
 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 
 

Megan Dibb & Björn von Schoultz 
 

 

 

 

 

 

Manliga sjuksköterskor upplevelser av förutfattade 
meningar mot dem 

Men are muscles, not nurses 

Män är muskler, inte 
sjuksköterskor 

Male nurses experiences about preconceptions 
against them 



 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund Förutfattade meningar mot vårdpersonal är ett fenomen inom vården, särskilt mot 

manliga sjuksköterskor, som är en minoritet inom sjuksköterskeyrket. Tidigare forskning har 

fokuserat på specifika problemsituationer som uppstår i yrket för manliga sjuksköterskor, 

samhällets syn på manliga sjuksköterskor och att manliga sjuksköterskor priviligierats i 

arbetsgruppen. I litteraturen nämns ofta olika förutfattade meningar om manliga 

sjuksköterskor, trots att det saknas forskning med fokus på manliga sjuksköterskors egna 

upplevelser av förutfattade meningar mot dem. 

Syfte Syftet med studien är att belysa vilka förutfattade meningar som manliga sjuksköterskor 

upplever finns mot dem. 

Metod Litteraturstudie i form av en beskrivande metasyntes. 

Resultat Manliga sjuksköterskor upplever flera förutfattade meningar som presenteras i fyra 

teman: “accepteras inte som sjuksköterskor”, “muskler, lyfthjälp och teknisk kompetens”, 

“antas vara homosexuella” och “antas ha sexuella avsikter mot patienter”. 

Slutsats Upplevda förutfattade meningar kan påverka manliga sjuksköterskors syn på sig 

själv och yrkesrollen samt patientmötet och omvårdnaden. Dessa förutfattade meningar kan 

skapa konflikter och missnöje på arbetsplatsen vilket kan störa patientmötet och 

vårdrelationen. 

Klinisk Betydelse Genom att belysa förutfattade meningar som manliga sjuksköterskor 

upplever kan åtgärder vidtas för att motverka dem som påverkar vårdarbetet negativt. 

Nyckelord Fördomar, Förutfattade meningar, Genus, Manliga Sjuksköterskor, Vårdrelationer 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

Background Preconceptions against health care workers is a phenomenon in health care, 

especially against male nurses, who are a minority within the nursing profession. Previous 

research has focused on specific problematic situations that arise in the profession for male 

nurses, society's view of male nurses and the fact that male nurses are privileged in the 

workgroup. Literature often mentions various preconceptions about male nurses, despite the 

lack of research focusing on male nurses' own experiences of prejudice against them. 

Purpose The purpose of this study is to shed light on the preconceptions that male nurses are 

experiences towards themselves. 

Method Literature review in the form of a descriptive meta-synthesis. 

Results Male nurses experience several preconceptions which are presented in four key 

concepts: “not accepted as nurses”, “muscles, lift assistance and technical skills”, “are 

assumed to be gay” and “are assumed to have sexual intentions towards patients”. 

Conclusion Experienced preconceptions can affect male nurses' view of themselves and the 

professional role, meeting the patient and nursing care. These preconceptions can create 

conflicts and grievances in the workplace which can disrupt the nurse-patient relationship. 

Clinical Significance By shedding light on the preconceptions that male nurses are 

experiencing measures can be taken to reduce the ones that affect nursing work negatively. 

Keywords Prejudice, Preconceptions, Gender, Male Nurses, Nurse-Patient relationship 
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INLEDNING 

Studiens författare har upplevt olika vårdsituationer och -miljöer där patienters och kollegors 

förutfattade meningar på grund av författarnas kön har påverkat upplevelsen av vårdarbetet, 

arbetsmiljön och yrkesrollen. De förutfattade meningarna har hos författarna bl.a. lett till oro 

för missförstånd eller för att skapa patienter obehag. De har även lett till en könsbaserad 

arbetsfördelning, som exempel att som kvinna slippa tunga lyft, eller som man få utföra mer 

tekniska än patientnära arbetsuppgifter, vilket ofta upplevts negativt av författarna. Det finns 

fler studier som tar upp förutfattade meningar som påverkar vårdarbetet om manliga 

sjuksköterskor än om kvinnliga. En litteraturstudie förutsätter gott om tidigare forskning, 

varför denna studie fokuserar på manliga sjuksköterskor. Med manligt och kvinnligt syftas det 

på det biologiska könet och inte konstruktionen av det som anses manligt eller kvinnligt i 

samhället. 

BAKGRUND 

Det finns flera faktorer som påverkar vården och mötet mellan patienten och vårdaren. En god 

vårdrelation är exempelvis grundläggande för en god vård (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003), för utan relationen är vårdandet endast ett tekniskt utförande av 

arbetsuppgifter (Wiklund, 2003). En fungerande vårdrelation kräver att relationen mellan 

patienten och vårdaren är medmänsklig, vilket vårdaren har det yttersta ansvaret för (ibid.). 

Vårdaren ska erbjuda en relation och vara tillgänglig för patienten, men för att vårdrelationen 

överhuvudtaget ska uppstå krävs också en ömsesidighet mellan patient och vårdare. Det krävs 

av patienten att acceptera vårdaren och välja att ta emot hjälp samt skapa en relation. Saknas 

ömsesidigheten kan relationen kännas påtvingad och integritetskränkande för patienten (ibid.). 

 Förutom att patienten kan neka en vårdrelation kan ett annat hinder vara att vårdaren känner 

osäkerhet i patientmötet (Dahlberg et al., 2003). Vårdarens perspektiv i vårdandet är också 

viktigt eftersom det är svårt att utföra god vård om vårdaren själv inte upplever en god 

vårdmiljö (Dahlberg & Segesten, 2010). Förståelse är en annan viktigt faktor i 

sjuksköterskeyrke. Sjuksköterskor behöver ha förståelse för t.ex. människors känslor, 

värderingar och föreställningar (Fossum, 2007). Innan en människa har förståelse för 

exempelvis en annan människa, har denna en förförståelse, vilket kan beskrivas som den 

förståelse en människa har innan den verkliga erfarenheten. Den styr hur människor är, ser 

och tänker om omvärlden (Birkler, 2007, 2008). En förförståelse kan även kallas fördom eller 
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förutfattad mening och kan vara både positiv och negativ. I vardagsspråket menas oftast en 

negativ förutfattad mening när ordet “fördom” används (Birkler, 2008). I denna studie 

användes begreppet förutfattad mening. Förutfattade meningar bygger bl.a. på egna 

erfarenheter, historia och traditioner. De är omedvetna, tas förgivet och anses vara 

“sanningen” för personen som upplever dem. Ska en person t.ex. läsa en bok, kan personen ha 

en förväntad åsikt, d.v.s. en förutfattad mening om hur boken kommer att vara. All ny 

förståelse personen får, i form av nya erfarenheter och ny kunskap, påverkar den befintliga 

förutfattade meningen. Skulle personen läsa samma bok flera år senare skulle bilden och 

tolkningen av boken troligtvis ha ändras. I mötet människor emellan gäller det samma 

(Birkler, 2007, 2008). Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) krävs lite för att människor 

ska få en bild av en annan människa. Utseendet räcker ofta för att människor ska börjar dra 

slutsatser om dem de möter som bygger på de egna förutfattade meningarna. Slutsatserna 

leder emellertid ofta till felbedömningar (ibid.). Stereotyper är ett ord som går hand i hand 

med fördomar. En person som utgår från stereotyper antar att en människa har vissa 

egenskaper på grund av den grupp individen tillhör och beter sig mot människan utefter det 

antagandet. Nackdelen är att det oftast finns mer skillnader än likheter mellan individer i en 

grupp. Trots det skapar stereotyperna förväntningar på människor på grund av gruppen de 

tillhör (ibid.). I en vårdrelation måste vårdaren vara öppen för det som händer i relationen men 

också för de förutfattade meningar som kan finnas i mötet (Dahlberg et al., 2003). Något som 

kan påverkas av förutfattade meningar är kommunikationen emellan patienter och vårdare. 

Inom vården används kommunikation både för att informera och för att tillfredsställa 

patientens behov och med det menas både den verbala kommunikationen och kroppsspråket 

(Fossum, 2007).  Bemötande handlar om hur kommunikation går till och är också ett viktigt 

begrepp inom vården. Det handlar om hur kroppsspråket används, som hur sjuksköterskan tar 

i och hälsar på en patient samt om sjuksköterskan tar ögonkontakt eller inte. Vad som upplevs 

som ett gott eller dåligt bemötande kan skilja sig åt mycket från person till person (ibid).  

 

Faktorerna och begreppen ovan hänger ihop med varandra och beroende på hur de fungerar 

påverkas vården samt mötet. Vårdaren kan ha förutfattade meningar om patienten och måste 

undvika att låta dessa påverka mötet. Patienten kan å andra sidan ha egna förutfattade 

meningar om vårdaren, som kan påverka kontakten emellan dem redan innan mötet 

(Andersson, 2007). Förutfattade meningar bildar en inre guide för hur kommunikationen bäst 
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ska ske mellan patient och vårdare, men denna guide kan även leda till en försämring av 

kommunikationen (Dahlberg et al., 2003). 

 

Inom sjuksköterskeyrket är män en minoritet (Statistiska Centralbyrån, 2010). Traditionellt 

sett i svenska förhållanden ses sjuksköterskeyrket enligt Ekstrand (2005) som ett kvinnoyrke. 

Historiskt sett har män alltid haft en del i vårdarbetet, men det finns oenigheter om det till 

större delen utförts av kvinnor eller inte. Industrialiseringen i början av 1900-talet ses som en 

anledning till att män försvann från vårdandet. När det sedan blev sjuksköterskebrist i Sverige 

togs ämnet om män som sjuksköterskor upp (ibid.) och Sveriges första manliga sjuksköterska 

examinerades 1953 (Stockholms Läns Landsting, u.å.). Andelen manliga sjuksköterskor har 

sedan dess ökat till 10 % år 2007 och förväntas öka till 13 % år 2030 (Statistiska 

Centralbyrån, 2010). Samtidigt tenderar dessa att förbli kliniskt aktiva en betydligt kortare tid 

än sina kvinnliga kollegor (Curtis, Robinson & Netten, 2009).   

 

Det finns i samhället överlag förutfattade meningar mot manliga sjuksköterskor vilka kan 

bero på olika saker. Underhållningsmedia är ett exempel där bilden av den manliga 

sjuksköterskan är ganska negativ, vilket således kan påverka allmänhetens syn på den manliga 

sjuksköterskan negativt (Ekstrand, 2005; Stanley, 2012). En studie av västerländska 

långfilmer gjord av Stanley (2012) visar exempelvis att i långfilmer där manliga 

sjuksköterskor har en betydande roll porträtteras dessa ofta i en negativ vinkel eller så ägnar 

de sig inte åt omvårdnadsarbete i filmen. Inom yrket beskrivs också en könsbaserad 

arbetsfördelning. Kvinnliga sjuksköterskor har exempelvis enligt Lindqvist, Persson & 

Svedlunds (2007) studie en tendens att lyfta fram sina manliga kollegor in i vissa roller och 

tilldela dem arbetsuppgifter som de anser vara mer manligt betonade. Ett annat exempel är 

området kvinnors hälsa, som uppfattas som problematiskt för manliga sjuksköterskor att 

arbeta med. Inom t.ex. gynekologi anses manliga läkare vara en naturlig del, vilket manliga 

sjuksköterskor inte anses vara (Ekstrand, 2005). Lindqvist, et al. (2007) studie på 

sjuksköterskestudenter visar även att de flesta sjuksköterskestudenter i studien, framförallt de 

kvinnliga, skulle föredra att en sjuksköterska av samma kön utförde intim omvårdnad på dem 

om de själva var patienter. Det kan bero på att patienterna i dessa situationer blir generade av 

att vårdas av någon av motsatt kön, men också på den förutfattade meningen om att 

sjuksköterskor är kvinnor (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 

En bra vårdrelation är en förutsättning för god vård och kräver att det finns en relation och 

fungerande kommunikation mellan vårdgivaren och patienten. Förutfattade meningar och 

osäkerhet hos vårdaren eller patienten kan skada eller störa vårdrelationen. Det faktum att 

sjuksköterska historiskt sett varit ett kvinnoyrke, en könsbaserad arbetsfördelning och att 

underhållningsmedia förstärker en negativ bild av den manliga sjuksköterskan leder till att de 

förutfattade meningarna om manliga sjuksköterskor lever kvar. Tidigare forskning har 

fokuserat på den könsbaserade arbetsfördelningen, den manliga sjuksköterskans yrkesidentitet 

och samhällets syn på manliga sjuksköterskor. Denna studie fokuserar emellertid på vilka 

förutfattade meningar manliga sjuksköterskor upplever att det finns mot dem, eftersom dessa 

kan påverka omvårdnadsarbetet, mötet med patienten och hur vårdrelationen byggs upp.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vilka förutfattade meningar som manliga sjuksköterskor 

upplever finns mot dem. 

 

METOD 

Design 

Författarna har genomfört en litteraturstudie och valt 10 vetenskapliga artiklar att granska. 

Resultatet i de valda artiklarna har sammanställts och fynden analyserat med hjälp av 

metasyntes, som inspirerats av Friberg (2012) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).    

Urval 

Ett antal urvalskriterier användes för att begränsa studien. Det gjordes för att finna artiklar 

som svarade på syftet och av etiska skäl, så att artikelvalet styrdes av kvalité och 

syftesenlighet istället för intresse, så som beskrivet av Polit och Beck (2014). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer reviewed, de skulle handla om manliga 

sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter, förutsatt att studenterna varit kliniskt verksamma, 

artiklarna skulle vara från Europa, Nordamerika eller Oceanien, de skulle ta upp förutfattade 

meningar som uppfattades av manliga sjuksköterskor mot dem själva, de skulle beskriva levd 

erfarenhet och de skulle uppnå Hög eller Medelhög kvalitet i SBUs Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (Bilaga 1) (SBU, 2013). 
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Exklusionskriterierna var artiklar publicerade innan år 2000, review artiklar och artiklar som 

handlade om förväntade erfarenheter.  

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna söktes fram från databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED - The Allied and 

Complementary Medicine Database och Academic Search Elite. Databasernas ämnesordlistor 

(thesaurus) användes för valet av sökord. Sökorden som användes var stereotyping, gender, 

experiences, nurses, conceptions och nurses, male. Författarna började med en bred sökning 

på ett ord i taget, där de valda urvalskriterierna användes. För att smala av sökningen 

användes booleska operatorn AND för att kombinera de olika orden. När sökresultaten blivit 

färre, lästes först rubrikerna igenom. På artiklar med rubriker som ledde författarna att anta att 

dessa kunde svara på studiens syfte lästes även abstrakt. Sammanlagt valdes cirka 40 artiklar 

som lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades samtidigt (Bilaga 2). Av dessa valdes cirka 30 

artiklar bort, då de inte uppfyllde kvalitétskraven eller vid närmare granskning inte uppfyllde 

inkusionskriterierna eller uppfyllde något av exklusionskriterierna. Slutligen fann författarna 

10 artiklar (Bilaga 3) som passade syftet och uppfyllde kvalitetskraven. Sökningen avslutades 

när inga nya syfteseniga artiklars hittades. Samtliga artiklar som togs med i studien var 

kvalitativa utom en hybridstudie. Tre av artiklarna har sitt ursprung i Kanada, två från 

Australien och resterande från Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och 

USA. 

 

Dataanalys 

I artikelanalysen används en form av metasyntes. I en metasyntes sammanställs, analyseras 

och tolkas data som redan publicerats och målet är inte enbart att sammanställa resultatet i 

studierna utan även att “göra någonting nytt” (Friberg, 2012, s.123). Med andra ord innebär 

det att en ny tolkning görs på det sammanfattade resultatet (Friberg, 2012; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Det finns ingen enhetlig definition på en metasyntes, utan exakt hur den 

ska genomföras beskrivs på lite olika sätt av olika forskare. Författarna valde därför att 

inspirerats av Friberg (2012) och Willman et al. (2011). Författarna valde att genomföra en 

beskrivande metasyntes, som beskrivs av Friberg (2012). Det innebar att de granskade 

studiernas resultat sammanfattades och ett minimum av omtolkning gjordes. Omtolkningen 
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innebar att de resultaten som beskrevs i artiklarna bröts ner till ett nytt resultat på en högre 

abstraktionsnivå, vilket är syftet med en metasyntes (Friberg, 2012).  

Författarna läste först enskilt igenom hela artiklarna för att få en helhetsbild av dem, 

exempelvis vilken typ av studie det handlade om och hur resultatet presenterades i studierna. 

Analysen fokuserades sedan på artiklarnas resultatdelar, som rekommenderas av Friberg 

(2012) och all text läste noga. I hybridstudien analyserades endast de kvalitativa aspekterna av 

resultatet. Författarna tog “ställning till vad som [var] mest framträdande i resultatet i relation 

till [författarnas] egen forskningsfråga” (Friberg, 2012, s.128). I texten sökte författarna alltså 

efter beskrivningar av situationer och citat som ansågs svara på författarnas syfte, med andra 

ord upplevelser och situationer som visade på förutfattade meningar mot manliga 

sjuksköterskor. Alla fynd markerades i texten och artiklarna lästes igenom flera gånger för att 

inte gå miste om något som skulle kunna användas. Författarnas fynd jämfördes sedan med 

varandra och som Friberg (2012) beskriver funderade författarna på vad fynden egentligen 

handlade om. I flera artiklar var de förutfattade meningarna exempelvis tydligt beskrivna i 

text, men i andra fall gjorde författarna en tolkning om en beskriven upplevelse berodde på en 

förutfattad mening eller inte. Willman et al.(2011) beskriver denna omtolkningsprocess som 

en “kodning” av resultatet, där de olika fynden gavs preliminära namn baserade på de 

förutfattade meningar som de ansågs bero på. Endast upplevelser som ansågs bero på en 

förutfattad mening togs med i studiens resultat. Tolkningarna gjordes först enskilt av 

författarna och vid oenighet i tolkningen diskuterade författarna tills samstämmighet 

uppnåddes. Författarna hade ständigt i åtanke om det fanns andra sätt som materialet kunde ha 

beskrivits på, som rekommenderas av Friberg (2012).  Efter detta delades koderna in i teman 

på det sätt författarna ansåg att datan hörde ihop, som beskrivs av Willman et al.(2011). Även 

teman gavs preliminära namn. Som Willman et al. (2011) beskriver är det viktig att alla koder 

passar in under samma tema, varför några av koderna flyttades runt av författarna, tills alla 

koder som ansågs höra ihop gjorde det och ingen kod blev över. Temana gavs sedan slutliga 

namn, som beskrev innehållet i dem.  Alla fynd av förutfattade meningar passade in under 

något av temana. 
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Figur 1: Beskrivning av analysprocessen 

I artikeln                       Kod    Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter 

Ett antal etiska överväganden gjordes av författarna som stöds av Forsberg och Wengström 

(2013). Författarna valde att endast använda artiklar som var godkända av en etisk kommitté. 

Författarna hade egna förutfattade meningar om vad studiens resultat skulle komma att visa. 

För att säkerställa att artikelsökningen och sökorden inte styrdes av egna förutfattade 

meningar, användes därför inga specifika händelser eller fördomar som sökord, utan istället 

breda sökord som “förförståelser” och “upplevelser”. Resultat som både stöttade och inte 

stöttade författarnas egna förutfattade meningar presenterades. Försiktighet togs i 

användandet av begrepp och översättningen av artiklar, så att inga feltolkningar gjordes. 

Artiklarna granskades med SBU:s mall för kvalitetsgranskning eftersom kvalitetsbedömning 

av artiklarna är viktig ur en etisk synpunkt. Om kvalitetsbedömning saknas, finns det en stor 

risk att det dras felaktiga slutsatser av resultatet (ibid.). 

 

RESULTAT 

I artiklarna hittades flera situationer och upplevelser där manliga sjuksköterskor upplevde 

förutfattade meningar mot sig, kände sig särbehandlade eller dömda på förhand. Dessa 

sorterades in i fyra teman: Accepteras inte som sjuksköterskor, Muskler, lyfthjälp och teknisk 

kompetens, Antas vara homosexuell, Antas ha sexuella avsikter mot patienter. Tre av fyra 

teman var återkommande i minst hälften av de tio artiklarna som granskades. Det faktum att 

kvinnliga kollegor och patienter inte accepterade män som sjuksköterskor var återkommande i 

Citat: 

 

 “[men] had no 

business being 

nurses” 

Accepteras inte som 

sjuksköterska p.g.a. 

kön 

Beskriven situation: 

 

Framhäver 

heterosexualitet för 

att undvika 

trakasserier. 

Manliga 

sjuksköterskor antas 

vara homosexuella 

Accepteras inte som 

Sjuksköterskor 

Antas vara 

homosexuell 
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sex artiklar. Det faktum att manliga sjuksköterskor sågs mer som muskler än sjuksköterskor 

och förväntades vara tekniskt kunniga och intresserade sågs i fem av artiklarna. Den 

förutfattade meningen om att manliga sjuksköterskor var homosexuella togs upp i fyra av 

artiklarna och nämndes inte i någon av de nordiska studierna. En koppling mellan den 

förutfattade meningen om homosexualitet och att manliga sjuksköterskor skulle ha sexuella 

avsikter gentemot patienterna togs upp i två av artiklarna. Den förutfattade meningen om att 

manliga sjuksköterskor skulle ha sexuella avsikter gentemot patienter dök upp i fem av 

artiklarna.  

 

Tabell 1: Teman funna i artiklar 
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Teman 

Accepteras inte som 

Sjuksköterskor 
X     X X X X X 

Muskler, lyfthjälp och 

teknisk kompetens 
X X     X X X X 

Antas vara 

homosexuella 
  X X X X     

Antas ha sexuella 

avsikter mot patienter 
  X X X X  X   

 

 

Accepteras inte som sjuksköterskor 

Flera manliga sjuksköterskor upplevde att de inte accepteras som sjuksköterskor av patienter, 

anhöriga och kollegor. Det betydde att deras arbetskvalité sågs som sämre än kvinnliga 

kollegors, de ansågs varken kunna eller få arbeta som sjuksköterskor eftersom de var män och 

deras val att bli sjuksköterska istället för läkare ifrågasattes (Meadus & Twomey, 2011). 
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Respondenter upplevde exempelvis att det i samhället fanns en bild om att sjuksköterskeyrket 

inte var för män och att de ofta påmindes om det. Bristen på acceptans blev tydlig genom flera 

olika situationer. Hos en respondent ledde det till en känsla av exklussion från sitt yrke 

(Inoue, Chapman, Wynaden, 2006). 

 

Respondenter upplevde på olika sätt hur kvinnliga kollegor inte accepterade dem som 

sjuksköterskor (Meadus och Twomey, 2011; Keogh & O‟Lynn, 2007; Rajacich et al. 2013; 

Hundborg & Hall, 2003). Manliga sjuksköterskor upplevde exempelvis i en artikel att deras 

attityder och idéer jämt emot patienterna inte respekterades av kollegorna (Hundborg & Hall, 

2003). I en annan artikel fick de höra att deras utförande av arbetsuppgifter var “substandard” 

(Rajacich et al., 2013 s.76), vilket i det här fallet avsåg att männen inte kunde utföra arbetet 

lika bra som de kvinnliga kollegorna (ibid.). Manliga sjuksköterskestudenter upplevde också 

att de av vissa inte ansågs lika välutbildade som de kvinnliga studenterna (Keogh & O‟Lynn, 

2007). Det faktum att manliga sjuksköterskor inte accepterades av sina kvinnliga kollegor 

blev även tydligt när respondenter i en artikel fått höra saker som “[men] had no business 

being nurses” och “[men] where invading women’s turf in nursing” (Keogh & O‟Lynn, 2007 

s.258), vilket syftade på att män inte hade en plats i sjuksköterskeyrket som ansågs vara 

kvinnornas yrke (Rajacich et al., 2013). Manliga sjuksköterskor upplevde även att de inte 

kunde leva upp till bilden av hur en sjuksköterska borde vara, som i detta fall betydde att en 

sjuksköterska var lika med en kvinna (Hundborg & Hall, 2003). Det ledde till en känsla av att 

vara en inkräktare i yrket (Meadus & Twomey, 2011). 

 

Återkommande i flera artiklar var att många av de manliga sjuksköterskorna upplevde att 

patienter och anhöriga inte accepterade dem som sjuksköterskor (Meadus & Twomey, 2011; 

Inoue et al., 2006; Rajacich et al. 2013; Milligan, 2001). Ett exempel på det citerades i 

Milligans (2001 s.13) artikel “...if you go in to some female patients they say, “I want a 

nurse”. “Well I am a nurse”. “No, I want a proper nurse”. “Well what’s a proper 

nurse?”...And then they’ll say, “I want a female nurse”.”. Ytterligare ett exempel kom även 

från en av Milligans (2001) respondenter som under ett hemsjukvårdsuppdrag nekades inträde 

till en palliativvårdspatient då dennas fru inte förväntat sig en manlig sjuksköterska. Den 

förutfattade meningen ansågs inte innefatta situationer där kvinnliga patienter bett om en 

kvinnlig sjuksköterska av någon annan anledning än en förutfattad mening, t.ex. en situation 
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som involverade intimvård. Det ansågs av respondenterna inte bero på att de inte accepterades 

som sjuksköterskor, utan endast på att det var genant för patienten att ha med en man över 

huvud taget i den situationen (Meadus & Twomey, 2011; Inoue et al., 2006; Rajacich et al. 

2013; Milligan, 2001). 

 

En förutfattad mening som upplevdes av manliga sjuksköterskestudenter var att de ofta 

misstogs som eller kallades för läkare. Det ledde till ett behov att ständigt identifiera sig som 

sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenterna hade dessutom fått frågor om de i framtiden 

skulle bli läkare av patienter och anhöriga som känt till att de var sjuksköterskestudenter 

(Meadus & Twomey, 2011). 

 

Muskler, lyfthjälp och teknisk kompetens 

Flera manliga sjuksköterskor upplevde att de tilldelades arbetsuppgifter på grund av 

förutfattade meningar om vad män i allmänhet ansågs vara bra på eller intresserade av 

(Meadus & Twomey, 2011; Keogh & O‟Lynn, 2007; Rajacich et al., 2013; Milligan, 2001). 

Manliga sjuksköterskor upplevde att de tilldelats mer fysiskt krävande arbetsuppgifter än 

kvinnliga kollegor. De hade blivit tilldelad de fysiskt tunga patienterna på avdelningen och 

fått hjälpa till med tunga lyft eller andra arbetsuppgifter där fysisk styrka varit den viktigaste 

egenskapen (Meadus & Twomey, 2011; Keogh & O‟Lynn, 2007; Rajacich et al. 2013; 

Milligan, 2001). Manliga sjuksköterskor beskrev dessutom att de upplevde att de förväntades 

ta hand om aggressiva patienter och kontrollera potentiellt våldsamma situationer i större 

utsträckning än sina kvinnliga kollegor (Meadus & Twomey, 2011; Keogh & O‟Lynn, 2007; 

Rajacich et al. 2013; Milligan, 2001). Det upplevdes varken positivt eller önskvärt (Meadus & 

Twomey, 2011). I artikeln av Meadus & Twomey (2011) beskrev respondenterna hur deras 

kvinnliga kollegor inte såg dem som sjuksköterskor utan som muskler och i Keogh och 

O‟Lynns (2007) artikel beskrevs en könsbaserad arbetsfördelning. “Unfortunately there is still 

a gender bias. If there are heavy patients to be lifted etc the males are called to do every ones 

share. Any disturbed patients usually have a male called to look after them.” (Keogh & 

O‟Lynn, 2007 s.257). 

 

Respondenter beskrev att det fanns förutfattade meningar om att manliga sjuksköterskor 

skulle varit mer tekniskt kunniga och intresserade än sina kvinnliga kollegor (Nilsson & 
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Sätterlund Larsson, 2005; Milligan, 2001). I en artikel beskrev respondenterna att patienter 

hade en förutfattad mening om att manliga sjuksköterskor var mer handlingsorienterade i sin 

vård än kvinnliga sjuksköterskor (Hundborg & Hall, 2003). 

 

Antas vara homosexuella 

Manliga sjuksköterskor upplevde att det fanns en förutfattad mening om att de var 

homosexuella, oavsett deras faktiska sexuella läggning. (Evans, 2002; Fisher, 2009; Harding 

2007; Inoue et al., 2006). Ett undantag som nämndes var emellertid manliga sjuksköterskor 

som jobbade inom psykiatrin (Harding, 2007). Respondenter i en artikel hade fått höra 

kommentarer som “yeah, you must be gay if you want to be a nurse” (Harding, 2007 s.639). 

 En annan respondent beskrev sin uppfattning av samhällssynen på manliga sjuksköterskor “I 

think public perception is still that most male nurses are gay” (Harding, 2007 s.639). 

 Framförallt i mötet med yngre manliga patienter upplevdes denna förutfattade mening som 

särskilt påtaglig (Evans, 2002). Emellertid fanns det olika uppfattningar huruvida den 

förutfattade meningen var negativ eller inte. I några artiklar nämndes den förutfattade 

meningen endast i förbifarten. En respondent i Hardings (2007) artikel påpekade att det för 

honom inte spelade någon roll om han ansågs vara homosexuell eller inte, medan det för 

andra respondenter i artikeln upplevdes som negativt och något de ville motbevisa. Den 

negativa bilden av den förutfattade meningen kopplades ihop med att homosexuella män 

antogs ha sexuella avsikter mot alla män (Harding, 2007; Evans, 2002). En av respondenterna 

beskrev hur beröring av män upplevdes kunna misstolkas “I don’t use touch with males very 

often. Gee that could be misinterpreted couldn’t it? Often a hand on the shoulder rather than 

holding a hand.” (Fisher, 2009 s.2673) 

 

Antas ha sexuella avsikter mot patienter 

En förutfattad mening som upplevdes av manliga sjuksköterskor var att patienter, anhöriga 

och kollegor antog att de hade sexuella avsikter gentemot patienter och det upplevdes i mötet 

med kvinnor och män samt ungdomar och barn (Inoue et al., 2006; Harding, 2007; Fisher, 

2009; Evans, 2002; Rajacich et al., 2013).  När det gällde intim omvårdnad på kvinnliga 

patienter som hellre ville ha en kvinnlig sjuksköterska, uppfattades det mer sällan handla om 

en förutfattad mening om sexuella avsikter. Då handlade det snarare om att patienterna kände 

sig generade av att i dessa sammanhang vårdas av någon av motsatt kön och respondenterna 
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hade då förståelse för det (Inoue et al., 2006; Rajacich et al., 2013). Det uppfattades däremot 

som en förutfattad mening när manliga sjuksköterskor kände eller direkt blev anklagade för 

att ha sexuella avsikter endast på grund av deras kön (Evans, 2002; Rajacich et al., 2013). Ett 

par respondenter som upplevde det fanns i Evans (2002) artikel varav en blev rapporterad till 

sin chef när han lugnade en upprörd, delvis avklädd kvinnlig patient genom att lägga sin hand 

på hennes axel och en annan anklagades för att ha antastat en nyfödd pojke av fadern som 

upptäckte honom byta barnets blöja. 

 

DISKUSSION 

Samtliga artiklar avhandlade levd erfarenhet, vissa under en kortare period och andra över en 

hel karriär. Alla artiklar redovisade inte inom vilket område respondenterna arbetade och hade 

arbetat inom, det gick därför inte att redogöra för på ett lämpligt sätt. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har en litteraturstudie gjorts, vilket beskrivs som ett bra sätt att sammanställa 

resultatet från tidigare forskning inom ett område och få en översikt av kunskapsläget (Polit & 

Beck, 2014; Forsberg & Wengström, 2013, Friberg, 2012). Det viktigaste för att kunna 

genomföra en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt med aktuella artiklar av 

god kvalité att granska (Forsberg & Wengström, 2013). Det fanns tillräckligt med artiklar av 

god kvalité med fokus på problemområdet i denna studie och därför var genomförandet av en 

litteraturstudie ett bra val. Det faktum att endast artiklar från år 2000 och framåt togs med kan 

ses både som en styrka och en svaghet, då en risk finns att författarna inte fått med viss aktuell 

forskning samtidigt som att det minskar risken att få med inaktuell forskning. Författarna har 

sökt efter artiklar i fyra databaser vilka enligt Willman et al. (2011) är bland de mest relevanta 

i ämnet. 

 

Valet av metoden metasyntes motiveras främst av två saker. Metasyntes beskrivs som ett bra 

sätt att analysera kvalitativ data (Polit & Beck, 2014), vilket var det författarna använde sig av 

i denna studie. Metasyntes ger även forskaren frihet att själv göra en tolkning av tidigare 

forskningsdata, till skillnad mot endast en litteraturöversikt, där endast en sammanställning av 

resultatet görs (Willman et al., 2011). Inom det valda problemområdet fanns inte tillräckligt 

med artiklar som tydligt i resultatet beskrev förutfattade meningar som upplevdes av manliga 
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sjuksköterskor, däremot fanns många artiklar som tog upp förutfattade meningar även om det 

inte var deras syfte. Metasyntesen gav författarna möjlighet att ta fram den informationen ur 

artiklarna, något som inte skulle ha kunnat göras i endast en sammanställning. En begränsning 

i metoden metasyntes är att det inte finns någon given mall för exakt hur en sådan går till. 

Flera olika författare har olika förklaringar till hur analysen skall utföras och vilken 

terminologi som bör användas och det är därför svårare att avgöra om analysen har gjorts 

“rätt” eller “fel” (Polit & Beck, 2014). För att göra en metasyntes behövs tid att finna all 

relevant litteratur och djupa kunskaper om olika forskningsdesigner (Willman et al., 2011). 

Det betyder att författarna till denna studie eventuellt inte gjort metasyntesen lika omfattande 

som den beskrivs i stor del av litteraturen. Enligt Willman et al. (2011) kan metasyntes ändå 

vara passande för en kandidatuppsats, när den görs med ett förenklat tillvägagångssätt, som i 

denna studie. Analysen av artiklarna har fokuserats på artiklarnas diskussionsdelar, vilket 

rekommenderas för en kandidatuppsats (Friberg, 2012). 

 

I studien har enbart två nordiska artiklar undersökts och utöver det främst artiklar utanför 

Europa. Tre av artiklarna har sitt ursprung i Canada, två från Australien och resterande som 

inte är nordiska studier kommer i från Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och USA. Eftersom 

förutfattade meningar formas av erfarenheter, kulturell bakgrund, historia och traditioner 

(Birkler, 2007, 2008) valde författarna dessa länder då länderna ansågs mest jämförbara med 

svenska förhållanden. Trots detta kan resultatets tillämpningsbarhet vara begränsat i svenska 

förhållanden, vilket var en förhoppning med studien. Ett exempel på det är att negativa 

förutfattade meningar inte uttrycks i samma grad i Sverige som i andra länder, då svenskar 

enligt Daun (1998) är konfliktundvikande och undviker därför samtalsämnen som är 

känsloladdade eller där det finns delade meningar. Trots en förhoppning att endast använda 

artiklar från Norden eller Europa, saknades tillräckligt med syftesenliga artiklar för det. 

 

Det framgår inte i resultatet hur vanligt förekommande dessa förutfattade meningar är då 

artiklarna i studien är av kvalitativ natur. Resultatet är därför inte generaliserbart, utan 

presenterar enskilda manliga sjuksköterskors upplevelser, som kan skilja sig från andras. 

Eftersom denna studie handlar om upplevelser har författarna valt att främst använt sig av 

kvalitativa studier, som bäst beskriver upplevelser enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Enbart en analyserad artikel är inte rent kvalitativ, men den valdes med i studien för dess 
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kvalitativa karaktär. Olika uppfattningar finns hos forskare huruvida en metasyntes endast bör 

användas för att analysera samma typ av studier, det vill säga kvalitativa med varandra eller 

kvantitativa med varandra, eller om det är en fördel att kombinera olika ansatser (Polit & 

Beck, 2014). Willman et al. (2011) anser att det går att analysera artiklar med olika ansatser 

med varandra varför författarna till denna studie valt att inkludera studien som inte är rent 

kvalitativ. 

 

I och med metasyntesens abstrakta karaktär, bör den helst genomföras av minst två personer, 

som analyserar och tolkar datan (Polit & Beck, 2014). Båda författarna har analyserat 

samtliga artiklar vilket därför ger styrka till tolkningen och minimerar risken att författarna 

skulle gått miste om någonting i resultatet. Ett reflekterande och kritiskt tillvägagångssätt är 

enligt Willman et al.(2011) en förutsättning för att öka resultatets trovärdighet, vilket är 

någonting författarna har tagit med sig vid analysen av artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet upplever manliga sjuksköterskor att de inte accepteras som sjuksköterskor av 

patienter. Det grundläggande för att en vårdrelation överhuvudtaget ska kunna uppstå är att 

patienten accepterar att ta emot vård från sjuksköterskan (Wiklund, 2003). Om patienten inte 

accepterar sjuksköterskan blir det således ett hinder i vårdrelationen och den goda 

omvårdnaden (ibid.). I resultatet tas t.ex. en händelse upp då en patient direkt avböjer vård 

från en manlig sjuksköterska. Respondenterna skiljer emellertid på när de inte accepteras som 

sjuksköterskor och på de situationer när kvinnliga patienten helt enkelt föredrar en kvinna 

som vårdare i en intim situation. Detta uppfattas inte som en förutfattad mening av de flesta 

respondenter. Detta styrks av Ekstrand (2005) som även beskriver att de flesta manliga 

sjuksköterskor inte har någonting emot att överlämna intima arbetsuppgifter till kvinnliga 

kollegor, om möjligt, när patienten önskar det. Det viktigaste för dem är att respektera 

patientens önskemål (Ekstrand, 2005). 

Resultatet att manliga sjuksköterskor inte accepteras av sina kvinnliga kollegor stöds av en 

enkätstudie av McMillian, Morgan och Ament (2006) som undersökte kvinnliga 

sjuksköterskors acceptans av manliga sjuksköterskor. I resultatet beskrivs hur oacceptans från 

kollegor ledde manliga sjuksköterskor till att känna sig som inkräktare i yrket, att de inte 

kände sig respekterade och inte upplevde att de passa in. En orsak till att många 
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sjuksköterskor väljer att lämnar professionen är att de inte känner sig välkomnade av sina 

kollegor, vilket även leder till en dålig arbetsmiljö i vården. Relationen mellan sjuksköterskor 

måste fungera, för att vården ska fungera (Moore, Leahy, Sublett & Laning, 2013). För att 

säkerhet och kvalité kan bibehållas i vården av patienten krävs ett bra samarbete, 

kommunikation och arbetsmiljö kollegor emellan (The Joint Commision, 2008). Exempelvis 

kan en dålig relation kollegor emellan leda till att de inte vågar ställa frågor av varandra eller 

inte får hjälp vid behov, vilket kan leda till att misstag sker (Longo & Sherman, 2007). När 

manliga sjuksköterskor upplever att de inte accepteras av och inte anses vara lika kompetenta 

som sina kollegor, är detta negativt för både relationen kollegor emellan och deras 

arbetsmiljö. Tvärtemot denna studies resultat om att män inte känner sig accepterade som 

sjuksköterskor, tar Ekstrand (2005) i sin bok upp att det vanligaste är att manliga 

sjuksköterskor trivs på sina arbetsplatser och med sina kollegor. 

 

Studiens resultat visar på att manliga sjuksköterskor upplever att de i högre grad utsätts för 

och deltar i omvårdnadssituationer med hotfulla och våldsamma patienter än sina kvinnliga 

kollegor, varför de löper större risk att drabbas av negativa konsekvenser av sådana 

situationer. Exempel på konsekvenser beskrivs i Gates, Gillespie och Succops (2011) 

enkätstudie på akutsjuksköterskor som visar att sjuksköterskor som varit med om hotfulla och 

våldsamma situationer upplever en försämring inom flera områden i patientmöten och arbetet. 

En lägre prestation i arbetet uppmärksammades inom två områden. Den kognitiva förmågan, 

som att koncentrera sig på jobbet, tänka klart och behärska sina känslor i mötet med kollegor 

samt förmågan att kommunicera och ge emotionellt stöd och vara empatisk mot patienter och 

anhöriga. Nästan alla deltagare i enkätstudien visade dessutom på minst ett stressymptom 

efter en våldsam incident till exempel att de tänkte tillbaka på händelsen eller undvek att tänka 

på den samt att känslor som att vara spänd och vaksam, irriterad, ilsken och lättskrämd 

upplevdes (ibid.). Dessa känslor kan ha en negativ inverkan på vårdrelationen (Dahlberg et 

al., 2003) och kommunikationen med patienten och anhöriga (Andersson, 2007; Nilsson & 

Waldemarson, 2007).   

 

Manliga sjuksköterskestudenter beskriver i resultatet hur de ofta uppfattas som läkare och blir 

kallade för det även av personer som vet att de är sjuksköterskestudenter. Detta är någonting 

som ständigt påminner manliga sjuksköterskor om samhällets syn på dem i yrket (Williams, 
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1995). Till skillnad från sjuksköterskeyrket är läkare ett yrke som anses vara hegemoniskt 

maskulint (Connell, 1995 refererat i Ekstrand, 2005). Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp 

som används mycket inom maskulinitetsforskning. Det är den maskulinitet som värderas 

högst i olika sammanhang samt förknippas med privilegier. Den bygger på olika normer som 

finns i olika kulturer om hur en man “bör vara”, vilket betyder att den kan skilja sig åt i olika 

grupper och kulturer. Hegemonisk maskulinitet kan användas för att visa på över- och 

underordning mellan män och kvinnor samt mellan olika grupper av män (Connell, 1995 

refererat i Ekstrand, 2005; Roberson, 2007). Män som också anses vara hegemoniskt 

maskulina i den västerländska kulturen kan t.ex. vara idrottsmän och filmstjärnor (Roberson, 

2007).  Emellertid är det viktigt att poängtera att den som passar in i normen bäst inte 

automatiskt är den som har mest makt (Connell, 1995 refererat i Ekstrand, 2005). 

Hegemonisk maskulinitet är en möjlig förklaring till varför patienter och anhöriga tror att män 

som arbetar inom vården är läkare istället för sjuksköterskor (Ekstrand, 2005). Det kan även 

förklara förväntningen på manliga sjuksköterskor om att de i framtiden kommer att bli läkare. 

 

I resultatet tas den förutfattade meningen upp om att manliga sjuksköterskor tros vara 

homosexuella, vilket av vissa respondenter upplevs som negativs. Enligt Loughrey (2008) kan 

en anledning till den förutfattade meningen vara att sjuksköterska anses vara ett feminint yrke. 

Det faktum att manliga sjuksköterskor tros vara homosexuella tas även upp i Ekstrands (2005) 

forskning, men inga negativa aspekter nämns. Den förutfattade meningen upplevs således som 

negativ av vissa respondenter i studiens resultat, medan det i Ekstrands (2005) forskning inte 

tas upp några negativa aspekter. Stier (2009) beskriver hur alla kulturer har sina egna 

föreställningar om människors sexualitet o.s.v. Synen och normerna på hur en man “bör” vara 

kan därför skilja sig åt mellan kulturerna i denna studies resultat och synen och normerna som 

finns på män i Sverige. Med andra ord kanske denna förutfattade mening inte upplevs som 

negativ i svenska förhållanden på samma sätt som i granskade artiklar. 

 

Manliga sjuksköterskor upplever en förutfattad mening om att de skulle ha sexuella avsikter 

gentemot sina patienter, vilket kan försämra vårdrelationen. Keogh och Gleeson (2006) tar i 

sin studie upp upplevelsen och rädslan att anklagas för sexuella övergrepp, vilket vissa 

manliga sjuksköterskor upplever som en risk vid beröring av kvinnliga patienter. Rädslan har 

lett till att de manliga sjuksköterskorna tagit fram olika strategier för att inte bli anklagade för 
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sexuella övergrepp. Två sätt som beskrivs i studien är användandet av ett kvinnligt “vittne” 

när intim omvårdnad utförs eller att helt undvika dessa situationer (ibid.). En känsla av 

osäkerhet i patientmötet, som exemplet visar kan leda till att ett möte helt undviks, är också 

ett hinder för vårdrelationen (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskornas upplevelse av att 

patienter och anhöriga tror att de har sexuella avsikter mot patienter tyder på att tillit och 

ömsesidighet upplevs saknas i relationen emellan dem, två saker som är nödvändiga för en 

fungerande vårdrelation (Wiklund, 2003; McQueen, 2000). Dessutom undviks beröring, som 

är en del av bemötandet (Fossum, 2007) och det kan leda till en försämring av vårdrelation. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visar att manliga sjuksköterskor upplever flertalet förutfattade meningar mot dem 

som presenterades i fyra teman: Accepteras inte som sjuksköterska, Muskler, lyfthjälp och 

teknisk kompetens, Antas vara homosexuella och Antas ha sexuella avsikter mot patienter. 

Dessa förutfattade meningar kan påverka den manliga sjuksköterskans syn på sig själv, sin 

yrkesroll, patientmötet och omvårdnadsarbetet. Förutfattade meningar kan leda till att manliga 

sjuksköterskor inte upplever sig accepteras i yrkesrollen och till en sämre arbetsmiljö, vilket 

kan påverka vårdrelationen negativt. I och med att dessa förutfattade meningar upplevs 

påverka omvårdnaden anser författarna att ämnet bör tas upp under utbildningen och på 

arbetsplatser. 

 

KLINISK BETYDELSE 

Genom att belysa de olika förutfattade meningar som manliga sjuksköterskor upplever kan 

åtgärder vidtas för att motverka de förutfattade meningarna som påverkar vårdarbetet 

negativt. Genom det kan ett förbättrat samspel mellan vårdare och patient samt en bättre 

arbetsmiljö uppnås, vilket leder till bättre vård. 

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Under studiens gång har begränsat med aktuell forskning inom det valda problemområdet från 

Sverige eller norden funnits. En framtida studie som undersöker vilka förutfattade meningar 

som finns mot manliga sjuksköterskor i Sverige, hur vanliga de är, vad som ligger bakom dem 

och om de påverkar omvårdnadsarbetet skulle vara av stort värde. Det kan bli mer aktuellt då 

antalet manliga sjuksköterskor förväntas öka i framtiden. 
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Sökord: Resultat Lästa 

abstract 

Hela 

artiklar 

lästa 

Artiklar 

valda till 

studien 

nurses, male 824 0 0 0 

stereotyping 7 005 0 0 0 

experiences 389 213 0 0 0 

gender 198 780 0 0 0 

nurses 50 613 0 0 0 

conceptions 37 739 0 0 0 

nurses AND gender 3490 0 0 0 

nurses AND conceptions 565 0 0 0 

nurses, male AND stereotyping 55 16 13 3 

nurses, male AND experiences 31 17 10 

5 (+ 2 

redan 

funna) 

nurses, male AND stereotyping AND 

experiences 6 4 3 

(inga nya 

fynd) 

nurses, male AND gender 122 19 13 

(inga nya 

fynd) 

nurses, male AND conceptions 2 0 0 0 

nurses, male AND stereotyping AND gender 18 6 4 

(inga nya 

fynd) 

stereotyping AND nurses AND gender 92 6 5 

1 (+ 4 

redan 

funna) 

nurses AND gender AND conceptions 16 1 1 1 

nurses AND conceptions AND stereotyping 4 1 0 0 
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Bilaga 3 

Numm
er 

Artikel, Författare, År, 
Ursprungsland 

Syfte Metod/Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Resultat Kvalité i SBU:s 
granskingsmall 

1 Men Student Nurses: The 

Nursing Education 
Experience. Robert J. 

Meadus & J. Creian 
Twomey (2011) 

Canada 

Att utforska fenomenet 

att vara man i ett 
kvinnodominerat 

kandidatprogram 

Giorgi´s metod Manliga 

sjuksköterskestudenter 

Fokusgruppsintervjuer Fem teman framkom utifrån studenternas 

erfarenheter av att studera till sjuksköterska: 
Att välja omvårdnad, Att bli sjuksköterska, 

”Caring within the nursing role”, 
genusbaserade stereotyper och att vara extra 

synlig/osynlig. 

Hög 

2 Conceptions of gender -- a 
study of female and male 

head nurses' statements. 

Kerstin Nilsson & Ullabeth 
Sätterlund Larsson (2005) 

Sverige 

Att utforska 
chefssjuksköterskors 

syn på genus och hur 

den synen påverkar 
deras arbete 

Thematiska 
intervjuer 

Manliga och kvinnliga 
chefssjuksköterskor 

Öppna ostrukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar på förutfattade meningar kring 
mäns direkta och kvinnors indirekta sätt att 

kommunicera. Uttalanden om att män skulle 

vara mer tekniskt orienterade förekom. 

Medel 

3 The construction of men 

who are nurses as gay. 

Thomas Harding (2007) 
Nya Zeeland 

Att undersöka 

fördomen att manliga 

sjuksköterskor är 
homosexuella och hur 

den påverkar manliga 

sjuksköterskor 

Discourse 

analysis 

 
 

 

Manliga 

sjuksköterskor 

Löst strukturerade 

intervjuer 

Trots tron att majoriteten av manliga 

sjuksköterskor är heterosexuella kvarstår 

stereotypen av den homosexuella manliga 
sjuksköterskan. Heterosexuella manliga 

sjuksköterskor implementerar strategier för att 

undvika att uppfattas som homosexuella. 

Medel 

4 'Being a chameleon': 

Labour processes of male 
nurses performing 

bodywork. Murray J. Fisher 

(2009) 
Australien 

Att undersöka 

arbetsprocessen hos 
manliga sjuksköterskor 

som utför arbete på 

andras kroppar 
(bodywork) 

Life history 

method 
 

 

 

Manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Den manliga sjuksköterskans förmåga att 

utföra kroppsnära vård är beroende av hur han 
projicerar sitt genus, så att det passar patientens 

bild av vad det innebär att vara en man. 

Samtidigt upplever de att de måste motverka 
bilden av den manliga sjuksköterskan som 

homosexuell, pedofil eller en sexuellt 

avvikande heterosexuell. 

Hög 

 

    5 

Cautious caregivers: 

gender stereotypes and the 
sexualization of men 

nurses’ touch Joan A. 

Evans (2002) 
Canada 

Att undersöka manliga 

sjuksköterskors 
erfarenheter och hur 

genusstrukturer 

påverkar varför män 
och kvinnor i samma 

yrke upplever det 

olika. 

Thematisk 

analys 
informerad av 

feministisk och 

maskulin teori 

Manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Stereotypen av den manliga sjuksköterskan 

skulle ha sexuella avsikter gentemot 
patienterna förvärras av stereotypen att 

manliga sjuksköterskor skulle vara 

homosexuella. Den bilden av den manliga 
sjuksköterskan gör att patienter inte accepterar 

män som vårdgivare och gör män till en 

måltavla för anmälningar av olämpligt 

Hög 
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beteende. 

6 Male nurses' experiences 

of providing intimate care 

for women clients. Madoka 
Inoue, Rose Chapman & 

Dianne Wynaden (2006) 

Australien 

Att rapportera manliga 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 
utföra intimvård på 

kvinnor. 

Latent 

innehållsanalys 

Manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tre teman identifierades: Definitionen av 

intimvård, den känslomässiga upplevelsen 

associerad med att ge intimvård och strategier 
för att förenkla utförandet av intimvård på 

kvinnor. Det upplevdes vara en utmaning för 

manliga sjuksköterskor. 

 

Hög 

7 Male nurses' experiences 
of gender barriers: Irish 

and American perspectives. 

Brian Keogh & Chad 
O´Lynn (2007) 

USA & Irland 

Att beskriva upplevda 
könsbarriärer hos 

irländska och 

amerikanska manliga 
sjuksköterskor 

Strukturerad 
innehållsanalys 

 

 
 

Manliga 
sjuksköterskor 

Frågeformulär Fyra teman framkom: Att sticka ut från 
mängden, Manliga sjuksköterskor är bra för 

tunga lyft, Att ge intimvård till kvinnor och 

pinsamma moment i obstetrik. 
 

Hög 

8 If They Do Call You a 
Nurse, It Is Always a 'Male 

Nurse': Experiences of 

Men in the Nursing 
Profession. Dale Rajacich, 

Deborah Kane, Courtney 
Williston & Sheila 

cameron (2013) 

Canada 

Att utforska problem 
kring rekrytering, 

kvarhållning och 

arbetsglädje hos 
manliga sjuksköterskor 

i akutsjukvården. 

Deskriptiv 
kvalitativ 

studie. 

Manliga 
sjuksköterskor 

Fokusgruppsintervjuer Studien visade att stress på arbetet, avsaknad 
av heltidstjänster och genusbaserade 

stereotyper orsakade missnöje med 

arbetsplatsen. Att vårda patienter och göra 
skillnad upplevdes som belönande och var en 

faktor som influerade de manliga 
sjuksköterskornas vilja att stanna i yrket. 

 

Hög 

9 The concept of care in 

male nurse work: an 

ontological hermeneutic 
study in acute hospitals. 

Frank Milligan (2001) 

Storbritanien 

Att facilitera reflektion 

av en aspekt av 

vårdandet vald av 
studiens deltagare, att 

utforska dessa 

erfarenheter och 
jämföra dem mot 

litteratur. 

Ontologisk 

hermeneutisk 

studie. 

Manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer baserade på en 

reflektion av en 
yrkesperiod. 

Fem teman framkom: Vård och vårdande, 

Kommunikation med patienter, anhöriga och 

det multidisciplinära teamet, Anhöriga och 
skiftande fokus av vården till dessa, Naturen 

och begränsningarna av känslomässigt arbete, 

Genus och att vara en manlig sjuksköterska. 
 

Hög 
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10 To be in a female-

dominated world: an 
explorative investigation of 

male nurses experiences. 

Steen Hundborg & 
Elisabeth O.C. Hall (2003) 

Danmark 

Att beskriva manliga 

sjuksköterskor 
upplevelser av att 

jobba i ett 

kvinnodominerat yrke. 

Kvalitativ 

hermeneutisk 
studie. 

Manliga 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet visar att det kan vara svårt för 

manliga sjuksköterskor att leva med 
kvinnodominerande värderingar. Det går bra 

för män att jobba med omvårdnad samtidigt 

som de vill göra karriär. Manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor måste vara medvetna om sina 

fördomar för att enklare kunna förstå varandra. 

Medel 

 


