samhälle där könen inte värderas och 
rangordnas jämlikt. En gemensam uppfattning hos dem som forskar inom området 
genus är att det sociala könets betydelse är en konstruktion som är starkt påverkat av 
kultur, historia och sociala relationer (Radtke & Stam, 1995; Scott, 1999). Denna 
konstruktion påverkar exempelvis arbetslivet då många yrkesgrupper inte är neutrala i 
förhållande till kön (Westberg-Wohlgemuth, 1996). Ett tydligt exempel på hur 
yrkesgrupper inte behandlar kön lika är vårdsektorn. Vanligtvis utförs omvårdnad av 
kvinnor, medan själva ledarskapet i vårdorganisationen sköts av män (Hirdman, 1991; 
Nilsson, 2003). Konstruktionen och bevarandet av idéer om kön är möjliga för att 
uppfattningar om femininitet och maskulinitet överförs i olika kontexter (Sebrant, 1998; 
Scott, 1999). I kontext av omvårdnad, omtänksamhet, delaktighet, empati och delat 
beslutsfattande länkas alla dessa delar till det feminina (Duffield & Lumby, 1994; 
Rozier, 1996). Den hierarkiska strukturen i vårdorganisationen har i sin kultur manliga 
karaktärsdrag i form av värdering av kostnadseffektivitet, prestation och resultat 
(Collinson & Hearn, 1994). 
 
Enligt Jansson (1994) har manliga sjuksköterskor svårt att föreställa sig åldras som 
sjuksköterskor. En av de intervjuade sjuksköterskorna i den studien sa: 
  

Att vara farbror med kulmage och komma in till patienterna och utföra 
sysslor som småflickor egentligen ska göra väcker kanske inte bara 
förvåning utan också misstänksamhet. (s.58). 
 

Detta citat avslöjar inte bara en svårighet för männen att hantera åldrandet i yrkesrollen 
som sjuksköterska, utan också en obalans mellan könen då kvinnliga kollegor refereras 
till som ”småflickor” (Jansson, 1994). Det finns även exempel på hur manliga 
sjuksköterskor väljer att inte kalla sig ”sjuksköterska” eller ”syster”, utan istället 
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”sjukskötare” trots att de är medvetna om att det inte är deras yrkestitel. Detta har att 
göra med ett behov av att visa och få bekräftelse på att de är män (Ekstrand, 2005). 
 
Samtidigt visar flera studier att män som arbetar som sjuksköterskor känner sig behövda 
och blir väl omhändertagna av sina kollegor (Jansson, 1994; Närvänen, 1994). Det har 
också rapporterats att läkare bemöter manliga sjuksköterskor annorlunda och bättre än 
kvinnliga sjuksköterskor (Jansson, 1994; Williams, 1995). Manliga sjuksköterskor 
stiger även vanligen snabbare och högre i sin karriär än kvinnliga sjuksköterskor gör 
(Kvande, 2002; Nilsson, 2003). 
 
Studier har även visat hur manliga sjuksköterskors sexuella identitet influerar deras 
arbete. Att vara man, sjuksköterska och dessutom singel sänder signaler som kan tolkas 
som en homosexuell identitet. Detta kan även göra det viktigt för en heterosexuell man 
att särskilja sig ifrån den homosexuella stereotypen, vilket i sin tur lett till sexuella 
trakasserier då heterosexuella manliga sjuksköterskor skämtar om homosexuella 
manliga kolleger (Ekstrand, 2005).  
 
Dessa exempel visar att som man välja att arbeta som sjuksköterska leder till komplexa 
upplevelser. Detta problemområde kommer dock ofta i skymundan då männen utgör en 
minoritet i sjuksköterskekåren. Genom att belysa detta problemområde och då i 
synnerhet beskriva manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser av 
att vara man i vården, kan deras situation uppmärksammas och tydliggöras. 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestuderandes upplevelser 
av att vara man i vården. 
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METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie, vilket innebär att aktuell forskning inom 
det valda området identifierades för att sammanfattas på ett sätt som leder fram till ett 
resultat som svarar mot det utsatta syftet. Litteraturstudien ger då en sammanfattande 
bild som visar på de aktuella studier som finns i ämnet och essensen av dessa. 

 
Figur 1. En beskrivande modell av de åtta stegen i litteraturstudiens tillvägagångssätt. Hämtad 
och fritt översatt ur Polit och Beck (2006).  
 

Litteratursökning 
Sökord utformades efter studiens syfte i enighet med Polit och Becks åtta steg vid 
litteraturstudier (Fig. 1). Sökorden användes för att söka i databaserna CINAHL och 
Medline, därefter förfinades med hjälp av Thesaurus respektive MeSH-termer i de två 
databaserna. De sökord som slutligen användes var: male nurses, nursing students male, 
gender identity, sex role och sex factors. I Medline användes de sökord som också 
identifierades som MeSH-termer. Då sökordet ”sex role” låg som en underkategori till 
”gender identity” i MeSH-databasen användes inte detta. ”Nursing students male” fanns 
inte som MeSH-term, därför användes efter övervägande ej detta sökord i Medline. 
Sökorden redovisas individuellt samt i olika kombinationer, se tabell 1. 
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Tabell 1 Tabellen visar antalet artiklar som behandlats utifrån sökord och urval. 
# Sökord Databas Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1 Nurses-Male Cinahl 978    
2 Students-Nursing-Male Cinahl 71    
3 Gender-Identity Cinahl 763    
4 Sex-Role Cinahl 1249    
5 Sex-Factors Cinahl 23725    
6 1 OR 2 Cinahl 1042    
7 3 OR 4 OR 5 Cinahl 25265    
8 6 AND 7 Cinahl 123 13 8 6 
9 Nurses-Male Medline 1081    
10 Gender-Identity Medline 10998    
11 Sex-Factors Medline 147753    
12 10 OR 11 Medline 157963    
13 9 AND 12 Medline 191 10* 4 3 
*8 dubletters bortfall gav 10 kvarvarande artiklar 
 
Sökorden ledde fram till ett direkt urval av 123 respektive 191 träffar i CINAHL 
respektive Medline. Tillsammans med sökorden användes också av författarna 
uppställda inklusions- och exklusionskriterier, framtagna för att precisera och ge så god 
kvalitet som möjligt till det underlag som användes i studien. Inklusionskriterierna såg 
ut enligt följande: 
- Artikeln måste vara skriven inom den närmaste 10-årsperioden, alltså endast 

artiklar skrivna mellan januari 1996 och december 2006 inkluderades i 
litteraturstudien. 

- Artikeln måste stämma överens med studiens syfte. 
- Artikeln måste vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 
- Artikeln måste vara skriven på engelska, svenska eller norska. 
Exklusionskriterierna var: 
- Artikel får ej ha för få sidor (<4 sidor). 
- Review-artiklar användes inte. 

Urval 
I urval ett granskades artiklarna med stöd av de uppställda inklusions- respektive 
exklusionskriterierna, som var fastställda innan urvalet gjordes. Alla referenser som 
efter granskning av rubrik och vid tillgång även abstract, svarade upp mot 
inklusionskriterierna inkluderades. I samband med det beaktades också de för 
litteraturstudien uppsatta exklusionskriterierna och artiklar exkluderades direkt om 
något av dessa kriterier uppfylldes. Majoriteten av de artiklarna exkluderades som en 
följd av att deras syfte inte svarade upp mot litteraturstudiens syfte. Några enstaka 
artiklar handlade om hur patienter upplevde omvårdnad av manliga sjuksköterskor, 
andra om skolans betydelse för rekrytering av män till kvinnodominerade program som 
t.ex. sjuksköterskeprogrammet. Dessa kriterier ledde fram till 13 artiklar i CINAHL och 
18 artiklar i Medline, var av 8 dubbletter. Denna granskning genererade som tabell 1 
visar (13+10=23) 23 möjliga artiklar. I urval två utfördes granskning av alla artiklarna i 
sitt fullständiga format med hjälp av de inklusions- samt exklusionskriterier som låg till 
grund för urval 1. Flertalet artiklar som exkluderades efter urval två handlade inte om de 
manliga sjuksköterskornas upplevelser, utan främst om omgivningens upplevelser av 
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män i vården, några få artiklar exkluderades även på grund av att de var review-artiklar. 
I urval 3 granskades artiklarnas kvalité med hjälp av granskningsmallar konstruerade av 
Institutionen för hälsa och vård (2004). Mallarna har två olika versioner, en för 
kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. I mallarnas frågeställning ingår 
granskning av studiens syfte, metod, undersökningsgrupp, datainsamling, etik och 
diskussion. Tre artiklar exkluderades i urval tre. En utav dessa hade inte någon 
tillfredställande metodbeskrivning då det var en pilotstudie. Två artiklar exkluderades 
på grund av att de visade sig vara skriven som populärvetenskapliga artiklar utan 
beskrivning av metod och ett vetenskapligt korrekt upplägg. Litteraturstudien krävde 
dock fler artiklar till resultatet, eftersom riktlinjerna låg på 10-15 artiklar (Institutionen 
för hälsa och vård, 2004). Därför genomfördes också en manuell sökning för att finna 
fler artiklar att använda i resultatet. Genom att söka efter artiklar innehållande ”male 
nurse” i Pubmed, Cinahl och direkt i omvårdnadsveteskapliga tidskrifters databaser, 
identifierades en artikel som stämde väl in på litteraturstudiens syfte. 
 

Databearbetning 
De tio artiklar som passerade urval 3 lästes av båda författarna enskilt, under läsningen 
fördes anteckningar för att få ut syfte, metod och resultat ur varje artikel. Författarna 
träffades sedan för att diskutera fram en gemensam bild av artiklarnas syfte, resultat och 
metod. De centrala fynden i varje artikels resultat dryftades och sammanfattades till 
korta och kärnfulla meningar. Genom diskussion mellan författarna och en strukturering 
av dessa sammanfattande meningar kunde sju teman identifieras. Dessa teman var: 
upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska, att möta allmänhetens reaktioner, 
upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör”, ensam man i kvinnornas värld, 
”män för med sig manlighet till vården”, sexualisering av manliga sjuksköterskor och 
deras beröring, ”män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor”. Dessa sju teman 
innehöll upplevelser i en beskrivande form, vilket lyfte fram att sambanden mellan 
upplevelsernas delar är komplexa och dynamiska. Huvudfynden i artiklarna placerades 
sedan in under dessa teman och byggdes på med ytterligare källor. Denna bearbetning 
ledde fram till konstruktionen av litteraturstudiens artikelmatris, se bilaga 1. 
 

Etiska överväganden 
Källorna som ligger till grund för denna litteraturstudie har inte förvrängts eller vinklats. 
Engelska källor citeras på engelska för att inte genom bristfällig översättning ändra på 
deras innebörd (Polit & Beck, 2006). Eftersom inga försökspersoner är inblandade var 
inga överväganden kring konfidentialitet och integritet aktuella. Artiklarna har granskats 
med hjälp av granskningsmallar för vetenskaplig kvalité (Institutionen för hälsa och 
vård, 2004). Författarna har eftersträvat att inte påverka resultatet efter egna åsikter eller 
förkunskap (Forsberg & Wengström, 2003). 
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RESULTAT 
Syftet med studien var att beskriva manliga sjuksköterskors och 
sjuksköterskestuderandes upplevelser av att vara man i vården. Resultatet är baserat på 
tio vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och en kvantitativ. För närmare information 
om de enskilda artiklarna, se bilaga 1. Litteraturstudien resulterade i sju teman: 
Upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska, att möta allmänhetens reaktioner, 
upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör”, ensam man i kvinnornas värld, 
”män för med sig manlighet till vården”, sexualisering av manliga sjuksköterskor och 
deras beröring, ”män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor”. Dessa teman redovisas 
var för sig nedan. Citat används för att stärka och belysa identifierade teman. 
 

Upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska 
Redan vid sjuksköterskeutbildningen upplever män problem med att få bilden av sig 
själva och sitt kön att stämma överens med bilden av en sjuksköterska (Paterson et al., 
1996). Manliga sjuksköterskestuderande beskriver hur de var tvungna att medvetet 
försöka ta avstånd från sin ”macho image” (Paterson et al., 1996, s.31) när de lärde sig 
att vårda patienter. De var rädda att de aldrig skulle kunna röra vid patienter eller öppet 
visa känslor, eftersom de under hela livet fått lära sig att detta var feminint. Samtidigt 
som manliga sjuksköterskestuderande erkände att de var rädda för att bli för feminina, 
var de ovilliga att diskutera detta med lärarna eftersom dessa var kvinnor. En av 
studenterna beskriver: 
 

My teacher is a woman. She is very understanding of most things but 
she wouldn’t be able to understand why I would be afraid of becoming 
feminine. (Paterson et al., 1996, s.32)  

 
Manliga sjuksköterskestuderande beskriver även frustration över att veta vilka positiva 
följder det får att vårda på ett ”feminint” sätt, genom att vara öppen och mottaglig för 
patientens behov, men samtidigt inte veta hur detta kan anpassas till sitt eget sätt att 
vårda patienter (Paterson et al., 1996). Männen upplever att de förväntas uppföra sig 
enligt den stereotypa bilden av en man och kan därför inte ta full del i omvårdande 
uppgifter (Soerlie et al., 1997). Även detta vågar studenterna inte diskutera med 
fakulteten, eftersom ”they are women and they take all of this for granted” (Paterson et 
al., 1996, s.31) 
 
Att hantera beröring upplevs som ett av de större problemen för de manliga 
sjuksköterskestuderande genom hela utbildningen och även sedan de blivit 
yrkesverksamma sjuksköterskor (Paterson et al., 1996; Evans, 2002). Studenterna 
upplevde överlag att förberedelsen för de könsrollsspecifika problem manliga 
sjuksköterskestudenter kan få uppleva i sitt framtida yrke är bristfällig. En manlig 
studerande beskriver:  
 

…the teachers never discuss it. They just think that it is good enough to 
give us a lecture on the importance of touching. There were so many 
questions that I had back then. (Paterson et al., 1996, s.33)  
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En annan student berättar att det enda han hörde från lärarna när det gällde att hantera 
könsrollsfrågor var: ”don’t date your patients” (Paterson et al., 1996, s.34) 
 

Att möta allmänhetens reaktioner 
Manliga sjuksköterskor får ofta uppleva varierade reaktioner på deras yrkesval. I en 
studie (Yang et al., 2004) berättar tio manliga sjusköterskor om hur de inte fick 
tillräckligt stöd från familjemedlemmar och vänner. ”Some of my friends believed that I 
could find a better job than nursing. They had a hard time accepting my decision to 
become a nurse…” (s.646). De berättar också att deras föräldrar ibland skämdes när 
släktingar frågade vad deras son arbetade med. I en studie från Norge (Soerlie et al., 
1997) berättar 12 av de 13 intervjuade manliga sjuksköterskorna att deras fäder inte 
förstod valet att bli sjuksköterska och blev besvikna och sorgsna. ”This is not a job for a 
man. Are you going to get your education in washing backsides, blood and bowels?” 
(s.115). Samtidigt berättar alla 13 intervjuade om positiva reaktioner från deras mödrar. 
”I know the work will be good for you” (s.115)  
 
Manliga sjuksköterskor upplever att de även måste arbeta för att övervinna den bild av 
sjuksköterskeyrket som finns. Att sjuksköterskeyrket inte är ett arbete för män är en 
vanlig uppfattning (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). De män som ändå väljer att 
arbeta som sjuksköterskor får då uppleva både nyfikenhet och misstänksamhet från 
såväl familj och vänner som patienter (Yang et al., 2004). ”Many patients and their 
visitors including children have asked me, ’Are you a real nurse?’” (s.646). Det 
bristande förtroendet till manliga sjuksköterskor leder då till att de upplever det som 
kvalitén på deras omvårdnad ifrågasätts av både patienter och kollegor.  
 

The most frustrating thing is that many patients in the ER [Emergency 
Room] do not believe that I’m a qualified RN [Registered Nurse]. I felt 
that some of them were hesitant about my nursing care. (Yang et al., 
2004, s.646) 

 
 In some cases…my female colleagues often question the legitimacy and 
the quality of my care. (Yang et al., 2004, s.646) 

 
 I en studie (Soerlie et al., 1997) menade de intervjuade manliga sjuksköterskorna att det 
främst är äldre patienter av båda kön och yngre manliga patienter som tycker det verkar 
märkligt med manliga sjusköterskor och som anser att männen istället borde bli läkare. 
 
Manliga sjuksköterskor upplever att denna misstro mot dem tillsammans med 
allmänhetens syn på vad som är en riktig sjuksköterska, leder till att somliga patienter 
ber att få bli vårdade av kvinnliga sjuksköterskor istället (Yang et al., 2004; Paterson et 
al., 1996). I en studie från Australien (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006) beskriver de 
intervjuade männen att det är främst kvinnliga patienter som vägrar vård av manliga 
sjuksköterskor, men vanligen bara när det handlar om intim vård. Liknande erfarenheter 
berättas av manliga sjuksköterskestuderande som har haft praktik på gynekologiska 
avdelningar (Smith, 2006). Manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande har 
vanligen förståelse för att kvinnor inte vill ha sin intimvård utförd av män (Smith, 2006; 
Inoue, Chapman & Wynaden, 2006), men samtidigt berättar intervjuade 
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sjuksköterskestudenter att de inte förstår varför patienter kan tänka sig att bli undersökta 
och behandlade av manliga läkare, men inte av manliga sjuksköterskor och detta 
upplevs då som frustrerande (Paterson et al., 1996). 
 

I had one patient who refused to have me care for her…The patient 
didn’t want me to see her body when she was being bathed…I kept 
thinking that no one makes a fuss when male doctors look at you. (s.33). 

 

Upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör” 
Det upplevs som ett hinder för manliga sjuksköterskor att de inte ser sig själva som lika 
naturligt omvårdande som sina kvinnliga kollegor (Nilsson & Sätterlund Larsson, 
2005). Dessutom menar de manliga sjuksköterskorna att män inte vårdar på samma sätt 
som kvinnliga sjuksköterskor. Intervjuade manliga sjuksköterskor berättar att de rör vid 
patienter i mindre utsträckning än kvinnliga kollegor (Evans, 2002). Enligt en studie 
från Kanada (Paterson et al., 1996) berättar manliga sjuksköterskestudenter hur de redan 
i början av utbildningen blev frustrerade av svårigheten att föra samman sin manlighet 
med den omvårdnad som ses som kvinnlig. De berättar att lärarna förväntar att de ska 
vårda patienter som kvinnor gör. ”…should care for patients like women do, by being 
sensitive and demonstrative.” (s.32). Under utbildningen upplever manliga 
sjuksköterskestudenters att deras omvårdnad utvärderas utifrån hur de kvinnliga lärarna 
gör. ”She told me I needed to open up more with my patients. She told me to watch her 
and try to be more like her” (s.32). De manliga sjuksköterskestudenterna berättar att det 
inte kommer lika naturligt för män som för kvinnor att röra vid patienter och uttrycka 
sina känslor (Paterson et al., 1996). När de sedan rör vid patienter och försöker 
efterlikna den omvårdnad som de ser att kvinnliga lärare och kvinnliga studenter ger, så 
leder det till känslor av förvirring, rädsla och skamsenhet (Paterson et al., 1996).  
 
Vid slutet av sin utbildning berättar manliga sjuksköterskestudenter att de börjat få mer 
förståelse för både manlig och kvinnlig omvårdnad. De beskriver manlig omvårdnad 
som mer vänskap och humor, samtidigt som mindre känslor och beröring används än 
vid kvinnlig omvårdnad (Paterson et al., 1996). Att använda humor som ett sätt att bilda 
relationer med patienter upplever manliga sjuksköterskor uppskattas särskilt av manliga 
patienter (Evans, 2002). Soerlie et. al. (1997) fann i en studie av manliga sjuksköterskor 
upplevelser att män söker sig till psykiatriska avdelningar eftersom de kan uppfylla sina 
manliga kvalitéer där. 
 

In psychiatric care there is a need for clarity and basic limits, not so 
much physical care like women are often involved in. Psychiatric 
nursing tends to be more consistent with the traditional male role in a 
patriarchal society. (s.116) 

 
 Manliga sjuksköterskestudenter upplevde dock att kvinnliga kollegor såg manlig 
omvårdnad som sämre än kvinnlig. 
 

I was amazed at the relationship he [male nurse] had with his patients. 
He was loud at times. He told jokes. He teased them a lot. But they loved 
him…I think some of the female nurses on the unit thought he was too 

 12



casual and not caring enough. I think they were wrong (Paterson et al., 
1996, s.32)  

 

Ensam man i kvinnornas värld 
Enligt en studie av Smith (2006) märker manliga sjuksköterskestudenter tidigt i 
utbildningen att de är annorlunda. De intervjuade studenterna berättar att i den litteratur 
som används under utbildningen talas det endast om kvinnor, lärarkåren består av 
endast kvinnor och praktikplatserna har ofta brist på omklädningsrum för män. När 
männen senare börjar arbeta finns det få eller inga manliga sjuksköterskor på 
avdelningen (Smith, 2006) och det upplevs som en arbetsplats för endast kvinnor 
(Soerlie et al., 1997). ”It is a typical female culture with a special atmosphere and very 
one-sided” (s.116). Manliga sjuksköterskor berättar även om svårigheten att identifiera 
sig med kvinnliga kollegor. Detta gör att de känner sig utanför och ensamma (Soerlie et 
al., 1997). Manliga ansvariga sjuksköterskor upplever att svårigheten att identifiera sig 
med kvinnor gör det även besvärligare att sköta personalfrågor som kräver att man 
pratar personligt med kvinnliga kollegor om deras familjesituation (Nilsson & 
Sätterlund Larsson, 2005).  
 
Även andra situationer i sjuksköterskeyrket påverkar män till att känna sig annorlunda. 
Att som sjuksköterska vara orolig över om ens patienter ska avböja behandling på grund 
av att han är man, gör att han känner sig annorlunda (Paterson et al., 1996). Genom att 
ord som ”Sister” och ”Girl” används om sjuksköterskor, så känner sig manliga 
sjuksköterskor uteslutna från sitt yrke (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). ”Even 
when colleagues and patients are going home they will say, ’Have a good shift, 
girls’…and most forget you are there” (s.563). 
 
Genom att vara en tydlig minoritet får manliga sjuksköterskor mer uppmärksamhet. 
Detta upplevs både som positivt och negativt. I en studie berättar 
sjuksköterskestudenterna om hur annorlunda de är på avdelning, vilket gör att de känner 
sig mer granskade och har en minskad känsla av privatliv (Paterson et al., 1996). 
”having everyone know who you are and what you are up to gets to be a pain. It feels 
like you have no privacy” (s.34). De berättar också om att det snabbt börjar gå rykten 
om en manlig sjuksköterska eller sjuksköterskestudent som exempelvis tar en kopp 
kaffe med en klasskamrat, lärare eller handledare (Paterson et al., 1996). Samtidigt 
upplever manliga sjuksköterskor att genom att de står ut från mängden får de mer 
uppmärksamhet. Kollegor och patienter kommer ihåg deras namn och vet vilka de är 
(Paterson et al., 1996). Manliga sjuksköterskor berättar också att de inte bara får 
uppmärksamhet på ett helt annat sätt än kvinnliga sjuksköterskor, utan att fler lyssnar på 
det de säger (Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005). ”Attention is given to what I say in a 
a completely different way.” (s.184) 
 

”Män för med sig manlighet till vården” 
Manliga sjuksköterskor får uppleva följder av den stereotypa bild av män som starka, 
stora och respektingivande, oavsett av deras egna verkliga egenskaper. En manlig 
sjuksköterska beskriver det som att han har en ”aura of authority” (Nilsson & 
Sätterlund Larsson, 2005, s.183) bara för att han är man. Att uppfylla den stereotypa 
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bilden av en stark och stor man, upplevs ofta som tillfredsställande. Genom sin fysiska 
styrka och storlek kan manliga sjuksköterskor fylla en särskild roll på avdelningen och 
känna att de fyller ett syfte (Evans, 2004). Andra manliga sjuksköterskor rapporterar 
tillfredsställelse med att kunna vara ridderliga och hjälpa eller beskydda sina kvinnliga 
kollegor. Genom att erbjuda sig att ta hand om det tyngsta lyftandet på avdelningen, får 
männen känslan av att utföra mer maskulina arbetsuppgifter. Det gör sjuksköterskeyrket 
mera manligt i deras ögon. ”Men bring to nursing manliness. There’s a code of chivalry 
... Men bring physical strength” (Evans, 2004, s.17). Manliga sjuksköterskor finner 
även tillfredsställelse i att kunna fylla rollen som beskyddare på avdelningar med 
våldsamma patienter, vilket också uppmuntras av kvinnliga kollegor som säger att de 
känner sig tryggare på avdelningen när vissa män arbetar (Evans, 2004). 
 
Den vedertagna bilden av män gör att de ofta antas ta hand om saker som ligger utanför 
deras egentliga yrkesroll. Exempelvis reparera tekniska apparater eller utföra uppgifter 
som kräver fysisk styrka (Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005; Evans, 2004). 
Uppfattningen att män är starka får till följd att manliga sjuksköterskor får ansvaret över 
patienter som behöver total omvårdnad, är fysiskt stora eller ”besvärliga”. Alla tycker 
dock inte om att förknippas med storlek och styrka. Intervjuade manliga sjuksköterskor 
berättar om hur det inte spelar någon roll om en man är mindre eller svagare än kvinnor 
på avdelningen, han kan ändå förväntas hantera våldsamma patienter. Dessutom berättar 
vissa manliga sjuksköterskor att förväntningen att de ska lugna ned och hålla fast 
våldsamma patienter, kan upplevas negativt då det ger större ansvar och en större press 
(Evans, 2004).  
 
En annan nackdel är att genom manliga sjuksköterskors användande av sin fysiska 
styrka för att lugna ner patienter, så går de emot sin egen bild om den vårdande 
sjuksköterskan som de vill vara. Manliga sjuksköterskor upplever att kvinnliga kollegor 
utnyttjar att män förknippas med våld, genom att de använder hotet av maskulint våld 
för att lugna ned eller hantera aggressiva patienter. Vid andra tillfällen ombes manliga 
sjuksköterskor att följa med in på aggressiva patienters rum och genom mannens 
närvaro uppför sig patienterna bättre. Andra hinder som männen berättar om är att 
kopplingen mellan män och våld kan göra det svårt att forma terapeutiska förhållanden 
med patienter och då särskilt med unga kvinnliga patienter. Med terapeutiska 
förhållanden menas en sådan miljö som gör det möjligt med en öppen kommunikation 
och en anpassad omvårdnad (Evans, 2004). Män som arbetar på nätterna upplever att de 
måste vara särskilt försiktiga och varsamma då de närmar sig kvinnliga patienter 
eftersom ”traditionally men don’t come to you in the dark and help you” (Evans, 2004, 
s.18) 
 

Sexualisering av manliga sjuksköterskor och deras beröring 
Flera studier visar att manliga sjuksköterskor blir utsatta fördomar både kring deras 
sexualitet och beröring. En vanligt förekommande stereotyp är att alla manliga 
sjuksköterskor är homosexuella (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). När patienten är 
en man styrs den manliga sjuksköterskans beröring av en accepterad maskulin norm, en 
”code”. ”Large men don’t wash a healthy man’s back – code!” (Evans, 2002, s.144). 
Denna norm bryter mannen inte eftersom det skulle göra patienten obekväm och minska 
patientens accepterande av en manlig sjuksköterska. Detta får till följd att manliga 
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sjuksköterskor är tveksamma till att krama manliga patienter som behöver tröst, för att 
undvika anklagelser om homosexualitet och inte få sin manlighet ifrågasätt. Hur mycket 
en manlig sjuksköterska får röra vid en manlig patient utan att bryta vid normen beror 
på hur sjuk patienten är samt hans ålder. Allvarligare sjukdom och högre ålder innebar 
att mer beröring kunde användas utan att stöta sig med patienten (Evans, 2002). 
 
En annan aspekt av sexualisering belyses i en studie från Israel (Bronner, Peretz & 
Ehrenfeldt, 2003), där man studerade sexuella trakasserier mot manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor. Av de manliga sjuksköterskor som var med i studien rapporterade 15,8 
% att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att röra någon, jämfört med 8,7 % av de 
kvinnliga sjuksköterskorna. Dessutom hade 11,7 % av de manliga sjuksköterskorna 
upplevt, vid minst ett tillfälle, försök till sexuellt umgänge, jämfört av 5,4 % av deras 
kvinnliga kollegor. Studien visade även att när manliga sjuksköterskor utsätts för 
allvarliga sexuella trakasserier så är de dåliga på att anmäla dem. Enligt studien anmäler 
inte män försök till sexuellt umgänge i 55,0 % av fallen, medan kvinnor är passiva i 
30,6 % av fallen. Enligt studien är det främst kvinnliga patienter som utför 
trakasserierna mot manliga sjuksköterskor. 
 
Vissa situationer i omvårdnadsarbetet beskriver manliga sjuksköterskor som olustiga 
eller sexuella. Exempelvis så känns kvinnliga patienters nakenhet som anknutet till 
något sexuellt och därför obehagligt. Detta gäller även då kvinnliga patienters sexuella 
hälsa kommer på tal. Män berättar att de tycker det är pinsamt och olustigt då de ger 
intim vård åt unga kvinnor och sådana situationer blir ännu svårare då patienterna inte 
ser på mannen som en ”riktig” sjuksköterska (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). 
 
Att röra vid patienter är ett särskilt svårt problem (Paterson et al., 1996; Inoue, 
Chapman & Wynaden, 2006) och uppges av manliga sjuksköterskor som speciellt 
farligt, eftersom det kan leda till anklagelser om övergrepp, från patienter, anhöriga och 
kvinnliga kollegor (Evans, 2002). En intervjuad manlig sjuksköterska berättar om hur 
han blev anklagad för att ha antastat en nyfödd pojke då pojkens fader såg hur 
sjuksköterskan bytte blöjor på honom. 
 

You are very vulnerable, particularly if you’re alone – and even in a 
ward situation. You have to be very careful that you assess the situation 
and know that this might be an inappropriate place to touch. (Evans, 
2002, s. 444). 

 
Eftersom männen ser det som svårt att försvara sig mot anklagelser om övergrepp, så 
hanterar somliga det genom att undvika att röra vid patienter (Evans, 2002). ”I have to 
be careful what I’m doing…because of the possibility of somebody saying that I did 
something wrong, or rape, or I touched her wrong – that’s always there” (s.444). 
 

”Män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor” 
Manliga sjuksköterskor upplever att de inte förväntas fortsätta med ”vanliga” 
omvårdnadsuppgifter. Istället utsätts de för påtryckningar att exempelvis börja arbeta 
inom administration (Soerlie et al., 1997) ”I was manipulated in to a pattern. The 
expectation was that I would take up an administrative position, even if I did not want 
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the responsibility” (s.115) Denna förväntning får män uppleva genom att kvinnliga 
sjuksköterskor exempelvis är ovilliga att delegera vissa omvårdnadsuppgifter till 
manliga sjuksköterskestudenter (Soerlie et al., 1997). En intervjuad manlig 
sjuksköterskestuderande hörde en av de kvinnliga sjuksköterskorna på avdelningen säga 
till en kollega: ”If any of the males continued as an ordinary nurse on a ward, for let us 
say ten years, I suppose I would call him a fool” (Soerlie et al., 1997, s.115) Detta leder 
till att män känner sig utstötta från att få göra basala omvårdnadsuppgifter och känner 
sig styrda till att sköta mer administrativa uppgifter för att längre fram bli ansvariga för 
avdelningen (Soerlie et al., 1997). 
 
Enligt Boughn (2001) förväntar manliga sjuksköterskestudenter själva att de kommer gå 
vidare i sin karriär. ”I don’t want to be on the floors ’til I’m 60 years old, I mean, that’s 
ridiculous.” (Boughn, 2001, s.17). Denna förväntan att gå vidare i sin karriär samt att 
manliga sjuksköterskor ges fler möjligheter att visa vad de kan, gör att de ofta går vidare 
till just ledarskapsställningar (Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005). ”guys are pushed 
forward by their female colleagues” (s.184). En manlig sjuksköterska beskriver 
förväntningarna som finns på män: 
 

I experienced strong expectations that I should be in charge of the ward, 
and still do. However, I wanted to become skilled in my contacts with 
patients. The weak male nurses enter such positions of responsibility. 
They do not manage to resist the pressure from the female nurses to 
become leaders. (Soerlie et al., 1997, s.116) 
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DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att beskriva manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestuderandes 
upplevelser av att vara man i vården. Resultatet visade på en rad olika upplevelser som 
belyser situationen för män inom vården och de könsstrukturer som finns. Redan under 
utbildningen upplever männen att de är annorlunda, att de inte är naturligt omvårdande 
och att de inte blir förberedda för de problem de som män kan hamna inför i yrkeslivet. 
Detta har bl.a. sin grund i att den organisation som finns inte är anpassad för både män 
och kvinnor, utan är format av en lång kvinnlig dominans. De fördomar som finns hos 
allmänheten är ofta dolda under ytan, ett dolt ifrågasättande av mannens förmåga att 
utföra god omvårdnad är utbredd. Detta grundar sig bl.a. i en sexualisering av mannens 
beröring, något som genomsyrar problemen för män i vården. Män ses också som 
annorlunda inom yrkesrollen och förväntas ta på sig fysiska och tekniska 
arbetsuppgifter. Manliga sjuksköterskor upplever även att de lyfts framåt och 
uppmuntras att göra karriär av kvinnliga kollegor. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på en rad olika upplevelser som påverkar män inom vården. Manliga 
sjuksköterskor berättar om svårigheten att identifiera sig med kvinnliga kollegor, och att 
de ofta känner sig utanför och ensamma (Soerlie et al., 1997). Enligt Evans (1997) så 
förstärks detta genom att män som väljer att arbeta inom vården får "stigmatiserande 
beteckningar". Hon menar att eftersom sjuksköterskeyrket ses som ett arbete för 
kvinnor, så finns det sociala kontrollmekanismer som förstärker detta genom att antyda 
att män som väljer att arbeta som sjuksköterskor är annorlunda från "vanliga" män. 
Därför får de "stigmatiserande beteckningar" som isolerar dem, exempelvis att de är 
"konstiga", homosexuella eller feminina. Detta menar Evans vidare leder till att manliga 
sjuksköterskor gärna specialiserar sig inom mer "manliga" områden där de kan undvika 
de beteckningar som isolerar dem. Manliga sjuksköterskestudenter berättar också att det 
inte kommer lika naturligt för män som för kvinnor att vara omvårdande, röra vid 
patienter och uttrycka sina känslor (Paterson et al., 1996). Detta bekräftas i en studie av 
Milligan (2001) där 8 manliga sjuksköterskor berättar om sina erfarenheter av att vara 
vårdande. De manliga sjuksköterskorna menar att deras kvinnliga kollegor är duktigare 
på att både känna av patienters känslor och själva visa känslor. Männen upplever 
däremot att de varken kan eller får visa känslor eftersom det inte stämmer med deras 
egen eller allmänhetens bild av män. De berättar även att eftersom män förväntas att 
inte gråta, så bär männen på sådana känslor och gråter inte förrän de lämnat 
avdelningen. 
 
Manliga sjuksköterskestudenter berättar att utbildningen ger dålig förberedelsen för de 
könsrollsspecifika problem de kan få uppleva i sitt framtida yrke, och att de har svårt att 
förrena sin manlighet med det kvinnliga de får lära sig (Paterson et al., 1996). Enligt 
Brady och Sherrod (2003) beror dessa problem för män på att sjuksköterskeutbildningen 
har formats efter feminina egenskaper. Exempelvis beskriver Brady och Sherrod att män 
hellre förlitar sig på abstrakta lagar och universella principer, medan kvinnor ofta 
försöker förstå den specifika situationen och individens behov. När utbildningen är 
anpassad efter det kvinnliga sättet att resonera så försvåras vägen till sjuksköterskeyrket 
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för män. Brady och Sherrod menar att för att behålla de män som påbörjar utbildning, så 
bör de ansvariga på sjuksköterskeutbildningar arbeta för könsneutrala klassrum, vara 
öppna för olika inlärningsstilar, förse män med manliga förebilder och erbjuda 
stödsamtal. 
 
Sexualisering av manlig beröring tas upp i resultatet och flera studier beskriver hur 
manliga sjuksköterskor upplever kvinnliga patienters nakenhet som anknutet till något 
sexuellt och därför obehagligt. Männen berättar att de tycker det är pinsamt och olustigt 
då de ger intim vård åt unga kvinnor och sådana situationer blir ännu svårare då 
patienterna inte ser på mannen som en ”riktig” sjuksköterska (Inoue, Chapman & 
Wynaden, 2006). En annan sida av detta problem beskrivs i en studie av Patterson och 
Morin (2002), där manliga sjuksköterskestudenter beskriver att deras obligatoriska 
praktik på mödravårdsavdelningar var intressant men att de inte kan se sig själv arbeta 
där eftersom patienterna enbart är kvinnliga och männen själva upplever att de bör 
vårdas av kvinnor. Stora svårigheter med rädsla för att bli nekad att vårda en kvinna 
beskrivs som en huvudanledning till detta. En av de manliga studenterna beskriver att 
han gick in med bilden att män ska kunna arbeta på en mödravårdsavdelning, men att 
han till slut ändå insett att kvinnorna har dominerat och alltid kommer att dominera 
denna typ av vård. Männens egen bild av vad som är passande kan alltså även utgöra ett 
hinder. 
 
Manliga sjuksköterskor placeras i roller som normalt en kvinnlig kollega inte behöver 
anta. Detta kan exempelvis handla om att ta hand om våldsamma patienter trots att man 
styrkemässigt inte är överlägsen sina kvinnliga kollegor (Evans, 2004). Detta resultat 
bekräftas även i en studie av Heikes (1991) som visade att manliga sjuksköterskor 
känner sig låsta till roller som är stereotypa för män, då det gjorde lättare för kollegor 
och patienter att placera in männen i kategorier som de var vana vid och kunde förstå. 
Manliga sjuksköterskor kan snabbt få stort ansvar på en avdelning genom de 
förväntningar som omgivningen har på mannen, såsom beskrivs av Soerlie et. al. 
(1996). Pressen till ansvar tydliggör en struktur där kvinnliga sjuksköterskor hjälper 
fram sina manliga kollegor att ta ansvarsfyllda jobb som t.ex. avdelningschefer eller 
specialister inom olika områden (Nilsson, 2005). Enligt Hirdman (1991) så har den 
strukturen sin grund i att det maskulina egenskaper och det maskulina sättet att 
kommunicera ses som idealet för de i maktposition. P.g.a. de könsrollstrukturer som 
finns inom vårdyrket blir det därför naturligt att män får fler möjligheter att gå framåt i 
sin karriär. Detta leder i somliga fall till frustration hos männen då de upplevda 
förväntningarna på dem, inte överensstämmer med den vårdande sjuksköterska männen 
vill vara (Evans, 2004). 
 
De upplevelser som finns beskrivna i resultatet visar på en komplicerad struktur för 
männens arbete. För att klara sig igenom dessa strukturer som finns uppbyggda inom 
vården använder sig männen av olika strategier. Resultatet visar exempelvis att manliga 
sjuksköterskor inte tillhör normen inom sjukvården, men hur hanterar männen att vara 
annorlunda? Att bemöta omgivningens ständiga nyfikenhet på mannen som person och 
hans kompetens kan avhjälpas genom att förändra sitt tänkesätt så att omgivningens 
nyfikenhet istället uppskattas. Detta genomförs exempelvis genom att ta sig tid att 
förklara för patienter och anhöriga om motivationen till yrkesvalet och den 
professionella rollen för en manlig sjuksköterska jämfört med en kvinnlig och 
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tydliggöra att det inte finns någon skillnad däremellan (Yang et. al., 2004). Att det 
skulle finnas någon skillnad för män och kvinnor diskuteras i en studie gjord av Romem 
(2005) och där framkommer att männens sociala och personliga motiv till yrkesvalet är 
nästintill detsamma som för kvinnor. Det är viktigt att männen arbetar för att motverka 
och förebygga de känslor av frustration som kan uppstå då manliga sjuksköterskor får 
uppleva orättvisor kring de skilda förutsättningar som finns för männen i vården och 
istället acceptera att de finns där (Smith, 2006).  
 
En av de komplicerade situationer som manlig sjuksköterskor måste lära sig att hantera 
är den intima omvårdnaden av kvinnor. Rädslan för att bli nekad att vårda en kvinnlig 
patient är ett problem för många manliga sjuksköterskor. Problem uppstår då 
patienterna inte är införstådda i männens roll inom yrket som helt likställd med 
kvinnornas (Paterson et al., 1996) och att motiven för intim omvårdnad är just 
omvårdnaden och inte innefattar några sexuella motiv (Evans, 2002). Ett vanligt sätt för 
männen att skydda sig mot sexuella anklagelser var att ha med en kvinnlig vårdare i 
rummet vid intima omvårdnadsåtgärder som ett förkläde. Detta motiveras av att den 
kvinnliga patienten då kan känna sig tryggare, men den egentliga anledningen vara ofta 
att männen var rädda för de anklagelser om övergrepp som annars kunde uppstå och 
fläcka deras professionalism (Evans, 2002; Inoue, Chapman & Wynaden, 2002). 
 
I vissa fall kunde rädslan att bli anklagad övergå till att männen arbetar med exempelvis 
en öppen dörr eller inte drar för draperiet vilket stärker mannens säkerhet men 
inskränker på patientens integritet (Inoue, Chapman & Wynaden, 2002). Vissa män 
beskriver t.o.m. att de ändrar på rutiner för genomförandet av vissa omvårdnadsåtgärder 
för att inte riskera anklagelser (Evans, 2002). Detta kan innebära ett mycket allvarligt 
och oroväckande sätt att hantera hindret med intim omvårdnad och detta bör manliga 
sjuksköterskor reflektera över och inse vad konsekvenserna kan komma att bli. Intim 
omvårdnad bör inte fördelas efter vad som blir minst olustigt för männen. Exempelvis 
bör inte arbetsuppgifter delas upp så att män inte behöver ansvara för omvårdnad om 
kvinnor, såsom finns beskrivet i studierna genomförda av Evans (2002) och Inoue, 
Chapman & Wynaden (2002), då detta förstärker bilden av att detta skulle vara fel och 
sexuellt laddat och de hinder som redan finns där cementeras. Det är också 
arbetsgivarens skyldighet enligt jämställdhetslagen (1991:433) att se till ”att genomföra 
sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i 
övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och 
män” (§4). Detta innebär att arbetsgivaren skall arbeta aktivt för att män och kvinnor 
ska kunna utföra omvårdnadsåtgärder på ett likvärdigt sätt. 
 
Istället bör exemplet i studien gjord av Evans (2002) följas och manliga sjuksköterskor 
ta sig tid att bygga upp ett förtroende mellan båda parter och sedan, innan 
genomförandet av någon omvårdnadsåtgärd, noga förklara hur sjuksköterskan kommer 
att gå till väga och vilka situationer som kan tänkas uppstå utan att oroa patienten 
(Inoue, Chapman & Wynaden, 2002). Att använda humor för att ”bryta isen” och lätta 
upp stämningen är en strategi som används av manliga sjuksköterskor och om detta kan 
göras naturligt och om det uppskattas av patienten, så är även detta en effektiv strategi 
(Inoue, Chapman & Wynaden, 2002).  
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Andra användbara strategier är att gå in i omvårdnadssituationer med bilden av 
patienten som just en patient och inte som kvinna, eller att stärka det professionella 
utförandet av omvårdnadsåtgärder gjorda av män. Att även i pinsamma situationer 
upprätthålla professionalism är viktigt för sjuksköterskans självförtroende och för att 
inte genera patienten (Inoue, Chapman & Wynaden, 2002).  
 
En viktig faktor för att manliga sjuksköterskor ska lära sig att använda dessa strategier 
är en manlig ”förebild” eller ”mentor” i studentfasen, någon som kan visa hur det 
förhåller sig med dessa svårigheter i verkligheten. Denna mentor bör även kunna berätta 
hur han hanterar problematiska situationer och utifrån detta kan sedan den manliga 
sjuksköterskestudenten bilda ett eget sätt att hantera hinder som han stöter på under sitt 
arbetsliv (Paterson et al., 1996). 
 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien genomfördes i enlighet med de åtta steg som finns beskrivna i Polit 
och Beck (2006) samt i litteraturstudiens figur 1. Dessa åtta steg möjliggjorde en 
arbetsstruktur som hjälpte författarna att på ett vetenskapligt och beprövat sätt gå till 
väga med sin litteraturstudie. I enlighet med dessa åtta steg utformades sökord som 
ansågs relevanta för litteraturstudien. Med hjälp av Thesaurus i Cinahl förfinades dessa 
sökord och de mest lämpliga användes till att genomsöka databasen på artiklar. Med 
mest lämpliga menas i detta fall de sökord som var störst i Cinahl, då detta kan skilja sig 
olika databaser emellan. Sökorden i Cinahl användes sedan för att söka i Medline men 
problem uppstod då MeSH-termerna inte motsvarar Cinahls motsvarighet Thesaurus. 
Några utav sökorden fanns inte som MeSH-termer, andra låg som underordnade till ett 
annat sökord, varför en anpassning av sökorden till Medline gjordes. Författarna ansåg 
ändå att sökorden har gett det material som eftersökts och har svarat upp mot syftet, 
därför såg man dessa sökord som lämpliga för båda databaserna.  
 
Sedan författarna arbetat fram de olika inklusions- samt exklusionskriterierna var målet 
att man skulle finna artiklar som visade på en hög vetenskaplig kvalité och motsvarade 
det syfte som var uppställt. Genom att begränsa artiklarnas årtal mellan 1996 och 2006 
hoppades författarna att få fram aktuell och pålitlig forskning inom området som går att 
applicera på de olika verksamheterna idag. Övriga kriterier hade som mål att sålla bort 
de artiklar som ej var uppbyggda på vetenskapliga studier. Författarna har i 
granskningen av artiklarna också varit medvetna om kulturella och etiska aspekter. 
Vissa artiklar hade ett innehåll som kunde vara resultatet av skillnader i etnicitet samt 
kulturella skillnader, därför har detta diskuterats av författarna och vägts in i den 
bedömning som gjorts om artikeln svarat upp mot litteraturstudiens syfte. 
 
I det inledande skedet delades resultatet in i positiva och negativa faktorer med att vara 
man i vården. En snedfördelning av resultatet var oundviklig med denna uppdelning då 
de negativa upplevelserna kraftigt övervägde de positiva. Studiens syfte berör komplexa 
upplevelser som inte låter sig indelas i positiva och negativa aspekter eftersom de olika 
identifierade faktorerna interagerar starkt med varandra. Därför ändrades upplägget av 
resultatet, de tidigare två kategorierna positivt och negativt sammanfogades och ur detta 
plockades olika teman sett utifrån upplevelser. 
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En utav fördelarna med denna litteraturstudie är att den är skriven av två författare. 
Detta har gett en diskussion författarna emellan som, tack vare olika uppfattningar och 
synvinklar på materialet som har bearbetats, har varit gynnsam både för studiens resultat 
och för studiens diskussionsdel. Efter denna databearbetning fanns det nio kvalitativa 
och endast en kvantitativ artikel som inkluderats i litteraturstudien. Utifrån det 
fastställda syftet för litteraturstudien, där upplevelser av att vara man i vården är i fokus, 
var detta urval av artiklar passande eftersom manliga sjuksköterskors och 
sjuksköterskestudenters upplevelser blir väl beskrivna. Eftersom de kvalitativa studierna 
beskriver sjuksköterskerollen hos männen i olika synvinklar, ger det en bred men också 
en specifik och tydlig bild av hur det är att vara man i vården. 
 

Betydelse för omvårdnad 
Manliga sjuksköterskor möter dagligen i sitt omvårdnadsarbete situationer som 
påverkas och förändras beroende på allmänhetens uppfattningar om könsroller och 
manlighet, men även männens egen bild av maskulinitet. Det är av stor betydelse att 
manliga sjuksköterskor känner till hur dessa sociala konstruktioner kan påverka 
omvårdnadsarbetet, samt att de har kunskap om vilka strategier som kan användas. Om 
de har fått denna förberedelse så får det till följd att de manliga sjuksköterskorna blir 
tryggare både i sin yrkesroll, såväl som i sin maskulinitet och patienter riskerar då inte 
att få en omvårdnad som hindras av könsrollsstrukturer. Resultatet i denna 
litteraturstudie visar att det är av stor vikt att manliga sjuksköterskor redan i 
utbildningen förbereds för hur deras kön kommer påverka deras yrkesliv sjuksköterska 
(Paterson et al., 1996). Om denna förberedelse sker i samband med att de tidigt får 
manliga förebilder inom yrket, så har de manliga sjuksköterskorna goda möjligheter att 
arbeta kvar inom vården. Enligt Evans (2002) måste könsrollernas makt och påverkan 
på sjuksköterskors liv erkännas. För att förbättra manliga sjuksköterskors situation i 
vården behöver gällande könsstereotyper ständigt utmanas, och män anta roller som inte 
är formade efter maskulina normer. Detta kan på sikt förändra bilden av män i vården 
och sjuksköterskeyrket, vilket kan dra fler män till att börja att arbete inom 
vårdverksamhet. Detta leder i sin tur till en vårdmiljö som är jämnare könsfördelad, 
vilket gagnar både personal och patienter. 
 

Framtida forskning 
Forskningsområdet rymmer mycket dagsaktuell forskning. Problemet med den 
forskning som görs idag är att den är inriktad på negativa upplevelser och en 
diskriminerande organisation. För att öka andelen män i vården anser författarna att fler 
studier bör beakta vilka positiva faktorer män upplever i sitt omvårdnadsarbete, vilket 
kan användas för att hjälpa allmänheten och då särskilt män att inse att 
sjuksköterskeyrket inte är ett yrke för enbart kvinnor. Negativa faktorer finns redan idag 
utredda i en sådan omfattning att dessa bör uppmärksammas av dem som bedriver 
sjukvård i samhället, för att arbeta för att motverka de hinder som finns för männen i 
vården.  
 
En tänkbar fortsatt studieinriktning är området manlig beröring och då framförallt intim 
beröring. Enligt Inoue, Chapman & Wynaden (2006) är detta ett allvarligt problem med 
många laddade aspekter. Därför efterfrågas fortsatt forskning om hur manliga 
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sjuksköterskor upplever att ge intim vård till manliga patienter. Problem kring beröring 
drabbar framförallt manliga sjuksköterskestudenter på grund av brist på stöd till denna 
utsatta grupp. De manliga sjuksköterskorna bör få särskild utbildning, stöd i detta 
problem och inte glömmas bort i en kvinnligt dominerat yrkesområde, enligt Inoue, 
Chapman & Wynaden (2006). Författarnas förhoppning är att genom fortsatt forskning i 
ovanstående områden så kan den manliga sjuksköterskans framtida yrkesroll bli både 
starkare och tydligare. 
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Bilaga 1 

Titel, Författare, år Syfte Metod Resultat 
Professional career 
development for male 
nurses. 
Yang, C-I,. Gau, M-L,. 
Shiau, S-J,. Hu, W-H,. 
Shih,F-J. 
2003 

Att undersöka 
Taiwanesiska manliga 
sjuksköterskors motiv 
till sitt yrkesval, 
beskriva deras 
professionella 
utveckling inom 
sjuksköterskeyrket, 
förstå de problem och 
hinder som finns för 
deras professionella 
utveckling, identifiera 
de strategier som 
används för att 
handskas med dessa 
hinder. 

Kvalitativ. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Ja-sägar urval där männen 
kontaktades genom 
ansvariga sjuksköterskor på 
avdelningen. 
15 personer intervjuades. 

Resultatet delades in i tre delar: Pre-study phase, study 
phase och employment phase. Motiven var bl.a. att 
sjuksköterskyrket är välbetalt, att utbildningen hade gott 
rykte och att man ville undvika militärtjänst. Upplevda 
hinder var exempelvis att man blir ifrågasatt av patienter, 
familj och andra vad ens motiv att bli sjuksköterska består i. 
Männen upplevde mer stöd från överordnade än från 
kollegor. Fyra olika strategier identifierades: a) uppskatta 
sitt värde som manlig sjuksköterska och lära av 
överordnade och lärare b) ändra sin egen inställning och 
uppskatta omgivningens nyfikenhet c) ta tid att klargöra 
andras oro över den professionella rollen d) försöka vinna 
stöd hos viktiga personer i sitt privata och professionella liv. 

Why women and men 
choose nursing. 
Boughn, S. 
2001 

Att jämföra och finna 
likheter och olikheter i 
mäns och kvinnors 
motivering att bli 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer. Urvalet består av 
sistaårsstuderande män på 
en förbestämd skola. 
Kvinnorna valdes ut i 
efterhand för att motsvara 
urvalet av killar. 14 
kvinnliga och 14 manliga 
studenter valdes ut. 
Intervjumaterialet 
analyserades i direkt 
anslutning till intervjuerna. 

Caring – studien fann inte några skillnader i mäns eller 
kvinnors vilja att vårda människor utan båda grupperna har 
uttalat sig lika. 
Power and empowerment – båda grupperna har en stor vilja 
att skaffa sig makt och utveckling, men skiljer sig ändå åt 
distinkt. Kvinnorna var mer intresserade av att styrka andra, 
än männen, samtidigt som männen var mer intresserade av 
att styrka sjuksköterskeyrket än kvinnorna. 
Practical motivation – männen uttryckte enhälligt att de 
förväntade ha en bra lön och beskrev en vilja att i framtiden 
starta familj och då kunna försörja den familjen med ett 
arbete med hög jobbsäkerhet och en bra lön. Kvinnorna 
uttryckte inte några av tidigare nämnda motiv. 
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Sexual harassment of 
nurses and nursing 
students. 
Bronner, G. Peretz, C. 
Ehrenfeld, M 
2002 

Att finna mönster i 
sexuella trakasserier 
av sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter 
i Israel. Mer specifikt 
undersöktes 
prevalensen av 7 olika 
grader av sexuella 
trakasserier, vilka som 
utförde trakasserierna, 
känslor omkring 
trakasserierna, och 
mottagarens svar på 
trakasserier, med 
hänsyn till kön och 
professionell status på 
den trakasserade 
individen. 

Kvantitativ 
Ett frågeformulär delades ut 
av studenter i en kurs i 
”mänsklig sexualitet” som 
ingick i 
sjuksköterskeprogrammet. 
Varje student delade ut 
frågeformuläret till 5 
sjuksköterskestuderande 
respektive 5 sjuksköterskor 
med arbetslivserfarenhet på 
över 10 år. 
Urvalet blev 487 deltagare, 
206 
sjuksköterskestuderande 
och 281 sjuksköterskor. 

Redovisas i tabeller som visar på att kvinnor oftare än män 
blir utsatta för lätta och medelsvåra former av trakasserier 
och kvinnor rapporterar händelserna för att skydda sig. 
Statistiken visar även att de grova trakasserierna är oftare 
riktat mot männen, och att männen är mer passiva i att 
rapportera detta än kvinnor.   

Conceptions of gender – 
a study of female and 
male headnurses 
statements. 
Nilsson, K. 
2005 

Att studera 
avdelningschefers 
uttalanden om deras 
syn på kön och hur 
deras inställning 
påverkar deras arbete. 

Kvalitativ 
Tematiska intervjuer som 
översattes till skrift och 
analyserades. 18 manliga 
respektive 18 kvinnliga  
avdelningschefer 
intervjuades. 

Fyra teman framställs i resultatet: 
- Olika mönster med direkt och omkring kommunikation.  
- Olika syn på tekniska och vårdande egenskaper.  
- Egen position – synen på självförtroendet.  
- Samma krav men olika villkor för manliga och kvinnliga 
avdelningschefer.  

Cautious caregivers: 
gender stereotypes and 
the sexualisation of men 
nurses touch. 
Evans, J A. 
2002 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
manliga 
sjuksköterskor och på 
vilket sätt 
könsrelaterade 
strukturer påverkar  

Kvalitativ metod 
Data samlades genom 
semistrukturerade intervjuer 
med åtta manliga 
sjuksköterskor. Data 
insamlades i två omgångar, 
i första omgången 

Stereotypen att män är sexuella angripare tillsammans med 
stereotypen att alla manliga sjuksköterskor är homosexuella 
sexualiserar manliga sjuksköterskors beröring. Detta sätter 
män i svåra situationer där de försöker vårda, samtidigt som 
deras omvårdnad ses på med misstanke. Dessutom känner 
de sig ständigt utsatta för risken att bli anklagade för 
sexuella trakasserier eller övergrepp. 
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arbetserfarenheter hos 
kvinnor och män med 
samma yrke. 

analyserades datan för att 
identifiera teman vilka 
sedan undersöktes mer 
detaljerat i andra omgången 
av intervjuer. 
Databearbetningen skedde 
med hjälp av feministisk 
och maskulin teori. 

Exploring the 
challenges for non-
traditional male student 
transitioning into a 
nursing program. 
Smith, J. 
2005 

Att undersöka de 
utmaningar som 
manliga studenter står 
inför vid valet av en 
traditionellt kvinnlig 
utbildning, 
sjuksköterskeprogram
met 

Kvalitativ med kvantitativ 
del. 
Studiens fas ett bestod av ett 
frågeformulär där männen i 
en årskull frågades om vilka 
hinder de upplevde fanns i 
utbildningen. Där deltog 29 
studenter. 
Fas två bestod i 
semistrukturerade intervjuer 
med de studenter som ville 
medverka, antalet intervjuer 
uppgick till sex stycken. 
Där frågades de om 
möjligheter och utmaningar 
med utbildningen. Även vad 
detta har inneburit för deras 
praktikplaceringar samt i 
skolan. 

I resultatet berättar de om hur de ser på: 
- Pressen att balansera familj, arbete och skola. 
- Omvärldens syn på sjuksköterskestudenter och yrket 
- Patienters nekande av manlig sjuksköterskestudent. 

Male nurses – Reasons 
for entering and 
experiences of being in 
the profession. 
Soerlie, V. Talseth, A-

Att undersöka manliga 
sjuksköterskelärare 
och 
sjuksköterskestudenter
s motivering att välja 

Kvalitativ. 
I första steget genomfördes 
intervjuer med 13 studenter 
och lärare där en fråga låg 
till grunden för intervjun: 

Följande kategorier finns beskrivna: 
- Socialisering före valet av yrke, där man pratar om 

värderingar som finns med sedan barndomen. Olika 
maskulina värden och förväntningar utifrån. 

- Förväntningar efter yrkesvalet, vad man förväntade 
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G. Norberg, A. 
1996 

yrket. Tio år efter den 
första studien 
undersöka deras 
position inom yrket 
och deras erfarenheter 
av att vara man i 
vården. 

Varför valde du att söka till 
sjuksköterskeprogrammet? 
Följdfrågor ställdes för att 
uppmuntra till mer fylliga 
svar. 
Den andra delen av studien 
bestod i telefonintervjuer tio 
år efter den första intervjun. 

sig att arbetet bestod i till form av arbetsuppgifter 
och organisation. 

Männen som medverkade i studien tyckte sig under 
barndomen mer identifiera sig med sina mödrar. De kände 
ett behov av att uppfylla både sina feminina egenskaper 
genom att arbeta inom vården. Men upplevde samtidigt 
starka krav på de som män att ta på sig t.ex. ledarskap. 
Detta är en anledning till varför männen ofta finns i 
positioner som ledare. 

Bodies Matter: Men 
Masculinity, and the 
gendered division of 
labour in nursing. 
Evans, J A. 
2004 

Att utforska 
erfarenheter hos 
manliga 
sjuksköterskor och 
vilka roller förväntar 
och förväntas fylla 
p.g.a. sitt kön. 

Kvalitativ metod 
Data samlades genom 
semistrukturerade intervjuer 
med åtta manliga 
sjuksköterskor. Data 
insamlades i två omgångar, 
i första omgången 
analyserades datan för att 
identifiera teman vilka 
sedan undersöktes mer 
detaljerat i andra omgången 
av intervjuer. 

Studien identifierar flera olika roller som män antar eller 
förväntas anta, dessa är: 

- He-man 
- Enforcer 
- Movers & Lifters 
- Protectors 

Om den manliga sjuksköterskan bara antar en eller flera av 
dessa roller, så kan det få till följd att männen skapar en 
ytterligare roll som misslyckad vårdgivare. 

Learning to care: 
Gender issues for male 
nursing students. 
Paterson, B L. 
Tschikota, S. Crawford, 
M. Saydak, M. 
Venkatesh, P. 
Aronowitz, T. 
1996 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
manliga 
sjuksköterskestudenter 
när de lärde sig att 
vårda som 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod. 
Data insamlades genom 
semistrukturerade intervjuer 
med 20 manliga 
sjuksköterskestudenter. De 
intervjuade fick innan  
intervjun en förklaring  av 
studiens syfte och vilken 
typ av frågor som skulle 
ställas. 

Det framkom tydligt att ju längre studenterna kommit i 
utbildningen, så förändrades synen på omvårdnad. De 
manliga studenterna kunde med tiden identifiera ett manligt 
och kvinnligt sätt att vårda. Manliga sjuksköterskestudenter 
upplevde att de var annorlunda. Bland annat omnämns 
patienter som avböjde deras vård, problem med 
patientberöring och att vara en tydlig minoritet. 
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Male nurses experiences 
of providing intimate 
care for women clients. 
Inoue, M. Chapman, R. 
Wynaden,d. 
2006 

Att utforska manliga 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge 
intim vård till 
kvinnliga patienter. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer med tolv manliga 
sjuksköterskor i Australien. 
Databearbetningen var en 
latent innehållsanalys. 

Att ge intim vård till kvinnliga patienter var en utmanande 
erfarenhet för manliga sjuksköterskor. Det var ofta 
svårhanterliga känslor involverade i sådant vårdande. 
Därför använde de sig av tre olika former av strategier och 
dessa var: 

- Att kontrollera sina känslor 
- Att skydda sig själv 
- Att ”bryta isen” 
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